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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen och Förenta staterna har 
världens mest integrerade ekonomiska förbindelser, som också är de mest omfattande 
och djupa bilaterala handels- och investeringsförbindelserna, där handeln med varor och 
tjänster uppgår till mer än 1 biljon EUR per år. Parlamentet påminner om att EU och 
Förenta staternas ekonomier tillsammans står för mer än 40 % av världens BNP och 
nästan en tredjedel av världshandeln.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att blåsa nytt liv i våra transatlantiska förbindelser 
som historiska allierade och handelspartner, inte minst med tanke på den nuvarande 
covid-19-krisen, i syfte att främja multilateralism, ett öppet regelbaserat handelssystem 
och hitta gemensamma lösningar på trängande globala utmaningar, däribland den 
globala hälsan.

3. Europaparlamentet noterar de uppgifter som redan lämnats av de amerikanska 
motparterna och Förenta staternas handelsrepresentant Katherine Tai vid utfrågningen 
om Bidenadministrationens handelsagenda för 2021.

4. Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang sitt stöd för EU:s nya handelsstrategi, 
som även genom unionens transatlantiska agenda syftar till synergier mellan inrikes- 
och utrikespolitiska mål i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

5. Europaparlamentet anser att handelspolitiken är ett strategiskt geopolitiskt verktyg för 
den transatlantiska agendan. Parlamentet betonar att Förenta staterna är en mycket 
viktig handelspartner och välkomnar därför de positiva signalerna från 
Bidenadministrationen om dess planer på att stärka de bilaterala förbindelserna med 
EU, och efterlyser ett förnyat samarbete som bör ge varaktiga och konkreta resultat 
under de kommande åren, med beaktande av att våra ekonomiska förbindelser också 
påverkas av säkerhetsintressen inom ramen för ett öppet strategiskt oberoende. 

6. Europaparlamentet framhåller behovet att identifiera gemensamma åtgärder baserade på 
gemensamma intressen och värden samt gemensamma risker och hot för att bidra till en 
global hållbar ekonomisk återhämtning efter covid-19-pandemin för alla.

7. Europaparlamentet betonar behovet att reformera det globala handelssystemet så att det 
säkerställer globalt lika villkor och samarbete för att utveckla nya regler, särskilt när det 
gäller otillbörliga handelsmetoder, eftersom illojal konkurrens i hög grad påverkar våra 
företag och arbetstagare. 

8. Europaparlamentet stöder strategin för partnerskap i ledarskap med Förenta staterna, 
inbegripet en samordnad hållning gentemot Ryssland och Kina, med fokus på strävan 
efter gemensamma intressen i den gröna och digitala omställningen av våra ekonomier, 
liksom gemensamma initiativ när det gäller tillhandahållandet av globala kollektiva 
nyttigheter. Parlamentet betonar att arbetstagare och löner samt mer motståndskraftiga, 
hållbara och ansvarsfulla leveranskedjor ingår i denna agenda. Parlamentet uppmuntrar i 
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detta avseende båda sidor att samordna sin strategi för tvångsarbete och exploaterande 
arbetsvillkor och att samarbeta för att förbättra respekten för arbetstagarnas rättigheter 
och miljönormer i handelsavtal, bland annat genom att bygga vidare på varandras 
erfarenheter för att tillämpa dessa bestämmelser mer effektivt.

9. Europaparlamentet understryker behovet att visa att förbättrade handelsförbindelser 
mellan EU och Förenta staterna kommer att vara till fördel för medborgarna, särskilt för 
dem som hamnat på efterkälken genom globaliseringen, och för företag på båda sidor 
om Atlanten. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU och Förenta staterna att 
samarbeta och anpassa sina strategier för att skapa investeringssynergier, särskilt för att 
uppnå en hållbar och inkluderande digital och grön omställning i sina ekonomier. 

10. Europaparlamentet noterar att EU och Förenta staternas gemensamma utmaningar i allt 
större utsträckning inte är av militär art och finns inom vårt ekonomiska partnerskap. 
Parlamentet efterlyser därför en fortsatt och förstärkt transatlantisk parlamentarisk 
dialog om handel mellan Europaparlamentet och den amerikanska kongressen via 
utskottssamverkan mellan Europaparlamentets utskott för internationell handel för EU:s 
del och Ways & Means Committee, dess underutskott för handel och senatens 
finansutskott för den amerikanska sidan, samt inom ramen för den transatlantiska 
lagstiftardialogen. Parlamentet efterlyser mer specifikt inrättandet av en underkommitté 
för handel och teknik inom den transatlantiska lagstiftardialogen för att komplettera 
handels- och teknikrådets verkställande del och utöva demokratisk kontroll över denna. 

11. Europaparlamentet välkomnar med eftertryck Förenta staternas stöd för WTO:s nya 
generaldirektör, Ngozi Okonjo-Iweala, och Förenta staternas återgång till Parisavtalet. 
Parlamentet välkomnar det fyra månader tillfälliga upphävandet av tullar för 
Airbus/Boeing, som hade en oproportionerligt negativ inverkan på EU:s 
jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, som ett positivt steg mot att finna en varaktig 
lösning för subventioner till civila flygplan. Parlamentet noterar att det tillfälliga 
upphävandet av dessa tullar kommer att upphöra i juli 2021, och kräver att man hittar en 
lösning som leder till ett permanent upphävande av dessa tullar. 

12. Europaparlamentet välkomnar Förenta staternas beredvillighet att inleda diskussioner 
för att ta itu med den globala överskottskapaciteten för stål och aluminium. Parlamentet 
noterar kommissionens beslut att tillfälligt upphäva höjningen av tullarna på import från 
Förenta staterna för att motverka Förenta staternas åtgärder. 

13. Europaparlamentet välkomnar också det snabba ingåendet av WTO-avtalet om 
tullkvoter, som var det första avtalet med Förenta staterna inom ramen för den nya 
Bidenadministrationen, och som visar att denna nya administration är villig att sträva 
efter att ingå avtal med EU inom ramen för WTO. 

14. Europaparlamentet erkänner samtidigt att vissa motstridiga intressen kvarstår. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende med eftertryck båda sidor att lösa bilaterala 
tvister. Parlamentet uppmanar med eftertryck Förenta staterna att undanröja ensidiga 
handelsåtgärder och hot om ytterligare åtgärder när det gäller skatter på digitala tjänster, 
samt avstå från att vidta ytterligare åtgärder och i stället fokusera på sådant som förenar 
oss. Parlamentet fäster stor vikt vid toppmötet mellan EU och Förenta staterna i juni 
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2021 som en språngbräda för att fortsätta förbättra våra handelsförbindelser och 
diskutera outnyttjade områden för ökat samarbete.

15. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Förenta staterna att omedelbart avskaffa 
tullarna på stål och aluminium enligt avsnitt 232 eftersom europeiska företag inte kan 
anses utgöra ett nationellt säkerhetshot av Förenta staterna och betonar behovet att 
gemensamt ta itu med problemen rörande överskottskapaciteten för stål och aluminium 
från tredje länder. Parlamentet upprepar bland annat EU:s ambition att avskaffa tullar 
för industrivaror mellan EU och Förenta staterna. 

16. Europaparlamentet beklagar slutsatserna från avsnitt 301-utredningarna om digitala 
skatter, men välkomnar det tillfälliga upphävandet av de sex månader långa 
handelspolitiska motåtgärderna för ekonomiska sektorer såsom skodon i medlemsstater 
som har infört en skatt på digitala tjänster medan förhandlingar pågår inom ramen för 
OECD. Parlamentet uttrycker oro över Förenta staternas handelsrepresentants 
preliminära förteckning över strafftullar som ett resultat av avsnitt 301-utredningarna 
om EU:s olika skatter på digitala tjänster, som omfattar särskilt känsliga 
tillverkningssektorer såsom skodons- och läderindustrin, som eventuellt skulle kunna 
komma att uteslutas från den amerikanska marknaden om ytterligare tullar antas. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att påskynda 
förhandlingarna och så snart som möjligt slutföra dem inom ramen för OECD:s förslag 
om digital beskattning och med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika 
ytterligare ekonomisk skada för företag i EU, särskilt små och medelstora företag, och 
särskilt inom ramen för återhämtningsstrategierna efter covid-19. Parlamentet anser att 
med tanke på EU:s exklusiva behörighet på området för den gemensamma 
handelspolitiken och Förenta staternas hot om motåtgärder med avseende på lagstiftning 
om digital beskattning är en gemensam EU-strategi att föredra framför enskilda 
nationella strategier, särskilt för att undvika ytterligare transatlantisk ömsesidig 
upptrappning av tullar.

17. Europaparlamentet erkänner att det fortfarande finns outnyttjade möjligheter att 
undanröja stora mängder byråkrati och stärka det transatlantiska ekonomiska 
partnerskapet. Parlamentet betonar, mot bakgrund av den pågående tekniska 
kapplöpningen, vikten av ett nära transatlantiskt regleringsområde för våra företag, 
särskilt för framväxande digital teknik samt energi- och klimatrelaterad teknik. 
Parlamentet förväntar sig att båda sidor i en dialog tar upp EU:s farhågor när det gäller 
den amerikanska Buy American Act och Jones Act, inbegripet offentlig upphandling 
och tillträde till tjänstemarknaderna.

18. Europaparlamentet förespråkar en gemensam strategi för att hantera covid-19-krisen 
genom att bland annat öka tillgången på vaccin till överkomliga priser. Parlamentet 
uppmanar EU och Förenta staterna att samarbeta och leda insatserna för att ta itu med 
problemet med vaccinbrist för att säkerställa att vacciner levereras globalt och så snabbt 
som möjligt. Parlamentet påminner om att världen står inför en global brist på vaccin. 
Parlamentet uppmanar därför EU och Förenta staterna att samarbeta med tillverkarna 
för att öka den globala produktionskapaciteten för vacciner och deras komponenter. 
Parlamentet uppmanar båda sidor att avstå från exportbegränsande åtgärder, säkerställa 
att leveranskedjorna fungerar korrekt, säkra de nödvändiga tekniköverföringarna och 
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förbättra beredskapen inför framtida globala hälsokriser. Parlamentet uppmuntrar båda 
sidor att öka regleringssamarbetet för att underlätta nödvändig tillgång till läkemedel. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Bidenadministrationen att aktivt stödja 
de nya WTO-generaldirektoratens initiativ, särskilt när det gäller hälsa. Parlamentet 
hänvisar i detta sammanhang till sin ståndpunkt i resolutionen av den 10 juni 2021 om 
ett eventuellt undantag från avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 
(Trips)1.

20. Europaparlamentet erkänner vikten av att skydda europeiska immateriella rättigheter för 
att upprätthålla företagens innovationskapacitet, men anser att det är relevant att 
undersöka alla tillämpliga flexibilitetsmöjligheter inom Trips-avtalet i syfte att öka den 
globala produktionskapaciteten för vacciner och vaccinkomponenter. Parlamentet 
betonar att lösningar i fråga om immateriella rättigheter endast kan vara en del av den 
gemensamma globala insatsen.

21. Europaparlamentet understryker att WTO fortfarande är hörnstenen i ett regelbaserat 
multilateralt handelssystem. Parlamentet efterlyser ett utökat samarbete om reformen av 
WTO, bland annat reformen av dess tre huvudfunktioner, vilket innebär att 
överprövningsorganet måste reformeras och återupprättas snarast och att WTO:s 
övervaknings- och samrådsfunktioner bör stärkas, bland annat genom att främja öppna 
plurilaterala avtal. 

22. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck båda sidor att samarbeta för att reglera 
handeln med hälsoprodukter, utveckla regler för digital handel och fastställa en ambitiös 
klimat- och miljöagenda, bland annat genom att återuppta förhandlingarna om avtalet 
om miljöanpassade varor, och att arbeta med gemensamma förslag, bland annat om 
regler för subventioner och utfasning av subventioner för fossila bränslen.

23. Europaparlamentet förväntar sig att båda sidor enas om konkreta resultat inför WTO:s 
12:e ministerkonferens (MC12), för att göra WTO redo för den gröna och digitala 
omställningen, inbegripet ett avtal om fiske, en förklaring om handel och hälsa, ett 
arbetsprogram för reform av tvistelösningssystemet, ett arbetsprogram för 
industrisubventioner och statligt ägda företag samt betydande framsteg i 
förhandlingarna om e-handel. 

24. Europaparlamentet uppmuntrar båda sidor att samarbeta för att uppdatera WTO:s regler 
om statsägda företag, industrisubventioner, överkapacitet och tekniköverföring för att 
effektivt anpassa organisationen till 2000-talets utmaningar. Parlamentet stöder i detta 
sammanhang också en utvidgning av det trilaterala initiativet med Japan och uppmanar 
EU och Förenta staterna att leda en koalition av likasinnade länder inom WTO i syfte att 
komma överens om nya regler, samtidigt som man utvecklar ett autonomt instrument 
mot orättvisa utländska subventioner. Parlamentet förväntar sig att båda sidor ska hålla 
fast vid multilaterala avtal. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att förnya sina 
åtaganden enligt WTO:s avtal om offentlig upphandling.

1 Europaparlamentets resolution om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av 
undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och 
tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19, Antagna texter, P9_TA(2021)0283.
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25. Europaparlamentet noterar resultatet av det första högnivåmötet i dialogen mellan EU 
och Förenta staterna om Kina, där de två parterna upprepade att deras 
handelsförbindelser med Kina är mångfacetterade och omfattar såväl samarbete som 
konkurrens och systemisk rivalitet. Parlamentet förespråkar, när så är möjligt, ett 
gemensamt strategiskt förhållningssätt gentemot Kina, liksom samarbete inom 
multilaterala ramar om gemensamma utmaningar såsom klimatförändringar, illojala 
handelsmetoder som leder till snedvridning av marknaden och avsaknad av lika villkor. 

26. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att ha en samordnad ståndpunkt för att ta 
itu med snedvridande industrisubventioner – särskilt när det gäller statligt ägda företag 
och överkapacitet i kritiska sektorer –, påtvingad tekniköverföring, stöld av 
immateriella rättigheter, obligatoriska samriskföretag, marknadshinder och förbud mot 
tvångsarbete genom att inkludera en diskussion om Förenta staternas fas 1-avtal med 
Kina och EU:s övergripande investeringsavtal. 

27. Europaparlamentet noterar att sådana frågor inte kan lösas ensidigt eller bilateralt och 
kräver en koalition av likasinnade partner på internationell nivå inom ramen för WTO. 

28. Europaparlamentet betonar vikten av att i EU:s och Förenta staternas gemensamma 
strategi och inom WTO ta med respekt för mänskliga rättigheter, även i internationella 
företags verksamhet. Parlamentet påpekar i detta avseende behovet av en bindande 
lagstiftning om tillbörlig aktsamhet och uppmanar Förenta staterna att ansluta sig till 
och stödja denna strategi genom hela leveranskedjan.

29. Europaparlamentet anser att EU och Förenta staterna bör stärka det transatlantiska 
samarbetet om regelbaserad och hållbar konnektivitet som ett svar på Kinas initiativ 
”Ett bälte, en väg” och hoppas på framtida samarbete, särskilt när det gäller att 
upprätthålla höga kvalitetsstandarder.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, samtidigt som den främjar dialog och 
gemensamma åtgärder, på ett kraftfullt sätt främja EU:s intressen och dess öppna 
strategiska oberoende och reagera på Förenta staternas obefogade tullar, extraterritoriell 
tillämpning av sanktioner, som strider mot internationell rätt, och marknadshinder. 
Parlamentet betonar behovet att stärka EU:s autonoma handelsåtgärder. 

31. Europaparlamentet uppmanar särskilt Förenta staterna att se till att förfarandena för 
offentlig upphandling är transparenta, öppna och förutsägbara på grundval av principen 
om likabehandling. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram sitt förslag om ett 
instrument för att avskräcka och motverka tvångsåtgärder och lagstiftning från 
tredjeländer i syfte att stödja europeiska företag som är föremål för dessa sanktioner och 
som verkar i enlighet med internationell rätt.

33. Europaparlamentet uppmuntrar båda sidor att inleda en ambitiös dialog och hitta en ram 
för gemensamma åtgärder och att sträva efter selektiva handels- och investeringsavtal 
genom att återuppta en strategisk dialog på hög nivå. 

34. Europaparlamentet efterlyser ett starkare rättsligt, grönt, hållbart och digitalt 
partnerskap genom handels- och teknikrådet. Parlamentet efterlyser ett avtal om 
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bedömning av överensstämmelse, som särskilt kommer att gynna små och medelstora 
företag, en samordnad strategi för att fastställa internationella standarder för kritisk och 
framväxande teknik, såsom artificiell intelligens, och regleringssamarbete för stora 
teknikföretag samt digitala och globala skatter. Parlamentet uppmanar EU och Förenta 
staterna att utbyta information och samarbeta om utländska investeringar i strategiska 
sektorer, inbegripet om eventuella fientliga uppköp.

35. Europaparlamentet uppmuntrar båda sidor att utbyta bästa regleringspraxis. Parlamentet 
uppmanar med eftertryck EU och Förenta staterna att fortsätta sina förhandlingar om 
bedömning av överensstämmelse för att undanröja ekonomiskt betungande icke-
tariffära handelshinder. Parlamentet betonar vikten av att båda sidor samordnar och 
leder en koalition av likasinnade partner för att öka internationella 
standardiseringsorganisationers användning av transatlantiska standarder. 

36. Europaparlamentet uppmanar båda sidor att använda handeln som ett medel för att 
bekämpa klimatförändringar och uppnå en uppåtgående konvergens. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende båda sidor att samarbeta om prissättning av koldioxid och 
särskilt att samordna utvecklingen av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna 
och effektiva åtgärder mot olaglig vapenhandel och öka transparensen och 
ansvarsskyldigheten i samband med vapenhandel, inbegripet vapenexporten från 
Förenta staterna och EU:s medlemsstater.

37. Europaparlamentet uppmanar Förenta staterna och EU att samarbeta om en global 
bolagsskatt inom ramen för OECD, särskilt genom att välkomna G7-ländernas 
överenskommelse om en global skattereform och lyfta fram överenskommelsen om en 
lägsta global bolagsskattesats på minst 15 %, och att samarbeta för att bekämpa 
bedrägliga och skadliga handelsmetoder.

38. Europaparlamentet understryker att starkare handelspartner och ekonomiska partner 
skapar starkare allianser. Parlamentet välkomnar båda sidors ansträngningar för att göra 
sina leveranskedjor mer resilienta, särskilt när det gäller kritiska råvaror.

39. Europaparlamentet efterlyser ett ökat samarbete mellan EU och Förenta staterna i Arktis 
med tanke på öppnandet av nya navigationsrutter och eventuell tillgång till naturresurser 
till följd av klimatförändringarna, och med beaktande av andra länders, såsom Kinas, 
växande ekonomiska intresse i Arktis. Parlamentet uppmanar kommissionen att även ta 
itu med dessa möjligheter och utmaningar i sin kommande strategi för Arktis.

40. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att som allmän praxis vara 
transparent i sitt samarbete med Förenta staterna, bland annat genom att offentliggöra 
alla förslag som skickas till Förenta staterna samt genom att garantera parlamentets och 
det civila samhällets delaktighet i utarbetandet av dessa förslag i syfte att öka 
konsumenternas och medborgarnas förtroende.
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