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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att lika villkor på global nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem är avgörande för europeiska företag, inklusive 
små och medelstora företag, för att främja tillväxt, säkerställa stabila och förutsägbara 
förhållanden och bevara företagens konkurrenskraft samt för att säkra befintliga 
arbetstillfällen och skapa nya inom EU, eftersom ett ökande antal arbetstillfällen är 
beroende av globala värdekedjor. 

2. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag spelar en avgörande roll 
inom internationell handel och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s varuexport till 
resten av världen1. Parlamentet påminner om att för att hjälpa små och medelstora 
företag att hantera de stora utmaningarna med att ta sig in på nya marknader och göra 
det möjligt för dem att konkurrera på sina egna meriter bör EU:s handelspolitik och 
konkurrenspolitik bidra till en handelsmiljö som gynnar små och medelstora företag.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s konkurrenspolitik 
främjar rättvis konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor på EU-nivå och global nivå, 
med det fortsatta målet att stärka vår egen industri i EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på ett effektivt sätt genom att man fullt ut utnyttjar 
de tillgängliga instrumenten, utvecklar nya, effektiva verktyg och tar itu med de 
snedvridande effekterna av utländskt statligt ägande och subventioner på den inre 
marknaden, i synnerhet när det rör sig om EU-finansiering. Mot denna bakgrund 
välkomnar parlamentet den nya kommissionens avsikt att stärka mekanismen för 
kontroll av utländska direktinvesteringar, och begär att diskussionerna om EU:s 
instrument för internationell upphandling ska återupptas.

4. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att antingen ytterligare stärka det 
globala samarbetet i konkurrensfrågor eller säkerställa rättvisa konkurrensvillkor genom 
bilaterala handelsavtal och i internationella forum. Parlamentet stöder till fullo 
kommissionens ansträngningar inom ramen för den pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), vilken syftar till att uppdatera de multilaterala 
reglerna om subventioner eller sektorsspecifika initiativ för att på ett adekvat sätt 
hantera subventioner på internationell nivå.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att förhandla fram ambitiösa, 
verkställbara bestämmelser om konkurrens och statligt stöd i alla framtida handelsavtal 
som en del av en holistisk och ambitiös EU-handelspolitik.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att konkurrensreglerna är 
förenliga med den moderna ekonomin och på bästa möjliga sätt tjänar europeiska 
konsumenter genom att fullt ut ta hänsyn till konsekvenserna av digitaliseringen av 
ekonomin för de globala marknadernas funktion. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang de pågående plurilaterala WTO-förhandlingarna om e-handel, vilka syftar 
till att säkerställa att företag kan konkurrera på lika villkor över hela världen på 
grundval av globala handelsregler.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


