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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 anser att handelspolitiken är ett strategiskt geopolitiskt verktyg för 
den transatlantiska agendan. Parlamentet framhåller behovet att identifiera 
gemensamma åtgärder baserade på gemensamma intressen och värderingar för att 
bidra till en global hållbar ekonomisk återhämtning för alla. Parlamentet betonar att 
arbetstagare och löner och mer motståndskraftiga och ansvarsfulla leveranskedjor bör 
stå i centrum för en sådan agenda.

2. Europaparlamentet välkomnar Förenta staternas stöd till WTO:s nya generaldirektör, 
Förenta staternas återgång till Parisavtalet, WTO-avtalet om tullkvoter och det 
tillfälliga upphävandet av tullar för Airbus/Boeing.

3. 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 avskaffa unilaterala 
handelsåtgärder och att avstå från att vidta ytterligare åtgärder. Parlamentet begär med 
eftertryck att tullarna enligt avsnitt 232 på stål och aluminium avskaffas. Parlamentet 
efterlyser en snabb och varaktig lösning på flygplanssubventionerna.

4. Europaparlamentet efterlyser ett utökat samarbete om reformen av WTO, bland annat 
genom att återinföra överprövningsorganet, reglera handeln med hälsoprodukter, 
fastställa en ambitiös miljöagenda och enas om konkreta resultat inför WTO:s 12:e 
ministerkonferens (MC12). Parlamentet uppmuntrar båda sidor att hålla fast vid 
multilaterala avtal.

5. Europaparlamentet förespråkar en gemensam strategi gentemot Kina som tar itu med 
orsakerna till illojala handelsmetoder och industrisubventioner, statsägda företag och 
människorättsfrågor.

6. Europaparlamentet främjar dialog och gemensamma åtgärder samtidigt som man 
uppmanar kommissionen att beslutsamt främja EU:s intressen och reagera på Förenta 
staternas obefogade tullar, extraterritoriella sanktioner och marknadshinder.

7. Europaparlamentet uppmuntrar båda sidor att hitta en ram för gemensamma åtgärder 
och att sträva efter selektiva avtal. Parlamentet efterlyser ett starkare rättsligt, grönt 
och digitalt partnerskap genom handels- och teknikrådet och en samordnad strategi för 
kritisk teknik, en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna samt digitala och 
globala skatter.


