
PR\1199416SV.docx PE648.332v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel

2019/2197(INI)

21.2.2020

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Jörgen Warborn



PE648.332v01-00 2/10 PR\1199416SV.docx

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION..............................................3

MOTIVERING .........................................................................................................................10



PR\1199416SV.docx 3/10 PE648.332v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
(2019/2197(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rapport av den 31 oktober 2019 om genomförandet 
av frihandelsavtalen 2018 (COM(2018)0728),

– med beaktande av kommissionens arbetsprogram 2020–en ambitiösare union av den 
29 januari 2020 (COM(2020)0037),

– med beaktande av de politiska riktlinjerna för nästa kommission 2019–2024 från 
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen,

– med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om årsrapporten om 
genomförandet av den gemensamma handelspolitiken1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 om den 
europeiska gröna given (2019),

– med beaktande av sin resolution av den 29 november 2018 om WTO: vägen framåt2,

– med beaktande av WTO:s gemensamma uttalande av den 25 januari 2019 om 
elektronisk handel,

– med beaktande av USA:s och EU:s gemensamma uttalande av den 25 juli 2018,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 januari 2020 vid 
trepartsmötet med Japans, Förenta staternas och Europeiska unionens 
handelsministrar,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 20 december 2019 om 
skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer,

– med beaktande av kommissionens årsrapport av den 27 mars 2019 om 
handelspolitiska skyddsinstrument (COM(2019)0158),

– med beaktande av den särskilda Eurobarometer som offentliggjordes i november 2019 
om européernas inställning till handel och EU:s handelspolitik,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet EU och Kina – En strategisk 
hållning, som antogs av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten den 12 mars 
2019, 

1 Antagna texter, P8_TA(2018)0230.
2 Antagna texter, P8_TA(2018)0477.
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– med beaktande av det gemensamma meddelandet Förbindelserna mellan Europa och 
Asien – byggstenar för en EU-strategi, som antogs av kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten den 19 september 2018,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 26 juni 2019 om hinder för handel och 
investeringar,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2017 om genomförandet av 
frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea3,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och 
innovativ strategi för handel och investeringar4,

– med beaktande av kommissionens rapport om det allmänna preferenssystemet för 
perioden 2018–20195,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2018 Den inre 
marknaden: EU:s största tillgång i en föränderlig värld, 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2020), 
och av följande skäl:

A. Även om viktiga delar av parlamentets resolution av den 30 maj 2018 om genomförandet 
av den gemensamma handelspolitiken fortfarande är giltiga behöver vissa andra delar 
uppdateras på grund av den internationella handelns utveckling och utformning i världen.

B. Den senaste Eurobarometern visar att omkring 60 % av EU-medborgarna anser att 
EU:s handelspolitik medför fördelar för dem. En del av den allmänna opinionen motsätter 
sig starkt handelspolitik och handelsavtal. Kommissionen och medlemsstaterna måste 
fortsätta att ta fram en konkret strategi för information om handelspolitiken och 
handelsavtalen, för att motverka falska nyheter om handel och överföra så mycket 
information som möjligt, samtidigt som man inriktar sig på specifika aktörer och ökar de 
ekonomiska aktörernas medvetenhet om handelsavtal.

Det globala sammanhanget

1. Europaparlamentet påpekar att viktiga aspekter av det globala sammanhanget har 
förändrats och visat sig vara oförutsägbara under de senaste två åren. Parlamentet 
uttrycker på nytt sitt stöd för ett regelbaserat, förutsägbart och rättvist handelssystem som 
måste skyddas.

2. Europaparlamentet noterar att sedan kommissionen antog sin senaste handelsstrategi 
2015, med titeln Handel för alla, har EU ingått och börjat tillämpa ett antal nya 
handelsavtal.

3 EUT C 307, 30.8.2018, s. 109.
4 EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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3. Europaparlamentet insisterar på att EU:s handelsstrategi måste fortsätta att främja 
EU:s intressen och värden när den står inför nya globala utmaningar, i syfte att bevara och 
öka EU-industrins konkurrenskraft. Parlamentet anser därför att en ambitiös multilateral 
och plurilateral agenda, ingåendet av partnerskapsavtal som gynnar alla, liksom ett 
effektivt genomförande av dessa, och undanröjandet av omotiverade handelshinder utgör 
bästa sättet att göra EU mer konkurrenskraftigt i en globaliserad värld.

4. Europaparlamentet betonar att valen i samband med våra förbindelser med de två andra 
handelssupermakterna Kina och USA, som står för omkring 30 % av våra handelsutbyten, 
är avgörande för EU:s handelspolitik.

WTO och plurilateralt samarbete

5. Europaparlamentet betonar att det är en avgörande tid för multilateralismen och för det 
globala handelssystemet.

6. Europaparlamentet efterlyser en genomgripande reform av WTO, som bygger på en 
modernisering av dess regelbok för att göra den mer effektiv genom att tillhandahålla 
strukturella och långsiktiga lösningar. Parlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att vid 
ministermötet i Nur-Sultan i Kazakstan nå en ambitiös och balanserad överenskommelse 
om det långvariga problemet med fiskesubventioner och sända en tydlig signal om att 
WTO fortfarande kan utföra sin förhandlingsfunktion.

7. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts under de pågående sektorsvisa 
förhandlingarna, nämligen om inhemsk reglering av tjänster, e-handel och underlättande 
av investeringar.

8. Europaparlamentet uttrycker sitt starka stöd för det trepartssamarbete som pågår mellan 
EU, USA och Japan för att begränsa marknadssnedvridande metoder i hela världen. 
Parlamentet välkomnar det gemensamma uttalandet av den 14 januari 2020 om 
industrisubventioner i detta avseende.

Förenta staterna

9. Europaparlamentet noterar den dramatiska förändringen av USA:s handelsstrategi de 
senaste tre åren, som är inriktad på bilateral handel och ofta rättsligt tvivelaktiga ensidiga 
handelsåtgärder. Parlamentet noterar de begränsade framsteg som gjorts för att genomföra 
USA:s och EU:s gemensamma uttalande av den 25 juli 2018. Parlamentet betonar vikten 
av att återuppta samtalen mellan EU och USA på grundval av de befintliga 
förhandlingsmandat som rådet antog i april 2019.

10. Europaparlamentet betonar att EU, trots den senaste tidens spänningar i de transatlantiska 
förbindelserna, bör fortsätta att samarbeta med USA som partner, med vilken EU måste 
hitta lösningar på handelsfrågor av gemensamt intresse.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta framförhandlade lösningar med 
USA, även när det gäller frågan om subventioner till civila flygplan, och påminner om 
överenskommelsen om tilldelning av en högre andel av tullkvoten för nötkött av hög 
kvalitet i syfte att minska spänningarna i de transatlantiska förbindelserna och samtidigt 
skydda EU:s intressen inom jordbrukssektorn.
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Kina

12. Europaparlamentet noterar att Kina fortfarande är en marknad som erbjuder möjligheter 
på grund av sin storlek och tillväxt, men att stora utmaningar kvarstår för EU-företag till 
följd av konsolideringen av den statsstyrda kinesiska ekonomin, där statsägda företag 
får exklusivt eller dominerande marknadstillträde. Parlamentet fördömer alla typer av 
diskriminerande åtgärder mot EU-företag i Kina och uppmanar kommissionen att 
ständigt övervaka den bestående diskrimineringen och arbeta med de kinesiska 
myndigheterna för att få ett slut på denna diskriminering.

13. Europaparlamentet välkomnar slutförandet av förhandlingarna om ett geografiskt avtal 
mellan EU och Kina av den 6 november 2019 och uppmanar till en snabb ratificering av 
denna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhandla fram ett ambitiöst 
investeringsavtal som avlägsnar alla hinder för EU-investeringar, och ser fram emot 
slutförandet av förhandlingarna före utgången av 2020 i enlighet med 
överenskommelsen vid toppmötet mellan EU och Kina 2019. Parlamentet är dock fast 
övertygat om att man bör prioritera avtalets innehåll framför ett snabbt ingående av det.

Genomförande av frihandelsavtal

15. Europaparlamentet noterar de lovande resultat som presenteras i kommissionens rapport 
om genomförandet av frihandelsavtal, särskilt med Sydkorea, Central- och 
Latinamerika, Kanada, de östliga partnerländerna och gruppen av stater i Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). Parlamentet betonar att EU:s 
handelsavtal i de flesta fall uppvisar tydliga resultat när det gäller att uppnå det primära 
målet att skapa betydande möjligheter för EU:s exportörer på tredjeländers 
handelsmarknader.

16. Europaparlamentet påminner om den positiva utvecklingen när det gäller handelsavtalet 
mellan EU och Kanada (Ceta). Parlamentet noterar att under det första hela kalenderår 
då avtalet tillämpades ökade den bilaterala handeln med varor, inklusive 
jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, med 10,3 % jämfört med genomsnittet under de 
tre föregående åren. Parlamentet påminner om att EU:s handelsöverskott med Kanada 
ökade med 60 % och skapade ytterligare möjligheter för våra exportörer.

17. Europaparlamentet upprepar sin oro över det dåliga utnyttjandet av förmånerna i 
EU:s frihandelsavtal. Parlamentet noterar i synnerhet att skillnaderna i utnyttjandet är 
stora mellan EU:s exportörer för olika avtal och att skillnaderna i utnyttjandet är små 
mellan EU:s importörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare analysera 
utnyttjandet av förmåner. Parlamentet betonar vikten av flexibla, enhetliga och enkla 
ursprungsregler i detta avseende.

Nya partnerskap med Afrika

18. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att samarbeta mer med afrikanska 
länder för att skapa ett effektivt och stabilt partnerskap som skulle främja en effektiv 
utveckling och tillväxt på den afrikanska kontinenten. Parlamentet betonar att siffrorna i 
den senaste rapporten av den 10 februari 2020 om det allmänna preferenssystemet för 
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perioden 2018–2019 visar en ökning av utnyttjandegraden när det gäller förmåner för de 
länder som omfattas av systemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt 
tekniska och ekonomiska bistånd för att utveckla handeln mellan EU och de afrikanska 
länderna samt mellan de afrikanska länderna själva.

19. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts när det gäller att genomföra det 
afrikanska kontinentala frihandelsområdet, som syftar till att skapa en kontinental inre 
marknad för varor och tjänster, med fri rörlighet för personer och investeringar. 
Parlamentet välkomnar EU:s stöd för att inrätta den nya Afrikanska unionens 
handelsobservatorium. Parlamentet efterlyser fortsatt EU-stöd till det afrikanska 
kontinentala frihandelsområdet i linje med alliansen mellan Afrika och Europa för 
hållbara investeringar och arbetstillfällen.

Japan, Singapore och Vietnam

20. Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan EU och Japan 
den 1 februari 2019 och noterar att enligt de första uppgifterna efter ett års tillämpning6 
ökade EU:s export till Japan med 6,6 % jämfört med samma period året innan.

21. Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av handelsavtalet mellan EU och 
Singapore den 21 november 2019. Parlamentet välkomnar sitt samtycke till avtalet 
mellan EU och Vietnam och efterlyser ett snabbt genomförande av avtalet. Parlamentet 
anser att dessa avtal är ett steg mot ingåendet av ett frihandelsavtal med hela regionen 
de sydostasiatiska nationernas förbund (Asean).

Pågående förhandlingar

22. Europaparlamentet efterlyser en ambitiös agenda när det gäller att förhandla fram 
frihandelsavtal, särskilt med Australien, Nya Zeeland, Tunisien, Marocko och 
Indonesien. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att inleda 
investeringsförhandlingar med Taiwan.

23. Europaparlamentet understryker sin beslutsamhet att etablera en så nära förbindelse som 
möjligt med Förenade kungariket, på grundval av de principer för handel, investeringar 
och konkurrenskraft som anges i resolutionen av den 12 februari 2020 om det 
föreslagna mandatet för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade 
konungariket Storbritannien och Nordirland7. Parlamentet konstaterar att det i den 
politiska förklaringen av den 17 oktober 2019, som stöds av Förenade kungariket, anges 
att det framtida ekonomiska partnerskapet kommer att bygga på bestämmelser som 
garanterar lika villkor för en öppen och rättvis konkurrens.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta tillfället i akt i samband med 
Förenade kungarikets utträde för att rationalisera EU:s politik, minska byråkratin och 
öka konkurrenskraften för EU:s företag och små och medelstora företag. Parlamentet 
betonar att frihandelsavtalet bör syfta till att möjliggöra största möjliga 
marknadstillträde och underlättande av handeln för att minimera handelsstörningar.

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_161
7 Antagna texter, P9_TA(2020)0033.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_161
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25. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från handelsförhandlingarna med Mexiko och 
Mercosurländerna, som både har potential att fördjupa vårt strategiska partnerskap med 
Latinamerika och skapa ytterligare möjligheter i våra handelsförbindelser med dessa 
länder. Parlamentet konstaterar att sådana möjligheter också skulle ge EU-företag tillgång 
till en marknad som växer allt mer.

Handel och hållbar utveckling

26. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i sitt tidigare betänkande om 
genomförandet av den gemensamma handelspolitiken. Parlamentet understryker att den 
handlingsplan med 15 punkter som kommissionen lade fram den 27 februari 20188 utgör 
en god grund för diskussioner i syfte att förbättra mekanismerna i kapitlen om handel och 
hållbar utveckling.

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ till en europeisk grön giv som bör 
bestå av en strategi som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt balanserad.

28. Europaparlamentet anser att det nuvarande systemet i viss mån redan har visat sig vara 
effektivt, vilket kan ses inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea, där EU 
har begärt att en panel ska tillsättas efter Sydkoreas underlåtenhet att ratificera 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner om arbetstagarnas rättigheter, 
särskilt i fråga om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

29. Europaparlamentet påminner om att kommissionens och parlamentets tidiga insatser i 
handelsförhandlingarna med Mexiko och Vietnam resulterade i att båda länderna i 
november 2018 respektive juli 2019 ratificerade ILO:s konvention nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

30. Europaparlamentet anser att handelsavtalens kapitel om handel och hållbar utveckling bör 
driva på den yttre dimensionen av den europeiska gröna given, och att varje ny 
anpassningsmekanism bör vara förenlig med WTO:s regler och EU:s frihandelsavtal. 
Parlamentet betonar att EU-företag som använder halvfabrikat inte bör få 
konkurrensnackdelar. 

31. Europaparlamentet noterar att EU:s handels- och investeringspolitik bör utnyttjas för att 
uppmuntra en ansvarsfull förvaltning av försörjningskedjor, inbegripet att se till att företag 
respekterar de mänskliga rättigheterna.

Skydd av EU:s handelsintressen

32. Europaparlamentet påminner om att insatserna för att upprätthålla en regelbaserad handel 
måste spela en avgörande roll i vår handelsstrategi och påminner i detta sammanhang om 
antagandet 2018 av moderniseringen av handelspolitiska skyddsinstrument och den nya 
mekanismen för kontroll av utländska investeringar. Parlamentet betonar att den nya 
mekanismen för kontroll av utländska investeringar aldrig får vara ett verktyg för 
protektionism.

8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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Handel med tjänster och digital handel

33. Europaparlamentet välkomnar de pågående plurilaterala förhandlingarna om viktiga delar 
av handeln med tjänster, nämligen om inhemsk reglering av tjänster och underlättande av 
investeringar. Parlamentet konstaterar att en kommersiell närvaro i ett tredjeland är det 
dominerande sättet för att tillhandahålla handel med tjänster och e-handel.

34. Europaparlamentet påpekar att den andel som handel med tjänster utgör av den totala 
handeln är underskattad. Parlamentet betonar att EU är världens överlägset största exportör 
av tjänster och att tjänsterna står för omkring 70 % av EU:s bruttonationalprodukt (BNP).

35. Europaparlamentet stöder WTO:s gemensamma uttalande om elektronisk handel för 
globala regler om elektronisk handel. Parlamentet efterlyser öppenhet för att kunna nå ett 
meningsfullt resultat när det gäller att underlätta flödet av uppgifter över gränserna och ta 
itu med omotiverade handelshinder på elektronisk väg, i full överensstämmelse med 
EU:s lagstiftning om integritet och uppgiftsskydd, inbegripet den allmänna 
dataskyddsförordningen9, och att utnyttja den flexibilitet som införs i 
förhandlingsdirektiven.

Små och medelstora företag

36. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag står för uppskattningsvis 
30 % av EU:s varuexport. Parlamentet anser att ett särskilt kapitel om små och medelstora 
företag bör ingå i alla föreslagna frihandelsavtal, vilket är fallet med avtalet mellan EU och 
Japan, och att det bör inkluderas när befintliga frihandelsavtal ses över. Parlamentet noterar 
att handelshinder och byråkrati är ett särskilt stort problem för små och medelstora företag 
som inte har råd med det extra arbete som krävs för att klara av detta.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta de små och medelstora 
företagens användning av och förståelse för ursprungsregler. Parlamentet påminner 
kommissionen om dess mål att i början av 2020 lansera ett särskilt verktyg för 
självbedömning för små och medelstora företag när det gäller ursprungsregler på 
plattformen Access2Market, där företag kan beräkna huruvida en produkt kan dra nytta av 
ett visst EU-handelsavtal, enligt vad som anges i skrivelsen av den 13 november 2019 från 
ledamöterna i parlamentets utskott för internationell handel till den före detta 
kommissionsledamoten med ansvar för handel, Cecilia Malmström, i syfte att förbättra de 
små och medelstora företagens utnyttjande av EU:s frihandelsavtal, som är lägre än 
genomsnittet, och se till att små och medelstora företag i slutändan kan dra full nytta av 
handelsavtal.

38. Europaparlamentet välkomnar den nya kommissionens ambition att tillämpa principen 
”en in och en ut” när man utarbetar nya lagar och förordningar för att minska byråkratin. 
Parlamentet efterlyser dock större klarhet om hur kommissionen kommer att arbeta med 
detta när det gäller handelspolitiken.

39. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

9 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
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MOTIVERING

Detta betänkande om genomförandet av Europeiska unionens gemensamma handelspolitik är 
det andra av denna typ. Det första betänkandet om genomförandet, som antogs den 
30 maj 2018, omfattade en period från oktober 2015, då den tidigare kommissionens 
handelsstrategi Handel för presenterades, till december 2017, då förslaget till betänkande 
slutfördes. 

För att inte återuppfinna hjulet anser föredraganden att detta betänkande på något sätt bör vara 
en uppdatering av det första. Om parlamentets ståndpunkter förblir desamma bör betänkandet 
endast påminna om de tidigare bestämmelserna. Om ståndpunkterna eller sammanhanget har 
ändrats bör det göras en uppdatering. 

Detta betänkande är också det första genomförandebetänkandet om handelspolitiken under 
den nya valperioden. Dess tillämpningsområde kommer därför att vara bredare än endast 
genomförandet av handelsavtal, och det kommer också att inleda framåtblickande 
diskussioner om vad EU:s handelspolitik bör vara i en snabbt föränderlig värld. 

Förslaget till betänkande omfattar perioden januari 2018–januari 2020. Under dessa två år har 
ett antal tidigare trender bekräftats, eller till och med förstärkts, t.ex. USA:s successiva 
tillbakadragande från det multilaterala handelssystemet eller konsolideringen av den 
statsstyrda kinesiska ekonomin. 

Samtidigt finns det vissa nya uppmuntrande aspekter, till att börja med de positiva siffrorna 
från de två första åren av genomförandet av handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) 
och inledandet av en rad plurilaterala förhandlingar som väcker förhoppningar om ett 
återupplivande av multilateralismen. 

Handel är dessutom inte ett mål i sig utan ett sätt att skapa gemensamt välstånd som gör det 
möjligt att fördjupa politiska och kulturella band, vilket Ursula von der Leyen, den nya 
kommissionens ordförande, uppgav i sina politiska riktlinjer. Handelsavtal är därför bästa 
sättet att hjälpa våra partner att uppfylla EU:s ambitiösa miljömål, särskilt genom särskilda 
kapitel för hållbar utveckling. 

Sist men inte minst är EU:s kapacitet att konsolidera sina egna verktyg för att bättre kunna 
hantera illojal konkurrens av största vikt, vilket påvisades när EU antog moderniserade 
handelspolitiska skyddsinstrument och en ny mekanism för kontroll av utländska 
investeringar, vilka trädde i kraft i juni 2018 respektive april 2019. 


