
PR\1215027SV.docx PE657.423v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för internationell handel

2020/0253(COD)

23.9.2020

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av 
tullar på vissa produkter
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Bernd Lange



PE657.423v03-00 2/6 PR\1215027SV.docx

SV

PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på 
vissa produkter
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0496),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0284/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt 
ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

I ett gemensamt uttalande av den 21 augusti 2020 meddelade kommissionsledamot Phil Hogan 
och Förenta staternas handelsrepresentant Lighthizer att de skulle gå vidare med ett paket med 
tullsänkningar som ett första steg i en process som kommer att leda till ytterligare avtal som 
skapar en mer fri, rättvis och ömsesidig transatlantisk handel1. 

Med denna förordning föreslår kommissionen att ett antal tullar på hummer avskaffas. 
Avskaffandet av dessa tullar är underkastat två villkor, nämligen att a) Förenta staterna sänker 
tullarna för ett visst antal produkter (färdiga maträtter, vissa typer av kristallglas, 
ytbeläggning, krut, cigarettändare och delar till tändare) i praktiken, och b) att Förenta 
staterna avstår från att införa nya åtgärder som skulle undergräva de mål som eftersträvas med 
det gemensamma uttalandet.

Kommissionen presenterade detta initiativ som de första förhandlade tullsänkningarna mellan 
Förenta staterna och EU på mer än två årtionden och som ett första steg för att förbättra 
förbindelserna mellan EU och Förenta staterna. Tanken är dock att detta ”miniavtal”, trots att 
det är mycket begränsat, också skulle kunna främja en lösning av pågående tvister. Dessutom 
avskaffas tullarna erga omnes i enlighet med WTO:s princip om mest gynnad nation.

Utan hinder av de pågående tvisterna om Förenta staternas tullar på europeiskt stål och aluminium 
och på jordbruksprodukter, bör parlamentet stödja detta avtal som grundval för ett förnyat 
transatlantiskt engagemang, som ligger i medborgarnas och ekonomins intresse i både EU och 
Förenta staterna. Förhoppningsvis kommer detta tullminskningspaket att bana väg för mer 
balanserade, ambitiösa och omfattande förhandlingar med Förenta staterna, där parlamentet fullt 
ut kommer att spela sin institutionella roll.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig föredraganden bakom kommissionens förslag.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

