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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om handelsrelaterede aspekter og følgerne af covid-19-udbruddet
(2020/2117(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. februar 2021 med titlen 
"Gennemgang af handelspolitikken – en åben, bæredygtig og determineret 
handelspolitik" COM(2021)0066),

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 17. juni 2020 om lige konkurrencevilkår i 
forbindelse med udenlandske subsidier (COM(2020)0253),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Et vigtigt 
øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation" 
(COM(2020)0456),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "En jord til bord-
strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem" (COM(2020)0381),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med titlen "Kommissionens 
tilpassede arbejdsprogram for 2020" (COM/2020/0440) og til formand Ursula von der 
Leyens hensigtserklæring til formand David Sassoli og kansler Angela Merkel af 
16. september 2020 med titlen "Unionens tilstand 2020",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv" 
(COM(2020)0380),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2020 med titlen "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi – For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" (COM(2020)0098),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En ny 
industristrategi for Europa" (COM(2020)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" COM(2020)0103),

– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 9. marts 2020 med titlen 
"Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika" (JOIN(2020)0004),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),
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– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 2. december 2020 med 
titlen "En ny dagsorden for EU og USA om globale forandringer" (JOIN(2020)0022),

– der henviser til Kommissionens tjenestegrenes non-paper af 26. februar 2018 med titlen 
"Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of 
Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements", og dens 
15-punkts handlingsplan for kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for 
alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

– der henviser til den aftale, som blev indgået på den 21. partskonference under FN's 
rammekonvention om klimaændringer (Parisaftalen om klimaændringer),

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til verdensmålene for 
bæredygtig udvikling (SDG), 

– der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 10. marts 2021 med titlen "En EU-
mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO"1, af 10. 
marts 2021 med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og 
virksomhedsansvar2 og af 10. februar 2021 om den nye handlingsplan for den cirkulære 
økonomi3 og til sine kommende beslutninger om henholdsvis Europas digitale fremtid i 
støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og 
forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere, om en jord til bord-
strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem og om EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030: Naturen skal bringes tilbage i vores liv,

– der henviser til sine beslutninger af 26. november 2020 om revision af EU's 
handelspolitik4, af 25. november 2020 om en ny industristrategi for Europa5, af 7. 
oktober 2020 om gennemførelse af den fælles handelspolitik – årsberetning 20186, af 
16. september 2020 om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove7, af 28. 
november 2019 om klima- og miljøkrisen8, af 12. december 2017 om udvikling af en 
digital handelsstrategi9 og af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi 
for handel og investering10,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter,

1Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0071.
2Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0073.
3Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0040.
4Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0337.
5Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0321.
6Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0252.
7Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0212.
8Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.
9EUT C 369 af 11.10.2018, s. 22.
10EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2021);

Handel og bæredygtig udvikling

1. glæder sig over, at den europæiske grønne pagt er indarbejdet i meddelelsen om en 
gennemgang af handelspolitikken, og opfordrer til en konkret handlingsplan for, 
hvordan denne ambition bliver omsat til virkelighed; 

2. glæder sig over indarbejdelsen af Parisaftalen som et væsentligt element i alle handels-, 
investerings- og partnerskabsaftaler; understreger, at ratificering af Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner og respekt for 
menneskerettighederne er en forudsætning for indgåelse af frihandelsaftaler; anmoder 
om, at der medtages ambitiøse kapitler om køn og om små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) i alle handelsaftaler;

3. understreger, at genopretningen efter covid-19 er en enestående mulighed for at få sat 
dagsordenen for bæredygtig vækst; opfordrer derfor Kommissionen til straks at 
forelægge sin gennemgang af handlingsplanen med 15 punkter for kapitlerne om handel 
og bæredygtig udvikling; forventer, at der i forbindelse med gennemgangen hurtigst 
muligt tages fat på håndhævelsen af forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig 
udvikling, da håndhævelsen heraf ikke er medtaget for indeværende; minder i den 
forbindelse om det uofficielle dokument fra Nederlandene og Frankrig om handel, 
socialøkonomiske virkninger og bæredygtig udvikling11; foreslår, at de seneste 
fremskridt med hensyn til håndhævelse som minimum bør anvendes på EU's 
handelspolitik, navnlig muligheden for at håndtere manglende overholdelse fra 
partnernes side gennem ensidige sanktioner, herunder indførelse af told eller kvoter for 
visse produkter eller suspension af andre dele af en aftale;

4. påpeger, at mindre el-artikler ("brown goods") stadig får præferencebehandling i 
forhold til miljøvenlige (grønne) varer, og at told og handelshindringer er i strid med 
bæredygtig handel; kræver, at Kommissionen udformer instrumenter til at tackle disse 
forvridninger, og at den sætter handling bag ordene for så vidt angår den grønne pagt 
ved at gennemføre den i alle aspekter af handelspolitikken; 

5. påpeger, at høje startomkostninger, som kun med tiden vil blive tjent ind igen, og 
mangel på knowhow og udstyr i øjeblikket forhindrer udviklingslandene i at 
gennemføre en grøn omstilling; kræver, at Kommissionen benytter sig af alle de 
handelsinstrumenter, den har til rådighed, til at øge den finansielle støtte, den tekniske 
bistand, teknologioverførsler og den digitale udbredelse for at styrke udviklingslandene 
og sætte dem i stand til at opnå bæredygtig modstandsdygtighed; 

6. opfordrer EU til at indtage en ledende rolle på multilateralt plan for at sætte en stopper 
for skadelige subsidier ved at slå til lyd for gennemsigtighed samt streng regulering og 
disciplin i handelsaftaler og i Verdenshandelsorganisationen (WTO); understreger 
betydningen af at udarbejde bæredygtighedsvurderinger på et forudgående, 
mellemliggende og efterfølgende trin; understreger behovet for, at der udvikles en 

11 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development, 
accessed at ‘the Netherlands at International Organisations (permanentrepresentations.nl)’.

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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omfattende ramme med konkrete mål med henblik på at fremme målene for bæredygtig 
udvikling, den grønne pagt og ILO's dagsorden for anstændigt arbejde i handels- og 
investeringsaftaler; understreger, at nye aftaler først bør indgås, når disse mål er opfyldt, 
og at eksisterende aftaler bør revideres i overensstemmelse hermed;

7. understreger, at gennemsigtighed og dialog er afgørende for at skabe støtte til 
handelspolitik; insisterer på, at civilsamfundets og de nationale rådgivende gruppers 
rolle og ansvar skal defineres klart og tydeligt i EU's internationale aftaler, og at 
finansiel bistand skal ledsages af kapacitetsopbyggende foranstaltninger for at sikre 
bistandens effektivitet; 

Fair, modstandsdygtige og grønne værdikæder

8. understreger betydningen af fair værdikæder, der respekterer menneskerettighederne, 
arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder; minder om, at obligatorisk due diligence i 
hele forsyningskæden er et nødvendigt instrument til at opnå dette; understreger, at der 
bør lægges større vægt på mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders 
sårbare situation, navnlig i udviklingslandene, mens store virksomheder med større 
sandsynlighed kan klare et pludseligt fald i efterspørgslen; 

9. bemærker, at globale værdikæder ofte indebærer en ulige risikofordeling, navnlig i 
beklædningssektoren; beklager dybt, at denne ulige fordeling under pandemien har ført 
til, at europæiske virksomheder har sendt omkostningerne ved den lavere efterspørgsel 
videre til producenter i udviklingslandene ved at annullere ordrer, der allerede var 
fremstillet og i nogle tilfælde endda afsendt; opfordrer Kommissionen til at samarbejde 
med de lokale myndigheder, den private sektor og civilsamfundet for at opnå en mere 
retfærdig risikofordeling i hele forsyningskæden; 

10. understreger betydningen af at sikre fair konkurrence og lige vilkår for europæiske 
virksomheder både på det indre marked og på tredjelandes markeder; understreger i 
denne forbindelse betydningen af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og 
opfordrer Kommissionen til hurtigt at færdiggøre EU's værktøjskasse for 
handelsbeskyttelse gennem lovgivningsforslag i 2021, til i den forbindelse at prioritere 
et instrument til at tackle forvridninger forårsaget af udenlandske subsidier og statsejede 
virksomheder og til at få afsluttet forhandlingerne om det internationale instrument for 
offentlige udbud12; 

11. er overbevist om, at åbenhed bør gå hånd i hånd med beskyttelsen af vores strategiske 
sektorer og bør være tæt knyttet til en ambitiøs, fremadskuende industripolitik, der er i 
overensstemmelse med den grønne pagt og den digitale strategi, og som vil skabe 
kvalitetsjob og sikre, at Europa spiller en afgørende rolle i produktionen af innovative 
varer og fremtidige tjenesteydelser; 

12. er overbevist om, at EU er for afhængig af et begrænset antal leverandører af kritiske 

12 Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 29. januar 2016 om 
adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige udbud og procedurer 
for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for 
offentlige udbud (COM(2016)0034).
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varer og tjenesteydelser; insisterer på, at EU bør overvinde denne uønskede 
afhængighed gennem en sammensætning af politikker, der skal tilskynde virksomheder 
til at lagre, diversificere indkøbsstrategier og fremme flytning af produktionen til 
nærområdet ("nearshoring"), hvilket kan skabe nye handelsmuligheder for partnere i de 
østlige og sydlige naboregioner;

13. bemærker, at fødevareforsyningskæderne fortsat har fungeret under pandemien; 
bemærker, at landbrugsmarkedsinformationssystemet (AMIS), der samler de vigtigste 
lande, som handler med landbrugsråvarer, med henblik på at øge gennemsigtigheden på 
fødevaremarkedet og skabe en større politisk indsats for at sikre fødevaresikkerhed, kan 
betragtes som et eksempel på god praksis; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om 
denne model også kan anvendes i andre værdikæder;

14. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en digital handelsstrategi for at øge 
markedsadgangen for europæiske virksomheder og beskytte EU-borgernes rettigheder i 
henhold til den generelle forordning om databeskyttelse13; understreger, at den digitale 
revolution er blevet fremskyndet som følge af covid-19, og understreger, at det er 
vigtigt, at EU tager føringen med hensyn til at fastsætte standarder for en bæredygtig, 
digitalt drevet global økonomi og at holde internationale datastrømme åbne; 

15. opfordrer til incitamenter for EU's virksomheder til, hvor det vil være gavnligt, at 
afkorte eller tilpasse deres forsyningskæder med henblik på at sikre, at de eksterne 
sociale, miljømæssige og økonomiske omkostninger fuldt ud internaliseres i prisen i 
overensstemmelse med EU's politikker såsom jord til bord-strategien, handlingsplanen 
for den cirkulære økonomi og biodiversitetsstrategien samt med en intensivering af EU's 
indsats for at beskytte og genoprette verdens skove; 

Handelspolitik for kritiske sundhedsprodukter: erfaringerne med covid-19-krisen

16. understreger, at styringen af den internationale handel har en vigtig rolle at spille i 
forbindelse med en hurtig udvikling af medicinske behandlinger og vacciner, hurtig 
produktionsforøgelse, udvikling af robuste globale værdikæder og retfærdig 
markedsadgang for hele verden; understreger i denne forbindelse, at covid-19-
pandemien nødvendigvis må anvendes til at sætte skub i et mere samordnet 
internationalt samarbejde og styrke det globale beredskab over for sundhedskriser;

17. understreger i denne forbindelse de skadelige virkninger af ensidige foranstaltninger 
såsom eksportrestriktioner og -forbud samt den manglende gennemsigtighed med 
hensyn til globale lagre og den efterfølgende spekulation i priserne på knappe basale 
varer, ikke mindst for lav- og mellemindkomstlande; opfordrer derfor til, at WTO's 
handels- og sundhedsinitiativ vedtages inden udgangen af 2021, og til større 
gennemsigtighed i forsyningen og produktionen af vigtige lægemidler og 
sundhedsydelser;

18. er bekymret over den seneste stigning i eksportrestriktioner for vacciner i de vigtigste 

13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (den generelle 
forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
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fremstillingslande som USA, Det Forenede Kongerige, Kina og Indien og i EU og 
understreger, at dette udgør en trussel for en hurtig global forøgelse af 
vaccineproduktionskapaciteten; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
samarbejde med producentlandene om hurtigt at fjerne eksportbarrierer og erstatte 
ordningen for eksporttilladelser med et krav om eksport- og importanmeldelse; 
insisterer på rettidig og omfattende adgang til sådanne data;

19. understreger, at vacciner mod covid-19 og varianter heraf er et globalt offentligt gode, 
og at den multilaterale indsats bør fokusere på at øge den globale produktionskapacitet 
og teknologioverførsel, herunder i lav- og mellemindkomstlande; glæder sig i denne 
forbindelse meget over det globale topmøde om forsyningskæden for og produktionen 
af vacciner mod covid-19, der blev afholdt den 8.-9. marts 2021, og opfordrer til, at der 
oprettes strukturelle platforme med henblik på en hurtig forøgelse af 
vaccineproduktionen i flere lande;

20. understreger, at den internationale handelspolitik skal spille en proaktiv rolle i denne 
henseende ved at lette handelen med råvarer, afhjælpe manglen på kvalificeret og 
erfarent personale, løse problemer i forsyningskæden og revidere den globale ramme for 
intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på fremtidige pandemier; insisterer i 
denne forbindelse på en konstruktiv dialog om en midlertidig undtagelse fra WTO-
aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) for at sikre, at 
der ikke er nogen lande, der udsættes for gengældelsesforanstaltninger for covid-19-
relaterede patentkrænkelser under pandemien; 

Multilateralisme og Europas geopolitiske placering i verden

21. opfordrer Kommissionen til at fastlægge konkrete og specifikke foranstaltninger og en 
køreplan for gennemførelsen af konceptet om åben strategisk autonomi; understreger, at 
EU's markedsstyrke, værdier og tilslutning til samarbejde, retfærdighed og regelbaseret 
handel bør danne grundlag for en sådan åbenhed; anbefaler kraftigt, at EU søger 
partnerskaber med ligesindede partnere; understreger imidlertid, at EU – når samarbejde 
ikke er muligt – bør forfølge sine interesser gennem selvstændige foranstaltninger for at 
beskytte sine værdier og bekæmpe illoyal handelspraksis;

22. glæder sig over bekræftelsen af multilateralisme og de omfattende forslag til en 
nødvendig dybtgående reform af WTO i gennemgangen af handelspolitikken; er enig 
med Kommissionen i dens fokus på bæredygtig udvikling i visionen om en reform af 
WTO og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre alt for at gennemføre en 
dagsorden for bæredygtig udvikling; understreger betydningen af at fremme WTO-
initiativet om handel og klima; 

23. understreger, at genoptagelsen af WTO's forhandlingsfunktion vil spille en central rolle 
i enhver væsentlig reform af organisationen; fremhæver navnlig behovet for at imødegå 
konkurrenceforvridninger forårsaget af industrisubsidier og statsejede virksomheder; 
opfordrer Kommissionen til aktivt at søge at finde en løsning på misforholdet mellem 
udviklingsniveauet og antallet af forpligtelser, der er indgået i det internationale 
handelssystem; er overbevist om, at EU's lederskab er afgørende for, at enhver 
meningsfuld reform af WTO kan lykkes;

24. støtter forslaget i gennemgangen af handelspolitikken om, at G20 bør samarbejde og 
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indtage en ledende rolle med hensyn til at opnå kulstofneutralitet på verdensplan; 
understreger imidlertid, at nogle medlemmer, hvis denne tilgang skal være effektiv, er 
nødt til at øge deres forpligtelser for så vidt angår emissionsreduktioner; 

25. støtter den nye, fremadrettede transatlantiske dagsorden baseret på fælles interesser og 
fælles værdier; opfordrer indtrængende Kommissionen og den amerikanske regering til 
at arbejde tæt sammen for at sikre lige konkurrencevilkår og nå til enighed om 
ambitiøse sociale og miljømæssige standarder og bygge videre på hinandens erfaringer 
for at håndhæve disse mere effektivt; opfordrer til en fælles indsats for at overvinde 
pandemien, fremskynde den økonomiske genopretning og lette handelen med vigtige 
lægemidler; gentager, at vi bør arbejde sammen for at opnå en meningsfuld reform af 
WTO og finde fælles løsninger på fælles problemer;

26. er klar over betydningen af EU's mangesidede handelsforbindelser med Kina; er af den 
faste overbevisning, at handelsforbindelserne mellem EU og Kina kræver en mere 
afbalanceret og gensidig tilgang; understreger, at ratificeringsprocessen for den 
omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina først kan indledes, når EU har indført 
de nødvendige autonome foranstaltninger, herunder et forbud mod produkter, der er 
fremstillet ved anvendelse af tvangsarbejde, en opgraderet 
handelsbeskyttelsesværktøjskasse og en fungerende sanktionsmekanisme for krænkelse 
af menneskerettighederne; kræver, at Kommissionen går videre med investeringsaftalen 
med Taiwan;

27. glæder sig over engagementet over for Afrika og de østlige og sydlige naboregioner i 
forbindelse med gennemgangen af handelspolitikken og ser frem til konkrete skridt til at 
uddybe EU's forbindelser med disse partnere; gentager betydningen af et strategisk og 
bæredygtigt partnerskab med Sydøstasien, Indien og Latinamerika;

°

° °

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE 

Covid-19-pandemien har givet verden et hidtil uset globalt chok, ikke alene som en 
humanitær katastrofe, men også som en forstyrrende faktor, der har grebet ind i vores 
økonomiske og handelsmæssige systemer. Alle lande i verden står over for uforudsigelige 
konsekvenser for borgernes sundhed, økonomien og de sociale systemer. Da pandemiens 
virkninger ramte globale tjenester og fremstillingsindustrien, viste disse igen risiciene ved 
lange værdikæder, just-in-time-produktionsmodeller og uønsket afhængighed. Der må gøres 
noget ved sårbarhederne i EU's globale værdikæder, eftersom antallet af udefrakommende 
chok såsom pandemier, ekstreme vejrfænomener, politiske konflikter og cyberangreb 
sandsynligvis vil stige i fremtiden.

Den nuværende krise forværres af borgernes vedvarende desillusionering i Europa som følge 
af deres arbejdes ændrede karakter og tabet af arbejdspladser i fremstillingsindustrien. 
Hyperglobalisering har haft negative konsekvenser for arbejdstagernes lønninger og miljøet 
sammen med et (virkeligt eller opfattet) tab af regeringers magt til at forme økonomien og de 
offentlige politikker. Mens nationalistiske reaktioner og handelskrige ikke vil føre os ud af 
denne strukturelle krise, må de underliggende bekymringer tages alvorligt, og den neoliberale 
økonomiske doktrins fiasko må erkendes. Med støtte til det multilaterale handelssystem 
kommer også evnen til at forme selvsamme system.

Det samme gælder håndteringen af de sundhedsmæssige virkninger af den nuværende 
pandemi. Selv om virusset ikke kender nogen grænser, har den globale reaktion været 
alvorligt hæmmet af eksportrestriktioner og handelshindringer, manglende gennemsigtighed 
med hensyn til de disponible lagre og produktionen af vigtige produkter og svækkede 
internationale institutioner, som ikke var forberedte til at håndtere en krise af denne 
størrelsesorden. Det er op til os at tage ved lære af den nuværende situation og styrke vores 
internationale beredskab over for fremtidige (sundhedsmæssige) kriser. 

En reform af den traditionelle handelspolitik i lyset af de udfordringer, vi står over for, som 
vil gøre den bæredygtig og retfærdig for alle, er den eneste vej frem for at bidrage til de 
globale forandringer, som vores borgere kræver. Udfordringerne skal omdannes til 
muligheder, og der skal skabes bæredygtige og bedre job for vores borgere. FN's mål for 
bæredygtig udvikling med de tre søjler: økonomi, økologi og socialpolitik, bør anvendes som 
en rettesnor. 

HANDEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Europa har ændret kursen drastisk ved at placere den europæiske grønne pagt, målet om 
klimaneutralitet senest i 2050 og målene for bæredygtig udvikling i centrum for den politiske 
beslutningstagning og ved at sigte mod at styre EU i retning af et mere modstandsdygtigt, 
bæredygtigt og retfærdigt samfund. De drivhusgasemissioner, der følger med importen til EU, 
har imidlertid været konstant stigende og tegner sig nu for mere end 20 % af vores 
indenlandske CO2-emissioner og underminerer dermed Unionens bestræbelser på at reducere 
sit globale fodaftryk og bekæmpe klimaændringer.
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Det fremgår udtrykkeligt af gennemgangen af handelspolitikken, at handelspolitikken bør 
bringes i overensstemmelse med den grønne pagt. På den ene side betyder det, at man fuldt ud 
må tilslutte sig princippet om ikke at gøre skade, og at praksisser, der skader mennesker, dyr 
og planeten og underminerer en bæredygtig politik, skal bringes til ophør. På den anden side 
kræver det, at der indføres en handelspolitik, der omsætter udfordringerne til muligheder og 
aktivt bidrager til en retfærdig og bæredygtig omstilling på verdensplan frem for at arbejde 
imod den. Undersøgelser viser, at told og ikke-toldmæssige hindringer er betydeligt lavere for 
mindre el-artikler ("brown goods") og dertil relaterede tjenesteydelser end for miljøvenlige 
(grønne) produkter og tjenesteydelser. Hvis EU skal omsætte tale til handling hvad angår den 
grønne pagt, bør det sigte mod at gå foran med et godt eksempel og bruge sin position som 
verdens næststørste forbrugermarked til at sætte en grøn global dagsorden. 

Desuden er miljøomkostningerne ikke de eneste, der bør tages i betragtning i 
handelspolitikken: store multinationale selskabers globale økonomiske dominans og deres 
omkostningsminimerende strategier påvirker den funktionelle indkomstulighed på 
verdensplan, da den hurtige vækst i indtjeningen presser arbejdskraftens indkomstandel ned 
på verdensplan. Det er afgørende, at handelspolitikken tager fat på outsourcing af de sociale 
omkostninger, der er forbundet med lange værdikæder og just-in-time-produktionsmodeller. 
EU bør derfor forfølge en politiksammensætning af foranstaltninger vedrørende due diligence 
og virksomhedernes sociale ansvar, øge håndhævelsen af kapitlerne om handel og bæredygtig 
udvikling og indføre mere regelmæssige og omfattende bæredygtighedsvurderinger samt et 
forbud mod import baseret på tvangsarbejde.

FAIR, MODSTANDSDYGTIGE OG GRØNNE VÆRDIKÆDER

Selv om de fleste globale værdikæder fortsat er operationelle, er det ubestrideligt, at 
pandemien har afsløret uønskede afhængighedsforhold i vigtige sektorer, herunder for 
lægemidler, medicinsk udstyr og personlige værnemidler. Forsyningsknapheden skyldtes en 
pludselig stigning i efterspørgslen og afbrydelser i de globale værdikæder, men visse 
strategiske sårbarheder, herunder i lægemiddelsektoren, har klart eksisteret forud for 
pandemien, og de bør afhjælpes. Handelspolitikken alene kan ikke afhjælpe sådanne mangler, 
men bør indgå i en velgennemtænkt politiksammensætning, der skal tilskynde 
virksomhederne til at lagre, diversificere deres indkøbsstrategier og fremme den lokale 
produktion. En tilpasning af standarderne for offentlige indkøb, øget markedsadgang i 
strategiske sektorer, indgåelse af strategiske handels- og investeringspartnerskaber og 
opretholdelse af strenge regler for udenlandske direkte investeringer kan være vigtige 
redskaber til at opnå dette.

Som reaktion på de legitime bekymringer over uønsket afhængighed har Europa-
Kommissionen lanceret konceptet "åben strategisk autonomi". Selv om gennemgangen af 
handelspolitikken afslører mere af, hvad dette koncept indebærer, vil konkrete tiltag og en 
køreplan for gennemførelsen heraf blive hilst velkommen. Vores markedsstyrke, vores 
værdier og vores tilslutning til samarbejde, retfærdighed og regelbaseret handel bør danne 
grundlag for vores åbenhed. 

Det er afgørende, at "åben strategisk autonomi" skaber synergier mellem handelspolitikken og 
interne politikker såsom ambitiøse industripolitikker, digitale politikker og miljøpolitikker. En 
kombinationen af åbenhed, fremsynet intern politik og beskyttelse mod unfair konkurrence 
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bør skabe de nødvendige betingelser for at sikre, at fremtidens produkter – hvad enten der er 
tale om innovative elbiler, tynde solpaneler eller revolutionerende kemikalier – vil blive 
fremstillet i EU. 

En kortlægningen af EU's strategiske sektorer, som bebudet i gennemgangen af 
handelspolitikken, bør give en bedre forståelse af styrkerne og svaghederne i disse sektorers 
forsyningskæder. På grundlag af denne kortlægning bør der fastlægges metoder til at øge 
forsyningskædernes modstandsdygtighed, f.eks. gennem diversificering, lagring eller flytning 
af produktionen (herunder "backshoring", dvs. hjemtagning af produktionen, og 
"nearshoring", dvs. placering af produktionen i nærområdet), hvilket kan skabe nye 
handelsmuligheder for partnere i det europæiske naboskabsområde.

HANDEL OG SUNDHED

International handelspolitik spiller en afgørende rolle med hensyn til at styrke produktion og 
distributionen og sikre lige adgang til vigtige sundhedsprodukter. Siden marts 2020 har det 
globale samfund taget nogle bemærkelsesværdige skridt fremad: manglen på personlige 
værnemidler er aftaget, import- og eksportbarriererne er blevet reduceret betydeligt, og der er 
iværksat globale initiativer til at øge samarbejdet om produktion og markedsadgang såsom 
fælles indkøbssystemer og platforme, der matcher producenter i hele forsyningskæden. Først 
og fremmest og på grund af et hidtil uset verdensomspændende offentligt-privat samarbejde 
har vi nu, på under et år, fået flere effektive vacciner til rådighed. Men hvis vi virkelig ønsker 
en genopretning efter denne krise og en begrænsning af truslen om farlige varianter, er vi nødt 
til fortsat at øge det internationale samarbejde, styrke WTO's og WHO's værktøjskasser og 
behandle vaccinerne som et ægte globalt offentligt gode.

Vi er stadig langt fra dette ideal: undersøgelser viser, at der ikke vil blive opnået omfattende 
vaccinationsdækning før 2023, og at de fattigste lande må vente til mindst 2024, før de kan 
opnå flokimmunitet. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at forudsige, hvor mange doser 
der kan produceres på årsbasis. I 2020 lykkedes det kun vaccineproducenterne at levere 3 % 
af de doser, de oprindeligt havde planlagt, mens vaccineproduktionen hidtil har været 
koncentreret i blot 13 lande på verdensplan. Knapheden på flere komponenter såsom 
hætteglas, lipider og engangsposer og -filtre skaber fortsat betydelige flaskehalse i 
produktionen. Samtidig er der kommet dokumentation for, at i hvert fald EU, Det Forenede 
Kongerige, USA, Indien og Kina anvender en eller anden form for eksportrestriktioner for 
vacciner, hvilket forsinker en opskalering af produktionen og kan have en afdæmpende 
virkning på investeringerne.

Det haster tydeligvis med at gøre alt, hvad der kræves for at øge produktionen og reducere 
den globale koncentration af produktionskapacitet. Med henblik herpå bør der gøres hurtige 
fremskridt i arbejdet med WTO's handels- og sundhedsinitiativ, som foreslået af 
Ottawagruppen. Et stort politisk pres kan virke som katalysator for den energi, der er 
nødvendig for at nå frem til en aftale på den næste WTO-ministerkonference ved udgangen af 
2021. Den Europæiske Union kan spille en afgørende rolle med hensyn til at styrke det 
globale handelssamarbejde, men først må den ophæve sin eksporttilladelsesordning og 
samarbejde med andre producentlande for at få dem til at gøre det samme.
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Desuden har multilaterale institutioner en klar rolle at spille med hensyn til at bringe 
produktionskapacitet til udviklingslandene, som det fremgik på det globale topmøde om 
forsyningskæden for og produktionen af vacciner mod covid-19, der blev afholdt den 8.-9. 
marts 2021. Udviklingslandenes rolle i den fremtidige lægemiddelproduktion skal styrkes ved 
at samle producenter fra udviklede lande og udviklingslande samt regeringer, 
civilsamfundsgrupper, internationale organisationer (såsom WHO, GAVI og CEPI) og 
erhvervsorganisationer (såsom Det Internationale Handelskammer). En sådan øget 
diversificering af forsyningskæderne for lægemidler kan også gavne EU's strategiske 
autonomi og kan fremmes yderligere ved hjælp af en intelligent politiksammensætning, hvor 
der anvendes løftestænger for handel og investeringer samt for offentlige indkøb.

Samtidig kan der ikke ses bort fra opfordringerne til en midlertidig undtagelse fra TRIPS-
aftalen for vigtige covid-19-sundhedsprodukter, eftersom forpligtelserne i henhold til aftalen 
risikerer at forværre en farlig kløft mellem nord og syd. Der er en tydelig og alvorlig 
bekymring i hele verden for så vidt angår en retfærdig og lige adgang til vacciner og andre 
lægemidler. Selv om en undtagelse ikke i sig selv øger produktionen, kan WTO tage skridt til 
at forsikre landene om, at de ikke vil blive udsat for gengældelsesforanstaltninger for covid-
19-relaterede patentkrænkelser under pandemien. En sådan forsoning bør gå hånd i hånd med 
et tilsagn om at revidere TRIPS-aftalen og dens fleksibilitet for at gøre den bedre egnet til 
formålet i forbindelse med fremtidige pandemier.

EUROPAS PLACERING I VERDEN

Handelspolitik er EU's mest effektive instrument i den globale geopolitik. Handel og 
geopolitik hænger uløseligt sammen, og det vil de navnlig gøre i tiden efter covid-19. Der 
manglede imidlertid en klar geopolitisk vision for vores forbindelser med andre lande, navnlig 
med USA og Kina. Desuden bør EU fortsat udvikle klare, regionsspecifikke visioner for sine 
partnerskaber med Latinamerika, Afrika, Sydøstasien (herunder Taiwan), de østlige og 
sydlige naboregioner og Indien.

I den forbindelse bør EU påtage sig sit ansvar over for resten af verden, navnlig 
udviklingslandene. Alt for ofte sker der det, at et ubalanceret fokus på eksport hverken 
fremmer udviklingen eller stimulerer en økonomi med merværdi i partnerlandene. Innovative 
teknologier finder ikke vej til udviklingslandene, og adgangen til midler til finansiering af den 
grønne og den digitale omstilling er fortsat problematisk. Desværre giver gennemgangen af 
handelspolitikken ikke noget svar herpå. Det er vigtigt, at EU's handelspolitik støtter 
skabelsen af regionale værdikæder. Et vigtigt element for at opnå dette er en målrettet 
investeringspolitik over for udviklingslandene.

Sidst, men ikke mindst, bør gennemførelsen af den nye bæredygtighedsdagsorden inden for 
handel, hvis den skal være troværdig, ikke levne plads til tvetydighed. For eksempel bør ikke 
alene fremtidige frihandelsaftaler eller frihandelsaftaler, der er under revision, bringes i 
overensstemmelse med den grønne pagt og de internationale standarder for anstændigt 
arbejde, men det bør også gælde for de eksisterende frihandelsaftaler, de frihandelsaftaler, der 
er under forhandling, og dem, der befinder sig på stadiet mellem indgåelse i princippet og 
ratificering. Desuden indeholder gennemgangen af handelspolitikken ikke en klar tidsplan for 
de bebudede foranstaltninger. En klar tidsplan ville vise, at EU er klar til at sætte handling bag 
ordene.
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