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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19
(2020/2117(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 februari 2021 Översyn av 
handelspolitiken — En öppen, hållbar och bestämd handelspolitik (COM(2021)0066),

– med beaktande av kommissionens vitbok av den 17 juni 2020 om att skapa lika villkor 
vad gäller utländska subventioner (COM(2020)0253),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 Från jord till 
bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem 
(COM(2020)0381),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 om kommissionens 
justerade arbetsprogram för 2020 (COM(2020)0440) och av kommissionsordförande 
von der Leyens avsiktsförklaring av den 16 september 2020 till talman Sassoli och 
förbundskansler Merkel om tillståndet i unionen 2020,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 Ge naturen större plats i våra liv (COM(2020)0380),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2020 En ny 
handlingsplan för den cirkulära ekonomin: För ett renare och mer konkurrenskraftigt 
Europa (COM(2020)0098),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny 
industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En SMF-strategi 
för ett hållbart och digitalt EU (COM(2020)0103),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 9 mars 2020 från 
kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
Mot en övergripande strategi för Afrika (JOIN(2020)0004),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 Att forma EU:s 
digitala framtid (COM(2020)0067),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),
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– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 2 december 2020 från 
kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
En ny agenda mellan EU och USA för globala förändringar (JOIN(2020)0022),

– med beaktande av det icke-officiella dokumentet från kommissionen av 
den 26 februari 2018 Feedback and way forward on improving the implementation and 
enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade 
Agreements och dess handlingsplan med 15 punkter om kapitlen om handel och hållbar 
utveckling.

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla 
– Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

– med beaktande av det avtal som antogs vid den 21:a partskonferensen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar (Parisavtalet),

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar 
utveckling, 

– med beaktande av sina resolutioner av den 10 mars 2021 om en WTO-förenlig 
EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna1, den 10 mars 2021 med 
rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och 
ansvarsskyldighet2 och den 10 februari 2021 om den nya handlingsplanen för den 
cirkulära ekonomin3, samt med beaktande av sina kommande resolutioner om att forma 
EU:s digitala framtid: undanröja hinder för en fungerande digital inre marknad och 
förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter, om Från jord till 
bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem och 
om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv,

– med beaktande av sina resolutioner av den 26 november 2020 om översynen av EU:s 
handelspolitik4, den 25 november 2020 om en ny industristrategi för EU5, 
den 7 oktober 2020 om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – 
årsrapport 20186, den 16 september 2020 om intensifierade EU-insatser för att skydda 
och återställa världens skogar7, den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget8, 
den 12 december 2017 om en digital handelsstrategi9 och den 5 juli 2016 om en ny 
framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar10,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

1 Antagna texter, P9_TA(2021)0071.
2 Antagna texter, P9_TA(2021)0073.
3 Antagna texter, P9_TA(2021)0040.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0337.
5 Antagna texter, P9_TA(2020)0321.
6 Antagna texter, P9_TA(2020)0252.
7 Antagna texter, P9_TA(2020)0212.
8 Antagna texter, P9_TA(2019)0078.
9 EUT C 369, 11.10.2018, s. 22.
10 EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
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– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2021).

Handel och hållbar utveckling

1. Europaparlamentet välkomnar integreringen av den europeiska gröna given i 
meddelandet om översynen av handelspolitiken och efterlyser en konkret handlingsplan 
för att förverkliga denna ambition. 

2. Europaparlamentet välkomnar införlivandet av Parisavtalet som ett väsentligt inslag i 
alla handels-, investerings- och partnerskapsavtal. Parlamentet betonar att ratificeringen 
av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner och 
respekten för mänskliga rättigheter är förutsättningar för att ingå frihandelsavtal. 
Parlamentet begär att ambitiösa kapitel om jämställdhet och om små och medelstora 
företag ska ingå i alla handelsavtal.

3. Europaparlamentet understryker att återhämtningen efter covid-19 är en unik möjlighet 
att fastställa dagordningen för hållbar tillväxt. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utan dröjsmål lägga fram sin översyn av handlingsplanen med 
15 punkter för kapitlen om handel och hållbar utveckling. Parlamentet förväntar sig att 
man genom översynen snabbt tar itu med verkställbarheten när det gäller åtagandena 
om handel och hållbar utveckling, då detta för närvarande inte omfattas. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om Nederländernas och Frankrikes icke-officiella 
dokument om handel, socioekonomiska effekter och hållbar utveckling11. Parlamentet 
föreslår att de framsteg som gjorts nyligen i fråga om verkställbarhet bör tillämpas på 
EU:s handelspolitik, dvs. möjligheten att hantera eventuell bristande efterlevnad från 
partners sida genom ensidiga sanktioner, inbegripet införande av tullar eller kvoter för 
vissa produkter eller korsvisa upphävanden av andra delar av ett avtal.

4. Europaparlamentet påpekar att brunvaror fortfarande åtnjuter förmånsbehandling 
jämfört med grönvaror och att tullar och handelshinder motverkar hållbar handel. 
Parlamentet begär att kommissionen utarbetar instrument för att ta itu med dessa 
snedvridningar och går vidare med diskussionen om den gröna given genom att 
genomföra den i alla aspekter av handelspolitiken. 

5. Europaparlamentet påpekar att höga initialkostnader, som bara kommer att återbetalas 
på längre sikt, och bristen på kunskap och utrustning för närvarande hindrar 
utvecklingsländerna från att genomföra en grön omställning. Parlamentet begär att 
kommissionen använder alla handelsinstrument som står till dess förfogande för att öka 
det ekonomiska stödet, det tekniska biståndet, tekniköverföringen och den digitala 
spridningen i syfte att stärka utvecklingsländerna och göra det möjligt för dem att uppnå 
hållbar resiliens. 

11 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development, 
tillgänglig via ”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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6. Europaparlamentet uppmanar EU att inta en ledande roll på multilateral nivå för att få 
ett slut på skadliga subventioner genom att förespråka transparens och strikt reglering 
och disciplin i handelsavtal och inom Världshandelsorganisationen (WTO). Parlamentet 
betonar vikten av att utarbeta hållbarhetsrelaterade konsekvensbedömningar på förhand, 
på mellannivå och i efterhand. Parlamentet betonar behovet av att utveckla en 
övergripande ram med konkreta mål för att främja målen för hållbar utveckling, den 
gröna given och ILO:s agenda för anständigt arbete i handels- och investeringsavtal. 
Parlamentet betonar att nya avtal bör ingås först när dessa mål har uppnåtts och att 
befintliga avtal bör ses över i enlighet med detta.

7. Europaparlamentet betonar att transparens och dialog är avgörande för att skapa stöd för 
handelspolitiken. Parlamentet insisterar på att det civila samhällets och de nationella 
rådgivande gruppernas roll och ansvar måste definieras tydligt i EU:s internationella 
avtal och att ekonomiskt stöd måste åtföljas av kapacitetsuppbyggande åtgärder så att 
det kan fungera effektivt. 

Rättvisa, resilienta och gröna värdekedjor

8. Europaparlamentet betonar vikten av rättvisa värdekedjor som respekterar mänskliga 
rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljönormer. Parlamentet påminner om att 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet i hela leveranskedjan är ett nödvändigt instrument för 
att uppnå detta. Parlamentet betonar att större uppmärksamhet bör fästas vid 
mikroföretagens och de små och medelstora företagens utsatta ställning, särskilt i 
utvecklingsländerna, medan stora företag med större sannolikhet klarar en plötslig 
nedgång i efterfrågan. 

9. Europaparlamentet konstaterar att de globala värdekedjorna ofta innebär en ojämn 
fördelning av risker, särskilt inom klädsektorn. Parlamentet beklagar att denna ojämna 
fördelning under pandemin har lett till att europeiska företag har lagt över kostnaderna 
för minskad efterfrågan på producenterna i utvecklingsländerna genom att annullera 
beställningar som redan tillverkats och i vissa fall till och med skickats. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samarbeta med de lokala myndigheterna, den privata 
sektorn och det civila samhället för att få till stånd en rättvisare fördelning av riskerna i 
hela leveranskedjan. 

10. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa rättvis konkurrens och lika villkor 
för europeiska företag både på den inre marknaden och på marknader i tredjeländer. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av handelspolitiska skyddsinstrument 
och uppmanar kommissionen att snabbt färdigställa EU:s verktygslåda för 
handelspolitiska skyddsåtgärder genom lagstiftningsförslag under 2021, samt att 
prioritera ett instrument för att hantera snedvridningar som orsakas av utländska 
subventioner och statsägda företag och slutförandet av förhandlingarna om instrumentet 
för internationell upphandling12. 

12 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 29 januari 2016 om tillträdet för varor och 
tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för 
förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig 
upphandling (COM(2016)0034).
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11. Europaparlamentet är övertygat om att öppenhet bör gå hand i hand med skyddet av 
våra strategiska sektorer och bör vara nära kopplat till en ambitiös och framåtblickande 
industripolitik i linje med den gröna given och den digitala strategin, skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet och säkerställa att Europa spelar en avgörande roll i 
produktionen av innovativa varor och framtida tjänster. 

12. Europaparlamentet är övertygat om att EU är alltför beroende av ett begränsat antal 
leverantörer för kritiska varor och tjänster. Parlamentet insisterar på att EU bör 
övervinna detta oönskade beroende genom en policymix som syftar till att uppmuntra 
företag att ha lager, diversifiera inköpsstrategier och främja nearshoring, vilket skulle 
kunna skapa nya handelsmöjligheter för partner i det östra och södra grannskapet. 

13. Europaparlamentet noterar att livsmedelskedjorna fortsatte att fungera under pandemin. 
Parlamentet konstaterar att informationssystemet för jordbruksmarknaden (Amis), som 
sammanför de viktigaste länder som handlar med jordbruksråvaror i syfte att öka 
transparensen på livsmedelsmarknaden och stärka de politiska åtgärderna för att trygga 
livsmedelsförsörjningen, kan ses som ett exempel på god praxis. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka om denna modell även skulle kunna användas i andra 
värdekedjor.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en digital handelsstrategi för 
att öka marknadstillträdet för europeiska företag och värna om EU-medborgarnas 
rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen13. Parlamentet understryker att 
den digitala revolutionen har skett i en snabbare takt till följd av covid-19 och betonar 
vikten av att EU tar ledningen när det gäller att fastställa standarder för en hållbar och 
digitalt driven global ekonomi och att hålla de internationella dataflödena öppna. 

15. Europaparlamentet efterlyser åtgärder som uppmuntrar EU-företag att korta ned eller 
anpassa sina leveranskedjor när detta är fördelaktigt, för att säkerställa att externa 
sociala, miljömässiga och ekonomiska kostnader till fullo internaliseras i priset i linje 
med EU:s politik, såsom Från jord till bord-strategin, handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin och strategin för biologisk mångfald, och för att intensifiera EU-åtgärder för 
att skydda och återställa världens skogar. 

Handelspolitik för kritiska hälsoprodukter: lärdomar från covid-19-krisen

16. Europaparlamentet understryker att styrningen av den internationella handeln spelar en 
viktig roll när det gäller en snabb utveckling av medicinska behandlingar och vacciner, 
en snabb produktionökning, utvecklingen av resilienta globala värdekedjor och ett 
rättvist marknadstillträde för hela världen. Parlamentet betonar i detta sammanhang att 
covid-19-pandemin måste användas för att stimulera ett mer samordnat internationellt 
samarbete och för att öka den globala beredskapen för hälsokriser.

17. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang de skadliga effekterna av ensidiga 
åtgärder, såsom exportrestriktioner och exportförbud samt bristen på transparens när det 

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
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gäller de globala lagren och den efterföljande prisspekulationen för knappa viktiga 
varor, inte minst för låg- och medelinkomstländer. Parlamentet begär därför att WTO:s 
initiativ om handel och hälsa ska antas senast i slutet av 2021 och kräver större 
transparens när det gäller utbudet och produktionen av viktiga medicinska produkter 
och tjänster.

18. Europaparlamentet är bekymrat över den senaste tidens ökning av exportrestriktioner 
för vacciner i de viktigaste tillverkningsländerna, såsom Förenta staterna, Förenade 
kungariket, Kina, Indien och EU, och betonar att detta äventyrar en snabb global ökning 
av produktionskapaciteten för vacciner. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
att samarbeta med producentländerna för att snabbt undanröja exporthinder och ersätta 
exporttillståndsmekanismen med ett krav på export- och importanmälan. Parlamentet 
insisterar på att i tid få omfattande tillgång till sådana uppgifter.

19. Europaparlamentet understryker att vaccinerna mot covid-19 och dess varianter är en 
global kollektiv nyttighet och att multilaterala insatser bör inriktas på att öka den 
globala produktionskapaciteten och tekniköverföringen, inbegripet i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang varmt det globala 
toppmötet om leveranskedjan för och produktionen av covid-19-vaccin, som hölls den 
8–9 mars 2021, och efterlyser inrättandet av strukturella plattformar för att snabbt öka 
vaccinproduktionen i fler länder.

20. Europaparlamentet betonar att den internationella handelspolitiken måste spela en 
proaktiv roll i denna strävan, genom att underlätta handeln med råvaror, minska bristen 
på kvalificerad och erfaren personal, lösa problem i leveranskedjan och se över den 
globala ramen för immateriella rättigheter inför framtida pandemier. Parlamentet 
insisterar i detta avseende på att det ska föras en konstruktiv dialog om ett tillfälligt 
undantag från WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 
(Trips-avtalet) för att säkerställa att länder inte utsätts för repressalier i samband med 
covid-19-relaterade patentintrång under pandemin. 

Multilateralism och Europas geopolitiska ställning i världen

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa konkreta och specifika 
åtgärder och en färdplan för att genomföra konceptet med öppet strategiskt oberoende. 
Parlamentet betonar att EU:s marknadsstyrka, värderingar och engagemang för 
samarbete, rättvisa och en regelbaserad handel bör utgöra grunden för en sådan 
öppenhet. Parlamentet rekommenderar starkt att EU söker partnerskap med likasinnade 
partner. Parlamentet betonar dock att när samarbete inte är möjligt bör EU tillvarata sina 
intressen genom autonoma åtgärder för att värna om sina värderingar och bekämpa 
illojala handelsmetoder.

22. Europaparlamentet välkomnar att man inom ramen för översynen av handelspolitiken 
bekräftade multilateralismen och lade fram omfattande förslag till den nödvändiga 
djupgående reformen av WTO. Parlamentet instämmer med kommissionens betoning på 
hållbar utveckling i sin vision för reformen av WTO och uppmanar kommissionen att 
göra allt den kan för att genomföra en agenda för hållbar utveckling. Parlamentet 
betonar vikten av att gå vidare med WTO:s initiativ om handel och klimat. 
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23. Europaparlamentet betonar att ett återupplivande av WTO:s förhandlingsfunktion 
kommer att spela en nyckelroll i en eventuell betydande reform av organisationen. 
Parlamentet framhåller särskilt behovet av att ta itu med snedvridningar av 
konkurrensen som orsakas av industrisubventioner och statsägda företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att aktivt försöka finna en lösning på obalansen mellan 
utvecklingsnivån och antalet åtaganden som gjorts inom det internationella 
handelssystemet. Parlamentet är övertygat om att EU:s ledarskap är avgörande för att en 
meningsfull reform av WTO ska lyckas.

24. Europaparlamentet instämmer med det förslag som lades fram inom ramen för 
översynen av handelspolitiken att G20 bör samarbeta och inta en ledande roll för att 
uppnå koldioxidneutralitet i hela världen. Parlamentet betonar dock att för att detta 
tillvägagångssätt ska vara effektivt måste vissa medlemmar utöka sina 
utsläppsminskningsåtaganden. 

25. Europaparlamentet stöder den nya, framåtblickande transatlantiska agendan som bygger 
på gemensamma intressen och gemensamma värderingar. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen och den amerikanska regeringen att föra ett nära samarbete för att 
säkerställa lika villkor och komma överens om ambitiösa sociala och miljömässiga 
standarder och bygga vidare på varandras erfarenheter för att upprätthålla dessa 
standarder på ett effektivare sätt. Parlamentet efterlyser gemensamma insatser för att 
övervinna pandemin, påskynda den ekonomiska återhämtningen och underlätta handeln 
med viktiga medicinska produkter. Parlamentet upprepar att vi bör samarbeta för att 
uppnå en meningsfull reform av WTO och finna gemensamma lösningar på 
gemensamma problem.

26. Europaparlamentet är medvetet om vikten av EU:s mångfasetterade handelsförbindelser 
med Kina. Parlamentet är fast övertygat om att det för handelsförbindelserna mellan EU 
och Kina krävs en mer balanserad och ömsesidig strategi. Parlamentet betonar att 
ratificeringsprocessen för det övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina inte 
kan inledas förrän EU har infört nödvändiga autonoma åtgärder, däribland ett förbud 
mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete, en uppgraderad verktygslåda 
för handelspolitiska skyddsåtgärder och en fungerande sanktionsmekanism när det 
gäller mänskliga rättigheter. Parlamentet kräver att kommissionen går vidare med 
investeringsavtalet med Taiwan.

27. Europaparlamentet välkomnar engagemanget inom ramen för översynen av 
handelspolitiken för Afrika och det östra och södra grannskapet och ser fram emot 
konkreta åtgärder för att fördjupa EU:s förbindelser med dessa partner. Parlamentet 
upprepar vikten av ett strategiskt och hållbart partnerskap med Sydostasien, Indien och 
Latinamerika.

°

° °

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

Covid-19-pandemin har lett till en världsomfattande chock utan motstycke – inte bara som en 
humanitär katastrof utan också som en störande faktor för våra ekonomiska system och 
handelssystem. Varje land i världen står inför oförutsägbara konsekvenser för medborgarnas 
hälsa, ekonomin och de sociala systemen. Eftersom pandemins effekter drabbade de globala 
tjänsterna och tillverkningen visade dessa i sin tur riskerna med långa värdekedjor, ”just-in-
time-produktionsmodeller” och oönskade beroenden. Sårbarheten i EU:s globala värdekedjor 
måste tas itu med, eftersom antalet externa chocker såsom pandemier, extrema 
väderförhållanden, politiska konflikter och cyberattacker sannolikt kommer att öka i 
framtiden.

Den nuvarande krisen förvärras av den långvariga desillusioneringen bland medborgarna i 
Europa till följd av att arbetet ändrar karaktär och till följd av förlusten av arbetstillfällen 
inom tillverkningsindustrin. Hyperglobaliseringen har lett till negativa effekter på 
arbetstagarnas löner och miljön, tillsammans med en (verklig eller upplevd) förlust av 
regeringarnas makt att utforma ekonomin och den offentliga politiken. Nationalistiska 
åtgärder och handelskrig kommer inte att ta oss ur denna strukturella kris men den 
underliggande oron måste tas på allvar och den nyliberala ekonomiska doktrinens 
misslyckande måste medges. Stödet till det multilaterala handelssystemet kommer av 
förmågan att utforma detta system.

Detsamma gäller när det gäller att ta itu med hälsoeffekterna av den nuvarande pandemin. 
Även om viruset inte känner till några gränser har de globala insatserna allvarligt hämmats av 
exportrestriktioner och handelshinder, bristen på transparens när det gäller tillgängliga lager 
och produktion av viktiga produkter och försvagade internationella institutioner som inte var 
beredda att hantera en kris av denna omfattning. Vår uppgift är att dra lärdom av den 
nuvarande situationen och stärka vår internationella beredskap inför framtida (hälsorelaterade) 
kriser. 

Att reformera den traditionella handelspolitiken mot bakgrund av de utmaningar vi står inför, 
så att den blir hållbar och rättvis för alla, är den enda vägen framåt för att bidra till de globala 
förändringar som våra medborgare kräver. Utmaningarna måste förvaldlas till möjligheter och 
hållbara och bättre arbetstillfällen måste skapas för våra medborgare. FN:s mål för hållbar 
utveckling, med dess tre pelare för ekonomi, ekologi och socialpolitik, bör utgöra en 
vägledande kompass. 

HANDEL OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Europa har radikalt ändrat kurs genom att placera den europeiska gröna given, målet om 
klimatneutralitet senast 2050 och målen för hållbar utveckling i centrum för sin politik och 
genom att sträva efter att styra EU mot ett mer resilient, hållbart och rättvist samhälle. De 
växthusgasutsläpp som är kopplade till importen till EU har dock ständigt ökat och står nu för 
mer än 20 % av våra inhemska koldioxidutsläpp, vilket undergräver unionens insatser att 
minska sitt globala fotavtryck och bekämpa klimatförändringarna.
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I översynen av handelspolitiken anges det uttryckligen att handelspolitiken bör anpassas till 
den gröna given. Å ena sidan innebär detta att man till fullo måste tillämpa principen om att 
inte vålla skada och avskaffa metoder som skadar människor, djur och planeten och som 
undergräver en hållbar politik. Å andra sidan krävs det en handelspolitik som förvandlar 
utmaningar till möjligheter och aktivt bidrar till en rättvis och hållbar omställning i hela 
världen i stället för att arbeta mot den. Studier visar att tullar och icke-tariffära handelshinder 
är betydligt lägre för bruna produkter och tjänster än för gröna produkter och tjänster. Om EU 
ska gå vidare med diskussionen om den gröna given bör man sträva efter att föregå med gott 
exempel och använda sin ställning som världens näst största konsumentmarknad för att 
fastställa en grön global agenda. 

Dessutom är miljökostnaderna inte det enda som handelspolitiken bör ta hänsyn till: de stora 
multinationella företagens globala ekonomiska dominans och kostnadsminimerande strategier 
medför ojämlikheter vad avser globala funktionella inkomster, eftersom den snabba 
vinsttillväxten driver ner arbetskraftens globala inkomstandel. Det är avgörande att man inom 
ramen för handelspolitiken tar itu med den utkontraktering av sociala kostnader som hänger 
samman med långa värdekedjor och just-in-time-produktionsmodeller. EU bör därför 
eftersträva en policymix av åtgärder för tillbörlig aktsamhet och för företagens sociala ansvar, 
se till att kapitlen om handel och hållbar utveckling blir mer verkställbara samt införa mer 
regelbundna och heltäckande hållbarhetsrelaterade konsekvensbedömningar och ett förbud 
mot import från tvångsarbete. 

RÄTTVISA, RESILIENTA OCH GRÖNA VÄRDEKEDJOR

Även om de flesta globala värdekedjor fortsatte att fungera är det obestridligt att pandemin 
har avslöjat oönskade beroenden inom viktiga sektorer såsom läkemedel, medicinska 
produkter och personlig skyddsutrustning. Den bristande försörjningen orsakades av en 
plötslig ökning av efterfrågan och ett avbrott i de globala värdekedjorna, men en viss 
strategisk sårbarhet, t.ex. inom läkemedelssektorn, förekom tydligt före pandemin och bör 
åtgärdas. Handelspolitiken kan inte på egen hand lösa sådana brister, utan bör vara en del av 
en väl genomtänkt policymix för att uppmuntra företag att ha lager, diversifiera 
inköpsstrategier och främja lokal produktion. Att anpassa standarderna för offentlig 
upphandling, öka marknadstillträdet inom strategiska sektorer, ingå strategiska handels- och 
investeringspartnerskap och upprätthålla strikta regler för utländska direktinvesteringar kan 
vara viktiga verktyg för att uppnå detta.

Som svar på de berättigade farhågorna om oönskat beroende har Europeiska kommissionen 
lanserat konceptet ”öppet strategiskt oberoende”. Även om översynen av handelspolitiken 
tillhandahåller mer information om vad konceptet innebär skulle konkreta åtgärder och en 
färdplan för att genomföra det vara välkommet. Vår marknadsstyrka, våra värderingar och 
vårt engagemang för samarbete, rättvisa och en regelbaserad handel bör utgöra grunden för en 
sådan öppenhet. 

Det är mycket viktigt att det öppna strategiska oberoendet skapar synergier mellan 
handelspolitiken och inre politik såsom en ambitiös industripolitik, digital politik och 
miljöpolitik. Kombinationen av öppenhet, framåtblickande intern politik och skydd mot illojal 
konkurrens bör skapa de nödvändiga förutsättningarna för att se till att framtidens produkter, 
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oavsett om det rör sig om innovativa elbilar, tunna solpaneler eller revolutionerande 
kemikalier, kommer att tillverkas i EU. 

Kartläggningen av EU:s strategiska sektorer, enligt vad som angavs i översynen av 
handelspolitiken, bör ge en bättre förståelse för styrkorna och svagheterna i dessa sektorers 
leveranskedjor. På grundval av denna kartläggning bör man identifiera olika sätt att öka 
leveranskedjornas resiliens, till exempel genom diversifiering, lagring eller flyttning av 
produktionen (inbegripet s.k. backshoring och nearshoring), vilket skulle kunna skapa nya 
handelsmöjligheter för partner i det europeiska grannskapet.

HANDEL OCH HÄLSA

Den internationella handelspolitiken spelar en avgörande roll för att förbättra produktionen, 
distributionen och den rättvisa tillgången till viktiga hälsoprodukter. Sedan mars 2020 har 
världssamfundet gjort några anmärkningsvärda framsteg: bristen på personlig 
skyddsutrustning har lättat, import- och exporthindren har minskat kraftigt och globala 
initiativ för att öka samarbetet avseende produktion och marknadstillträde, såsom 
gemensamma upphandlingssystem och plattformar för att matcha tillverkare i hela 
leveranskedjan, har inrättats. Till följd av ett världsomspännande offentlig-privat samarbete 
utan motstycke har vi nu tillgång till flera effektiva vacciner på mindre än ett år. Men om vi 
verkligen vill återhämta oss från krisen och begränsa hotet i samband med farliga varianter 
måste vi fortsätta att utöka det internationella samarbetet, stärka WTO:s och WHO:s 
verktygslådor och behandla vaccinerna som en verkligt global kollektiv nyttighet.

Vi är fortfarande långt ifrån detta ideal: studier visar på att en omfattande 
vaccinationstäckning inte kommer att ske före 2023, och att de fattigaste länderna måste vänta 
till minst 2024 innan flockimmunitet kan uppnås. I dagsläget är det svårt att förutsäga hur 
många doser som kan produceras årligen. Under 2020 lyckades vaccintillverkarna endast 
leverera 3 % av de doser som de ursprungligen hade planerat, och vaccinproduktionen har 
hittills endast koncentrerats till 13 länder i världen. Bristen på flera komponenter, såsom 
injektionsflaskor, lipider samt engångspåsar och engångsfilter, fortsätter att skapa betydande 
flaskhalsar i produktionen. Det har samtidigt framkommit att åtminstone EU, Förenade 
kungariket, USA, Indien och Kina tillämpar någon form av exportrestriktioner för vacciner, 
vilket saktar ned tillverkningsökningen och kan ha en dämpande effekt på investeringarna.

Det är tydligt att det är brådskande att göra allt som krävs för att öka tillverkningen och 
minska den globala koncentrationen av tillverkningskapacitet. I detta syfte måste snabba 
framsteg göras avseende WTO:s initiativ för handel och hälsa, som föreslagits av 
Ottawagruppen. En stor politisk satsning skulle kunna fungera som katalysator för den energi 
som krävs för att nå en överenskommelse vid WTO:s nästa ministerkonferens i slutet av 2021. 
Europeiska unionen skulle kunna spela en avgörande roll för att stärka det globala 
handelssamarbetet, men först måste den häva sin exporttillståndsmekanism och samarbeta 
med andra producentländer för att de ska göra samma sak.

Multilaterala institutioner har dessutom en tydlig roll att spela när det gäller att föra 
produktionskapacitet till utvecklingsländerna, vilket framgick vid det globala toppmötet om 
leveranskedjan för och produktionen av covid-19-vaccin, som hölls den 8–9 mars 2021. 



PR\1226305SV.docx 13/13 PE689.689v01-00

SV

Genom att sammanföra tillverkare från industriländer och utvecklingsländer, liksom 
regeringar, grupper från det civila samhället, internationella organisationer (såsom WHO, 
Gavi-alliansen och Cepi) och näringslivsorganisationer (såsom Internationella 
handelskammaren) bör utvecklingsländernas roll i den framtida läkemedelsproduktionen 
stärkas. En sådan ökad diversifiering av medicinska leveranskedjor skulle också kunna gynna 
EU:s strategiska oberoende, och detta skulle kunna underlättas ytterligare av en smart 
policymix som går ut på att man använder hävstänger för handel och investeringar samt för 
offentlig upphandling.

Samtidigt kan man inte bortse från kraven på ett tillfälligt undantag från Trips-avtalet 
avseende viktiga covid-19-relaterade hälsoprodukter, eftersom det finns en risk för att den 
farliga klyftan mellan nord och syd ökar. Det finns en tydlig och djup oro runt om i världen 
vad gäller rättvis och lika tillgång till vacciner och andra medicinska produkter. Även om ett 
undantag i sig inte ökar produktionen, skulle WTO kunna försäkra länderna om att de inte 
kommer att utsättas för repressalier i samband med covid-19-relaterade patentintrång under 
pandemin. En sådan försoning bör gå hand i hand med ett åtagande att se över Trips-avtalet 
och dess flexibilitet för att göra det mer ändamålsenligt för framtida pandemier.

EUROPAS PLATS I VÄRLDEN

Handelspolitiken är EU:s mest kraftfulla instrument i den globala geopolitiken. Handel och 
geopolitik är onekligen sammanlänkade, särskilt efter covid-19. Det saknades dock en tydlig 
geopolitisk vision för våra förbindelser med andra länder, särskilt när det gäller USA och 
Kina. Dessutom bör EU fortsätta att utveckla tydliga, regionspecifika visioner för sina 
partnerskap med Latinamerika, Afrika, Sydostasien (inklusive Taiwan), det östra och södra 
grannskapet och Indien.

EU bör på så sätt ta sitt ansvar gentemot resten av världen, särskilt utvecklingsländerna. Det 
händer alltför ofta att ett obalanserat fokus på export varken underlättar utvecklingen eller 
stimulerar en ekonomi som präglas av mervärde i partnerländerna. Innovativ teknik når inte 
fram till utvecklingsländerna, och tillgången till resurser för att finansiera den gröna och 
digitala omställningen är fortfarande problematisk. Översynen av handelspolitiken ger tyvärr 
inte något svar på detta. Det är viktigt att EU:s handelspolitik stöder skapandet av regionala 
värdekedjor. En viktig faktor för att uppnå detta är en målinriktad investeringspolitik till 
förmån för utvecklingsländerna.

Sist men inte minst bör genomförandet av denna nya handelsrelaterade hållbarhetsagenda, för 
att vara trovärdig, inte lämna utrymme för tvetydigheter. Exempelvis bör inte bara framtida 
frihandelsavtal eller frihandelsavtal som håller på att ses över bringas i linje med den gröna 
given och de internationella normerna för anständigt arbete, utan även befintliga 
frihandelsavtal, frihandelsavtal som håller på att förhandlas fram och frihandelsavtal som 
befinner sig i stadiet mellan ingående i princip och ratificering. Dessutom omfattar översynen 
av handelspolitiken ingen tydlig tidsplan för de tillkännagivna åtgärderna. En tydlig tidsplan 
skulle visa att EU är redo att sätta handling bakom orden.


