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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000115/2013 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 115 

Vital Moreira, George Sabin Cutaş 
for Udvalget om International Handel 

Om: Modernisering af handelskapitlet i aftalen om økonomisk partnerskab og politisk 
samordning og samarbejde mellem EU og Mexico 

Aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde (EPPCC) mellem EU og 
Mexico trådte i kraft i oktober 2000. Siden da har den handelspolitiske kontekst ændret sig. Medens 
Mexico har indgået talrige handelsaftaler og har tilsluttet sig forhandlingerne om Trans-Pacific-
Partnerskabet, har EU indgået mere omfattende handelsaftaler og har indledt forhandlinger med 
partnere som USA og Canada, der rækker videre end anvendelsesområdet for og ambitionen med 
det, der er omfattet af de nuværende handelsaspekter i aftalen mellem EU og Mexico. På det seneste 
møde i Det Blandede Udvalg EU-Mexico den 10.-11. juni 2013 bekræftede begge parter deres ønske 
om yderligere at undersøge muligheden for en bred og omfattende modernisering af 
handelsaspekterne i deres aftale. 

1. Hvad er efter Kommissionens opfattelse virkningen af de nuværende handelsaspekter om 
fattigdomsbekæmpelse, social samhørighed og miljøet i Mexico og i Den Europæiske Union? 
Hvilken indvirkning ville en eventuel modernisering af aftalen have på disse områder? 

2. Hvilke centrale elementer vil kunne bringe handelsaspekterne i EU-Mexico-aftalen på niveau med 
EU's seneste frihandelsaftaler, give de største fordele og tage nye udfordringer op? Hvilke nye 
markeder vil EU og Mexico være mest interesseret i at få adgang til?  

3. Vil Kommissionen forhandle om indføjelse af et kapitel om bæredygtig udvikling, inklusive en 
menneskerettighedsklausul, med en specifik bindende mekanisme for dens gennemførelse? 

4. Hvordan vil kapitlet om finansielle tjenester (der regulerer etablering og investeringsstrømme) 
kunne forbedres med henblik på at øge samarbejdet mellem EU og Mexico i indsatsen mod 
ulovlige finansielle aktiviteter på begge sider, inklusive hvidvaskning af penge fra organiseret 
kriminalitet og bekæmpelse af skatteunddragelse? 

5. Eftersom Kommissionen i øjeblikket deltager i forhandlinger om frihandelsaftaler, hvad er da 
programmet for den arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne for at modernisere 
handelsaspekterne i EU-Mexico EPPCC-aftalen? Hvad ville være en realistisk tidsramme for 
forberedelse, indledning og afslutning af forhandlinger om modernisering af denne aftale? 

6. Hvordan vil Kommissionen sikre, at der er overensstemmelse mellem moderniseringen af 
handelsaspekterne i EU-Mexico-aftalen, forhandlingerne om det transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab (TTIP) og forhandlingerne om omfattende økonomi- og handelsaftaler? 
På hvilke områder forstiller Kommissionen sig, at der er mulighed for sammenkædning mellem et 
opgraderet handelskapitel i EU-Mexico-aftalen og aftaler med andre medlemmer af 
Stillehavsalliancen? 

7. Vil Kommissionen søge at få et nyt forhandlingsmandat eller gøre brug af revisionsklausulen? 
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