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Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig 
handels- og investeringspolitik",

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ 
strategi for handel og investering1,

– der henviser til Kommissionens rapport af 13. september 2017 om gennemførelsen af 
EU's handelspolitiske strategi "Handel for alle" (COM(2017)0491), 

– der henviser til Kommissionens rapport af 9. november 2017 om gennemførelsen af 
frihandelsaftaler 1. januar 2016 - 31. december 2016 (COM(2017)0654),

– der henviser til den resolution, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. 
september 2015, med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling",

– der henviser til den tale om Unionens tilstand, der blev holdt af formanden for 
Kommissionen, Jean-Claude Juncker, den 13. september 2017, 

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om multilaterale forhandlinger med 
henblik på WTO's 11. ministerkonference i Buenos Aires den 10.-13. december 20172,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om gennemførelse af Parlamentets 
henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og 
virksomhedernes sociale ansvar3,

– der henviser til sin beslutning af 3. februar 2016 med Europa-Parlamentets henstillinger 
til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser 

1 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0439.
3 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 19.



(TiSA)1,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om den internationale handels og 
EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder2,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 15. november 2017 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om 
ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, 
der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om 
beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union3, 

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2017 om udvikling af en digital 
handelsstrategi4,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 16. marts 2017 med henblik på 
vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om fastlæggelse 
af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, 
wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og 
højrisikoområder5,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 4. oktober 2016 med henblik 
på vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring 
af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes 
til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 
eller straf6, 

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om menneskerettigheder, sociale 
og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler7,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i 
lyset af de krav, som klimaændringerne medfører8,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. maj 2006 med titlen "Fremme af 
anstændigt arbejde for alle – EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for 
anstændigt arbejde i verden" (COM(2006)0249, SEC(2006)0643),

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2017 om gennemførelsen af frihandelsaftalen 
mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea9,

– der henviser til udtalelse 2/15 af 16. maj 2017 fra Den Europæiske Unions Domstol 
(EU-Domstolen) vedrørende Unionens kompetence til at undertegne og indgå 

1 EUT C 35 af 31.1.2018, s. 21.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0330.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0437.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0488.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0090.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0369.
7 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
8 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.
9 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0225.



frihandelsaftalen med Singapore,

– der henviser til Kommissionens undersøgelse fra den 15. november 2016 vedrørende 
fremtidige handelsaftalers samlede økonomiske indvirkning på EU's landbrug 
("Cumulative Economic Impact of future trade agreements on EU agriculture"),

– der henviser til artikel 2 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til arbejdsdokument af 14. juli 2015 fra Kommissionens tjenestegrene om 
gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder 
– status (SWD(2015)0144),

– der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, særlig artikel 4, stk. 1, der forbyder slaveri og trældom,

– der henviser til artikel 207, 208 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A8-0166/2018),

A. der henviser til, at den fælles handelspolitik er sammensat af handelsaftaler og 
lovgivningsmæssige instrumenter, der skal beskytte Unionens offensive og defensive 
handelsinteresser, bidrage til bæredygtig vækst og skabelse af anstændige job, sikre 
overholdelse af EU's regler og standarder, beskytte staternes ret til at regulere og 
borgernes velfærd og fremme EU's værdier; der henviser til, at overholdelsen af disse 
mål kræver gode retningslinjer for Unionens handelspolitik og en fuldstændig og 
effektiv gennemførelse og overvågning heraf på en mere retfærdig og mere 
gennemsigtig måde;

B. der henviser til, at Unionen går ind for udviklingsvenlig politikkohærens i sin 
europæiske konsensus om udvikling fra 2017, der sigter efter at sikre bæredygtig 
udvikling og fremskynde omstillingen gennem fokus på tværgående elementer i 
udviklingspolitikken, som f.eks. ligestilling mellem kønnene, ungdom, investering og 
handel, bæredygtig energi og klimaindsats, god regeringsførelse, demokrati, 
retsstatsprincippet og menneskerettigheder samt migration og mobilitet, med henblik på 
at bidrage med alle sine eksterne politikker, herunder den fælles handelspolitik, til de 
mål, der er fastlagt i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling;

C. der henviser til, at Unionen er forpligtet til at fremme anstændigt arbejde for alle, 
således som det er fastlagt i resultatet fra De Forenede Nationers verdenstopmøde i 
2005 og i ministererklæringen fra De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råds 
højniveausegment i 2006, bl.a. gennem sine handelsforbindelser; der henviser til, at Det 
Europæiske Råd gentagne gange har understreget betydningen af at styrke 
globaliseringens sociale dimension og at tage hensyn hertil i de forskellige interne og 
eksterne politikker og i det internationale samarbejde;

D. der henviser til, at Unionen er verdens største handelsmagt og verdens største indre 
marked, og at Unionen også er verdens førende eksportør af varer og tjenesteydelser og 
bidrager til 31 millioner arbejdspladser i Europa, hvilket er 67 % mere end i midten af 



1990'erne;

E. der henviser til, at Verdenshandelsorganisationen (WTO) er den eneste 
verdensomspændende internationale organisation, som beskæftiger sig med de globale 
regler for handel mellem forskellige økonomiske områder eller lande;

F. der henviser til, at gennemførelses- og håndhævelsesfasen er afgørende og 
grundlæggende for at sikre, at Unionens handelspolitik er effektiv;

G. der henviser til, at EU-borgerne i stadig højere grad kræver, at Unionens handelspolitik 
skal sikre, at varer, der indføres på EU-markedet, er fremstillet under anstændige og 
bæredygtige betingelser;

H. der henviser til, at de europæiske virksomheder udnytter de tilgængelige 
toldnedsættelser i handelsaftaler for omkring 70 % af den del af deres eksport, som kan 
drage fordel heraf, mens vores partnere anvender dem i ca. 90 % af tilfældene, og at det 
er af afgørende betydning, at europæiske virksomheder udnytter disse fordele fuldt ud 
med henblik på at sætte skub i beskæftigelse, vækst og investeringer; 

I. der henviser til, at SMV'er er blandt motorerne i den europæiske økonomi og tegner sig 
for 30 % af EU's eksport og 90 % af beskæftigelsen i EU, og at det er afgørende, at de 
er en integreret del af gennemførelsen af EU's handelspolitik for således at styrke EU's 
eksport-, innovations- og internationaliseringsrolle;

J. der henviser til, at Unionen er verdens største eksportør af tjenesteydelser, og at 
Unionens handelsoverskud i servicesektoren er tidoblet siden 2000 og nåede op på over 
120 mia. EUR i 2016;

K. der henviser til, at der er behov for klare og præcise svar på spørgsmål, der bliver stillet 
under den offentlige debat om den fælles handelspolitik og dens gennemførelse; 

L. der henviser til, at den fælles handelspolitik som foreslået i strategien handel for alle er 
en værdibaseret politik, som bl.a. skal fremme god regeringsførelse, gennemsigtighed, 
bæredygtig udvikling og fair handelspraksis;

M. der henviser til, at den fælles handelspolitik skal være i overensstemmelse med EU's 
eksterne og interne politikker og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens for at 
sikre gennemsigtighed, stabilitet og mere retfærdige konkurrencevilkår, samtidig med at 
der bl.a. tages hensyn til Europa 2020-strategiens mål for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst;

Den aktuelle kontekst 

1. påpeger, at den internationale kontekst har ændret sig betydeligt siden offentliggørelsen 
af strategien "Handel for alle", og at nye handelsmæssige udfordringer og konkrete 
opgaver nu skal tages op; er bekymret over stigningen i visse former for protektionistisk 
handelspraksis, der er uforenelige med WTO's regler, i hele verden og gentager sin 
støtte til et åbent, afbalanceret, holdbart og regelbaseret handelssystem;

2. noterer sig den stigende økonomiske betydning af det asiatiske kontinent og USA's 
gradvise tilbagetrækning fra samhandel, hvilket skaber usikkerhed for den 
internationale handel, samt den EU-interne kritik af den internationale handelspolitik og 



kravet om fair handel; opfordrer Kommissionen til at tilpasse sin handelspolitik til at 
kunne håndtere denne udvikling og til at udvise større reaktionsevne og ansvarlighed og 
samtidig udarbejde en mere langsigtet strategi på baggrund af disse ændringer i den 
internationale kontekst; understreger, at EU's rolle med hensyn til at fremme en 
værdibaseret handelsdagsorden i denne globale kontekst, der er i hastig forandring, 
bliver stadig vigtigere for de europæiske borgere;

3. understreger den stigende betydning af tjenesteydelser, navnlig digitale tjenesteydelser, 
herunder servitisering af handel med varer (modus 5), af datastrømme og af e-handel 
inden for international handel; understreger behovet for at styrke de relevante 
internationale regler for disse sektorer med henblik på at sikre konkrete fordele for 
forbrugerne, forbedre europæiske virksomheders adgang til internationale markeder og 
sikre respekten for grundlæggende rettigheder i hele verden, herunder databeskyttelse 
og privatlivets fred; påpeger, at beskyttelsen af personoplysninger ikke er til forhandling 
i handelsaftaler, mener, at borgernes digitale rettigheder bør fremmes gennem 
handelsaftaler, og minder om sin holdning til databeskyttelse og digital handel som 
udtrykt i sin beslutning om udvikling af en digital handelsstrategi; understreger, at EU's 
handelspolitik kan spille en betydelig rolle med hensyn til at slå bro over den digitale 
kløft; tilskynder Kommissionen til at fremme den digitale handelsdagsorden i 
igangværende og kommende forhandlinger om frihandelsaftaler (FTA) og i WTO; 
opfordrer til kapitler om digital handel i alle fremtidige handelsaftaler, herunder dem, 
der i øjeblikket er til forhandling, og minder om betydningen af at hindre uberettigede 
datalokaliseringskrav; opfordrer Kommissionen til at forfølge en digital handelsstrategi, 
som tager hensyn til de muligheder, der tilbydes små og mellemstore virksomheder ved 
at fremme deres adgang til globale markeder; 

4. understreger, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen vil få indflydelse på den 
interne og eksterne handel; opfordrer Kommissionen til at foregribe brexits 
konsekvenser for Unionens handelspolitik og til at sikre kontinuiteten i gennemførelsen 
af Unionens handelspolitik og forbindelserne med tredjelande og ligeledes måder, 
hvorpå der kan findes en løsning for så vidt angår fælles forpligtelser i WTO;

5. noterer sig EU-Domstolens udtalelse 2/15 af 16. maj 2017, hvori det fastslås, at FTA’en 
mellem EU og Singapore henhører under Unionens enekompetence, bortset fra hvad 
angår spørgsmålet om porteføljeinvesteringer og tvistbilæggelse mellem investorer og 
stater; anmoder Kommissionen og Rådet om hurtigst muligt at redegøre for deres 
beslutning om den fremtidige udformning af FTA’er og til fuldt ud at respektere 
fordelingen af kompetencer mellem EU og medlemsstaterne med hensyn til vedtagelsen 
af forhandlingsdirektiver, forhandlingerne, retsgrundlaget for forslag, der skal 
undertegnes og indgås, og navnlig Rådets undertegnelse og indgåelse af internationale 
handelsaftaler med henblik på ikke yderligere at forsinke eventuelle fastlagte, men 
endnu ikke ratificerede, handelsaftaler med handelspartnere; minder om, at Parlamentet 
skal inddrages og informeres fuldt ud lige fra begyndelsen af alle handelsforhandlinger, 
inden der vedtages forhandlingsdirektiver, og i god tid på alle trin i forbindelse med 
tildeling af mandatet samt forhandling og gennemførelse af handelsaftaler; kræver, at de 
nødvendige foranstaltninger træffes gennem en interinstitutionel aftale i forbindelse 
med aftalen om bedre lovgivning;

6. noterer sig, at USA trak sig fra forhandlingerne, men at de resterende 11 lande til trods 
herfor nåede frem til en aftale om Stillehavspartnerskabsaftalen den 23. januar 2018 i 
Tokyo;



Status for Unionens handelsforhandlinger 

7. beklager, at der ikke blev opnået enighed under WTO's ministerkonference i Buenos 
Aires; understreger den primære politiske og økonomiske betydning af det multilaterale 
system og gentager sin støtte til systemet;  opfordrer Unionen til aktivt at fremme 
forslag til ajourførte multilaterale regler under hensyntagen til nye udfordringer fra 
globale værdikæder og fremme WTO's centrale rolle inden for det globale 
handelssystem;  glæder sig over ikrafttrædelsen af aftalen om handelslettelser; glæder 
sig over forlængelsen af WTO-fritagelsen for farmaceutiske produkter indtil 2033 for de 
mindst udviklede lande; beklager, at visse multilaterale aftaler ikke er overholdt, og 
opfordrer Kommissionen til  at yde en større indsats i WTO-regi for en effektiv 
gennemførelse af multilaterale aftaler og regler; minder om sine tidligere krav til 
Kommissionen om at deltage aktivt i udformningen af WTO-dagsordenen, især med 
hensyn til virksomhedernes sociale ansvar og handel og bæredygtig udvikling; gentager 
sin bekymring over USA's blokeringer af nye udnævnelser i WTO's appelorgan og 
understreger betydningen af en velfungerende tvistbilæggelsesordning i WTO; 
opfordrer Kommissionen til at øge samarbejdet med vores vigtige partnere for at tackle 
illoyal konkurrence og protektionistisk praksis i tredjelande; 

8. noterer sig dødvandet i de plurilaterale forhandlinger om aftalen om handel med 
tjenesteydelser (TiSA) og aftalen om miljøvarer; opfordrer Unionen til at tage initiativet 
til at genoptage disse forhandlinger og til at føre TiSA-forhandlingerne i 
overensstemmelse med Parlamentets holdning til TiSA;

9. fremhæver, at adskillige FTA’er, f.eks. handelsaftalerne med Canada og Ecuador, 
DCFTA-bestemmelserne i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og adskillige 
økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med afrikanske lande, er trådt fuldt ud eller 
midlertidigt i kraft, og at der er indgået handelsaftaler med Singapore, Vietnam og 
Japan siden offentliggørelsen af strategien "Handel for alle"; understreger behovet for at 
give tilstrækkelig politisk og administrativ støtte til at sikre, at handelsaftaler kan 
fastlægges og ratificeres inden for passende tidsrammer; støtter den igangværende 
proces for modernisering af handelsaftalerne med Chile og Mexico; minder om sin 
anmodning om at indlede forhandlinger med Australien og New Zealand under 
hensyntagen til Parlamentets holdninger;

10. fremhæver, at gensidigt fordelagtige handels- og investeringsmæssige forbindelser med 
EU's strategiske partnere bør fremmes og styrkes yderligere; opfordrer til en fornyet 
indsats for at fremme forhandlingerne om den omfattende investeringsaftale med Kina, 
navnlig for så vidt angår gensidighed i markedsadgangsbehandling og fremskridt inden 
for bæredygtig udvikling;

11. understreger, at de indgåede aftaler og Unionens igangværende og fremtidige bilaterale 
forhandlinger repræsenterer muligheder for vækst gennem markedsadgang og 
ophævelse af handelshindringer; anmoder Kommissionen om at opretholde en dialog 
med interesseparterne for at vurdere prioriteterne i de igangværende forhandlinger; 
minder om, at indholdet har forrang for tempoet i forhandlingerne, at forhandlingerne 
skal føres i en ånd af gensidighed og gensidige fordele, at EU's regler og standarder skal 
sikres for således at hindre trusler mod EU's sociale model og miljøet, og at offentlige 
tjenester, herunder tjenester af almen interesse og tjenester af almen økonomisk 
interesse i overensstemmelse med artikel 14 og 106 i TEUF og protokol nr. 26, samt 
audiovisuelle tjenester skal udelukkes; understreger, at Kommissionen i alle 



handelsforhandlinger skal sikre, at EU-myndigheder samt nationale og lokale 
myndigheder bevarer den fulde ret til at indføre, vedtage, opretholde eller ophæve 
enhver foranstaltning vedrørende bestilling, tilrettelæggelse, finansiering og levering af 
offentlige tjenester, ligesom det har været tilfældet i tidligere handelsaftaler;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere og om nødvendigt ajourføre 
forhandlingsmandaterne for de igangværende handelsforhandlinger hvert femte år for at 
afspejle kontekst og udfordringer, der kan ændre sig, og til at medtage 
revisionsklausuler i handelsaftaler for at sikre, at de gennemføres på en så effektiv måde 
som muligt, og at de kan tilpasses for at afspejle den nuværende kontekst og tilpasses 
hertil, forudsat at fuldstændig parlamentarisk kontrol og gennemsigtighed sikres;

13. påpeger, at Kommissionen gentagne gange har bebudet lanceringen af forhandlinger om 
investeringer med Hongkong og Taiwan, og opfordrer Kommissionen til at afslutte det 
forberedende arbejde for formelt at indlede forhandlingerne om investeringsaftaler 
snarest muligt;

14. fremhæver betydningen af interne og eksterne investeringer for den europæiske 
økonomi og behovet for at sikre beskyttelsen af EU's investorer i udlandet; opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte sit arbejde vedrørende det nye multilaterale system for 
afgørelser om investeringstvister, der bl.a. skal være fokuseret på at sikre staternes ret til 
at regulere og på gennemsigtighed og indføre en klagemekanisme, strenge regler for 
interessekonflikter og en adfærdskodeks; mener, at dette nye system skal behandle 
investorernes forpligtelser, hindre unødvendige retssager, sikre retten til at lovgive i 
offentlighedens interesse og undgå reguleringsmæssig fastfrysning, sikre retslig 
ligestilling blandt investorer (med særlig vægt på mikrovirksomheder og SMV'er), 
uafhængighed, gennemsigtighed og ansvarlighed; opfordrer til at undersøge muligheden 
for at medtage proceduremæssige bestemmelser om bl.a. modkrav, hvor investeringer, 
der er genstand for et modkrav, er blevet foretaget i strid med gældende lovgivning, og 
således undgå parallelle krav i forskellige retsinstanser og præcisere systemets forhold 
til nationale domstole;

15. opfordrer medlemsstaterne til endegyldigt at fjerne blokeringen af proceduren 
vedrørende Mauritius-konventionen om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-
voldgift, nu hvor EU-Domstolen har skabt klarhed vedrørende kompetencespørgsmål, 
og opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser i denne henseende; anmoder 
også om at fremrykke den revision, der er planlagt til 2020, af den overordnede 
forordning om bilaterale investeringsaftaler, som opretholdes af medlemsstaterne;

16. forventer et styrket engagement fra EU og medlemsstaterne i drøftelserne i FN 
vedrørende en bindende traktat om erhvervslivet og menneskerettigheder;

17. bemærker med bekymring, at den reform af oprindelsesreglerne, der blev bebudet i 
strategien "Handel for alle", ikke er blevet gennemført; fremhæver de yderst komplekse 
oprindelsesregler og gentager sin opfordring til ajourførte, let anvendelige og klarere 
oprindelsesregler; understreger det tilsagn, der blev givet på Euromeds 10. konference 
for handelsministre, om at afslutte revisionen af Pan-Euromed-konventionen om 
oprindelsesregler inden udgangen af 2018; gentager sin opfordring til Kommissionen til 
at udarbejde en rapport om status for oprindelsesregler under hensyntagen til de 
kumulative virkninger af oprindelsesregler gennem bilaterale FTA'er;



18. påpeger, at der skal lægges særlig vægt på landbrugsprodukter og de europæiske 
producenters og forbrugeres interesser i forbindelse med gennemførelsen af EU's 
handelspolitik, navnlig i lyset af den kumulative virkning af alle frihandelsaftaler for 
sektoren; understreger, at handelsaftaler, navnlig aftalen med Japan, kan skabe 
økonomiske muligheder for landbrugsfødevaresektoren; bemærker, at EU er den største 
eksportør af landbrugsprodukter i verden; minder om betydningen af at finde den rette 
balance mellem beskyttelse af følsomme landbrugsprodukter og fremme af Unionens 
offensive interesser i forbindelse med eksport af landbrugsfødevarer, ved bl.a. at 
overveje overgangsperioder og passende kontingenter samt, i nogle tilfælde, eventuel 
udelukkelse af de mest følsomme produkter; påpeger, at det er af afgørende betydning 
at sikre et robust system for sundheds- og plantesundhedsmæssige regler i 
overensstemmelse med EU's forsigtighedsprincip og samtidig bekæmpe enhver 
forskelsbehandling på dette område;

Princippet om gensidighed som en søjle i Unionens handelspolitik og en garanti for loyal 
konkurrence

19. er overbevist om, at et af de vigtigste mål for EU's handelspolitik bør være at fremme en 
fair konkurrence og sikre ensartede spilleregler; glæder sig over tilstedeværelsen af 
princippet om gensidighed i rapporten om gennemførelsen af EU's handelsstrategi; 
gentager, at gensidighed skal være en søjle i Unionens handelspolitik, samtidig med at 
der skal tages hensyn til behovet for asymmetri med udviklingslande, når det er 
relevant, og positiv særbehandling af de mindst udviklede nationer; bemærker 
Kommissionens ændrede forslag til en forordning om adgangen for tredjelandes varer 
og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb, som kan være et 
vigtigt redskab til at sikre lige vilkår for markedsadgang i tredjelande; er af den 
opfattelse, at initiativet om screening af udenlandske direkte investeringer i Den 
Europæiske Union har til formål at beskytte sikkerheden og den offentlige orden i 
Unionen og medlemsstaterne og kan muliggøre en større grad af gensidighed ved 
markedsadgangen og samtidig fortsat sikre åbenhed over for direkte udenlandske 
investeringer; 

20. fastholder, at gennemførelsen af handelspolitikken skal bidrage til at sikre rimelige, 
bæredygtige og lige konkurrencevilkår for virksomhederne; glæder sig over vedtagelsen 
af den nye metode til beregning af antidumpingtold i tilfælde af konkurrenceforvridning 
i tredjelande; noterer sig den interinstitutionelle aftale om modernisering af de 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter; understreger den nye mulighed, som de 
giver, navnlig med hensyn til indførelse af told over skadesmargenen; fremhæver 
vigtigheden af at sikre, at disse nye instrumenter gennemføres korrekt gennem ufortøvet 
indgriben og rettelse af eventuelle fejl eller omgåelser, forholdsmæssigt og i fuld 
overensstemmelse med WTO's regler og Unionens andre juridiske forpligtelser; glæder 
sig over Kommissionens proaktive holdning i forbindelse med anvendelsen af 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i 2016 og opfordrer til en lignende løsning og 
reaktionsevne, når disse instrumenter anvendes uretmæssigt mod EU's eksport af nogle 
af vores handelspartnere;

21. beklager, at Kommissionens rapport om gennemførelsen af den handelspolitiske strategi 
næsten ikke nævner den koordineringsopgave, der skal udføres med 
toldmyndighederne; påpeger, at handelspolitikken skal bidrage til bekæmpelsen af 
ulovlig handel med henblik på at sikre EU's virksomheders konkurrenceevne og sikre et 
højt niveau af beskyttelse for forbrugerne; påpeger desuden konkurrencepolitikkens 



vigtige rolle i denne henseende og behovet for bilaterale og multilaterale forhandlinger 
til dette formål:

Anvendelse af effektive tværgående værktøjer til at gennemføre en handelspolitik til gavn 
for alle

22. opfordrer til, at gennemførelse af handelspolitik bliver en integrerende del af EU's 
handelsstrategi; 

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at anvende de instrumenter, der er til 
rådighed i tilfælde af funktionsfejl, forhindringer eller manglende overholdelse af et 
tilsagn fra en partner, navnlig gennem tvistbilæggelsesproceduren, så vel som ad hoc-
procedurerne, der er fastlagt i bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling i 
EU's FTA'er; 

24. opfordrer Kommissionen til at gøre status over de menneskelige og finansielle 
ressourcer, som i øjeblikket er til rådighed, med henblik på at forbedre udarbejdelsen af 
de handelsaftaler, der skal vedtages af vores medlovgivere, og den måde, hvorpå 
handelspolitikken gennemføres, og opfordrer til oprettelse af en særlig tjeneste til 
overvågning og løbende evaluering af gennemførelsen af handelspolitikken i 
Kommissionen, der også skal aflægge rapport til Parlamentet; 

25. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at yde en større indsats, 
bl.a. gennem digitale værktøjer, for at fjerne alle administrative hindringer og 
unødvendige byrder, forenkle tekniske procedurer og yde støtte til virksomheder i deres 
bestræbelser på at drage nytte af handelsaftaler og -instrumenter;

26. understreger det vigtige arbejde, der udføres af EU-delegationerne sammen med 
medlemsstaternes ambassader og arbejdsmarkedsparter, og som giver mulighed for 
hurtige og direkte foranstaltninger, der skal sikre en korrekt gennemførelse af 
handelsbestemmelserne og en hurtig identificering og effektiv håndtering af problemer 
og hindringer; mener, at EU-delegationerne vil nyde godt af et strømlinet system, som 
er baseret på et enkelt sæt regler og vejledninger med henblik på at sikre større 
sammenhæng; opfordrer Kommissionen til i større grad at inddrage EU-delegationerne i 
tredjelande i gennemførelsen af eksisterende og nye frihandelsaftaler, navnlig med 
hensyn til lokale nyetablerede virksomheder; opfordrer Kommissionen og EU-
Udenrigstjenesten til fortsat at træffe foranstaltninger vedrørende økonomisk diplomati 
og bl.a. inddrage de europæiske handelskamre; 

27. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af de kumulative virkninger 
af handelsaftaler sektor for sektor og land for land for at bidrage til vurderingen af vores 
handelspolitik og forudse og tilpasse sig virkningerne heraf;

28. understreger, at visse sektorer kan komme i økonomiske vanskeligheder, der er 
handelsrelaterede; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde 
ledsageforanstaltninger, der tager højde for det sociale perspektiv, for at maksimere 
fordelene ved og minimere de potentielle negative virkninger af handelsliberaliseringen; 
opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at øge effektiviteten af Den Europæiske 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen og gøre den mere proaktiv;

29. tilskynder Kommissionen til at videreføre og uddybe sit samarbejde med internationale 



organisationer og fora, som f.eks. G20, FN, OECD, ILO, Verdensbanken, 
Verdenstoldorganisationen og Den Internationale Standardiseringsorganisation, om 
udviklingen af internationale standarder, gennemførelsen heraf og overvågningen af 
handel, herunder i forbindelse med sociale og miljømæssige aspekter;

Analyse af Kommissionens første rapport om gennemførelsen af FTA'er

30. glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens første rapport om gennemførelsen 
af FTA'er; opfordrer Kommissionen til fortsat at offentliggøre denne rapport hvert år; 
fastholder desuden, at Kommissionen imidlertid bør foretage mere dybtgående og 
omfattende undersøgelser af gennemførelsen af Unionens FTA’er, uddybe emnet og 
sikre, at undersøgelserne omfatter relevante og passende økonometriske og kvalitative 
analyser og fortolkninger af data samt konkrete henstillinger, hvori de offentliggjorte tal 
bliver sat i sammenhæng, og der forelægges yderligere kvalitative oplysninger, 
herunder – for gennemførelsen af reglerne – dele af FTA'er såsom handel og bæredygtig 
udvikling og offentlige indkøb; understreger, at dette vil gøre det muligt at opnå en 
omfattende og bedre vurdering af aftalernes reelle virkning i praksis, således at 
rapporten effektivt kan vejlede EU-institutionerne om udformningen og gennemførelsen 
af Unionens handelsstrategi; mener i denne forbindelse, at der bør findes og anvendes 
en fælles metode til sådanne undersøgelser;

31. anmoder Kommissionen om at indberette om bestemmelser om 
mestbegunstigelsesbehandling i EU's eksisterende bilaterale FTA'er og om deres 
praktiske virkning med hensyn til at garantere yderligere EU-markedsadgang for 
tredjelande gennem FTA'er, som forhandles af EU's FTA-partnere; 

32. understreger, at flere oplysninger og tal er udeladt i rapporten; opfordrer Kommissionen 
til at arbejde tættere sammen med medlemsstaterne og partnerlande om at indhente flere 
oplysninger om gennemførelsen af aftaler; anmoder Kommissionen om bl.a. at 
forelægge oplysninger om alle FTA'ers indvirkning på vækst og beskæftigelse, FTA'ers 
bidrag til udviklingen af handelsstrømme og handels- og investeringsaftalers 
indvirkning på investeringsstrømme og handel med tjenesteydelser;

33. er bekymret over den ringe brug af handelspræferencer i EU's frihandelsaftaler, navnlig 
at de europæiske eksportører anvender dem i mindre grad end partnerlandenes 
eksportører; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at opstille årsagerne til denne 
ubalance og agere på dem; anmoder Kommissionen om at analysere forholdet mellem 
de komplekse oprindelsesregler og udbredelsen af præferencehandelsaftaler blandt de 
økonomiske aktører; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at træffe 
foranstaltninger til bedre at informere de økonomiske aktører om handelspræferencer i 
FTA'erne; mener, at detaljerede oplysninger, herunder på mikroniveau, er nødvendige 
for at kunne foretage en korrekt vurdering af gennemførelsen af EU's FTA'er; 

34. vurderer, at Kommissionen skal være lige så opmærksom på gennemførelsen af 
bestemmelserne i FTA'er som på forhandlingsfasen; opfordrer Kommissionen til at tage 
gennemførelsesvanskelighederne op til behandling med Unionens relevante 
handelspartnere med henblik på at finde løsninger herpå og systematisere 
udvekslingerne med de europæiske aktører om dette emne; 

35. opfordrer Kommissionen til at diversificere sin tilgang til de forskellige sektorer, den 
analyserer, og fremlægge konsekvenserne af gennemførelsen af handelsaftaler for de 



sektorer, der betragtes som følsomme; 

36. glæder sig over meddelelsen om etablering af en køreplan for gennemførelsen af hver 
enkelt handelsaftale og opfordrer Kommissionen til at inddrage alle interessenter i 
udarbejdelsesprocessen; opfordrer Kommissionen til at fastlægge de mål, der skal 
opfyldes, samt de konkrete kriterier for en klar vurdering af situationen med hensyn til 
fjernelse af ikke-toldmæssige hindringer, udnyttelsesgraden for præferencer og kvoter 
eller status for det lovgivningsmæssige samarbejde så vel som fremskridtene med 
hensyn til handel og bæredygtig udvikling; forventer, at køreplanerne for 
gennemførelsen fremsendes til Parlamentet parallelt med de officielle henvisninger, og 
anmoder om, at de fremskridt, der er gjort med køreplanerne, skal indarbejdes i den 
årlige rapport om gennemførelsen af FTA'er;

37. minder om, at handelsaftaler, herunder handelskapitlerne i associeringsaftaler, ikke kan 
træde i kraft, før de er ratificeret af Europa-Parlamentet; mener, at den praksis med at 
afvente Parlamentets godkendelse inden den foreløbige anvendelse af politisk vigtige 
aftaler skal respekteres horisontalt, således som kommissær Malmström gav tilsagn om 
under høringen den 29. september 2014;

Den fælles handelspolitiks særlige bestemmelser for SMV'er 

38. opfordrer Kommissionen til at evaluere alle redskaber til brug for SMV'er med henblik 
på at udvikle en mere integreret overordnet tilgang og en reel 
internationaliseringsstrategi for SMV'er for at hjælpe dem med at blive eksportører; 
tilskynder Kommissionen til at fremme denne tilgang i internationale fora; støtter 
engagementet i effektive oplysningskampagner for SMV'er i et forsøg på at forbedre 
præferenceudnyttelsesgraden i EU's FTA'er; fremhæver betydningen af flersprogethed i 
forbindelse med kontakten med SMV'er fra alle EU's medlemsstater; opfordrer til, at der 
stilles større retlig og administrativ støtte til rådighed for SMV'er, som overvejer at 
eksportere til udenlandske markeder, ikke blot ved at opdatere websteder, men også ved 
at overveje anvendelsen af nye værktøjer, som f.eks. tekniske chat-funktioner på 
internettet, der kan levere grundlæggende og let tilgængelig støtte; anmoder om, at 
Unionens delegationer bidrager til oplysninger om eksport til de pågældende 
udenlandske markeder med henblik på at hjælpe SMV'er;

39. beklager, at der kun findes få oplysninger om SMV'er i Kommissionens rapport om 
gennemførelsen af FTA'er; opfordrer Kommissionen til at afsætte en specifik del af sin 
rapport til, hvordan gennemførelsen af handelsaftaler påvirker SMV'er, og hvordan de 
særlige bestemmelser for SMV'er anvendes; 

40. glæder sig over indførelsen af særlige kapitler om SMV'er i FTA'er, der i øjeblikket er 
under forhandling, og opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsats i 
forhandlingerne og medtage SMV-specifikke kapitler og bestemmelser i de 
handelsaftaler, som den forhandler, og i sine lovgivningsmæssige forslag for at forbedre 
små og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage i handel og investeringer; 
understreger, at det er af stor betydning for SMV'er at forstå oprindelsesreglernes 
kompleksitet og at få dem ajourført, samt at de bliver gjort let anvendelige og 
tydeligere, og understreger endvidere, at det er nødvendigt at forhandle særlige 
bestemmelser for SMV'er, således at de kan få adgang til udenlandske markeder for 
offentlige indkøb; anmoder Kommissionen om at oprette en mekanisme til beregning af 
oprindelsesregler, der er skræddersyet til SMV'er, og som specifikt bør sætte dem i 



stand til at anvende de præferencer, der er tilgængelige i henhold til eksisterende aftaler, 
således at præferenceudnyttelsesgraden kan øges;

Betydningen af adgang til offentlige indkøb og beskyttelse af geografiske betegnelser

41. bemærker, at beskyttelsen af geografiske betegnelser er et offensivt punkt for EU i 
forhandlingerne om handelsaftaler; understreger, at det fremgår af rapporten om 
gennemførelsen af FTA'er, at visse partnere ikke overholder bestemmelserne om 
beskyttelse af geografiske betegnelser, og opfordrer Kommissionen til at handle 
omgående for at sikre overholdelse af disse bestemmelser; 

42. påpeger, at Unionens markeder for offentlige indkøb er de mest åbne i verden; 
udtrykker bekymring over visse partneres manglende overholdelse af EU's FTA'ers 
bestemmelser om adgang til markeder for offentlige indkøb, hvilket er til skade for 
Unionens virksomheder, og over den meget begrænsede adgang til markederne for 
offentlige indkøb i visse tredjelande; opfordrer Kommissionen til at sikre større adgang 
til tredjelandes markeder for offentlige indkøb og overveje foranstaltninger i 
overensstemmelse med GPA-reglerne over for tredjelande, der prioriterer deres egne 
virksomheder ved adgang til offentlige indkøb; opfordrer Kommissionen til at indsamle 
og offentliggøre oplysninger på virksomhedsniveau om anvendelsen af regler for 
offentlige indkøb i FTA'er, således at man bedre kan forstå de vanskeligheder, som 
virksomheder fra EU står oplever;

43. opfordrer Kommissionen til at fremlægge flere oplysninger om, hvordan adgangen til 
offentlige indkøb har ændret sig i de senere år, og relevante statistikker og til at give 
konkrete oplysninger om, hvilke fordele beskyttelsen af geografiske betegnelser 
medfører; 

En effektiv gennemførelse af handelspolitikken bidrager til fremme og beskyttelse af 
Unionens værdier

44. minder om, at den fælles handelspolitik skal bidrage til at fremme Unionens 
grundlæggende værdier som fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og 
at forfølge de mål, der er fastlagt i artikel 21, såsom konsolidering af demokratiet og 
retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder 
og frihedsrettigheder, lighed, respekt for den menneskelige værdighed og beskyttelse af 
miljøet og sociale rettigheder; mener, at en opfyldelse af disse mål kræver en beslutsom 
og vedvarende indsats fra Kommissionen; understreger, at FN's 2030-dagsorden og 
Parisaftalen om klimaændringer fastsætter de primære benchmarks for at måle bidraget 
fra EU's handelspolitik til de aftalte globale mål for bæredygtig udvikling;

45. opfordrer Kommissionen til at foretage regelmæssig overvågning af det generelle 
toldpræferencesystem (GSP), navnlig GSP+, og fortsætte med at offentliggøre rapporter 
hvert andet år; opfordrer Kommissionen til at intensivere sit arbejde med 
modtagerlandene, EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne, medlemsstaternes 
diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer, virksomheder, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet med henblik på at sikre bedre indsamling af 
oplysninger og uddybe analysen af overvågningen med henblik på at nå frem til en klar 
vurdering af gennemførelsen af alle aspekter af systemet; understreger, at effektiviteten 
af GSP afhænger af Kommissionens evne til at overvåge og gennemføre 
bestemmelserne i lovgivningen i tilfælde af manglende gennemførelse af internationale 



arbejdsretlige eller miljømæssige konventioner;

46. påpeger, at den nye generation af aftaler omfatter menneskerettighedsbestemmelser og 
kapitler om bæredygtig udvikling, hvis fulde gennemførelse har til formål at sikre og 
fremme respekten for menneskerettighederne, Unionens værdier og de sociale og 
miljømæssige standarder på et højt niveau; noterer sig evalueringen af kapitlerne om 
bæredygtig udvikling i Kommissionens rapport om gennemførelsen af FTA'er og 
opfordrer til en rettidig gennemførelse af eksisterende bestemmelser om handel og 
bæredygtig udvikling; anmoder Kommissionen om at udarbejde en klar og specifik 
metode for overvågning og evaluering af gennemførelsen af disse kapitler, eftersom en 
sådan vurdering ikke kan foretages på grundlag af udelukkende kvantitative data; 
minder om, at der er vanskeligheder med at gennemføre bestemmelserne om handel og 
bæredygtig udvikling i visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med FTA'en mellem EU og 
Korea, og gentager følgelig sin opfordring til at styrke håndhævelsen og overvågningen 
af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling gennem en større inddragelse af 
civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, i alle handelsaftaler; 
beklager, at Kommissionen på et alt for tidligt tidspunkt afsluttede debatten om, 
hvordan håndhævelsen af kapitlet om bæredygtig udvikling i handelsaftaler kan styrkes, 
herunder overvejelserne om bl.a. en sanktionsbaseret tilgang;

47. minder i denne forbindelse om den vigtige rolle, som de interne rådgivende grupper 
spiller; fremhæver den potentielle merværdi af mere strukturerede og gennemsigtige 
forbindelser med handelspartneres interne rådgivende grupper for at anerkende deres 
vigtige rolle med hensyn til at opnå en bedre forståelse af de lokale behov og lokale 
ambitioner; mener, at de interne rådgivende grupper er afgørende for at bidrage til de 
processer, der er nødvendige for en bedre overvågning og gennemførelse af kapitlerne 
om handel og bæredygtig udvikling;

48. glæder sig over revisionen af strategien for bistand til handel og støtter målsætningen 
om at styrke kapaciteten i udviklingslande, således at de kan få større gavn af de 
muligheder, der ligger i EU's handelsaftaler; understreger endvidere, at strategien skal 
bidrage til at fremme retfærdig og etisk handel og bør blive et vigtigt værktøj til at 
bekæmpe stigende global ulighed og støtte den økonomiske udvikling i EU's 
partnerlande; tilskynder Kommissionen til at hjælpe udviklingslande med at vedtage de 
nødvendige foranstaltninger til bl.a. at fastholde deres eksports adgang til det 
europæiske marked og bekæmpe klimaændringer;

49. bekræfter sin støtte til at medtage ambitiøse bestemmelser om bekæmpelse af 
korruption i alle fremtidige handelsaftaler inden for Unionens enekompetence; glæder 
sig over, at der er medtaget bestemmelser om bekæmpelse af korruption i de 
igangværende forhandlinger om ajourføring af FTA'en mellem EU og Mexico og 
associeringsaftalen mellem EU og Chile; minder om, at FTA'er giver god mulighed for 
at styrke samarbejdet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, skattesvig og 
skatteunddragelse;

50. glæder sig over, at der tages højde for ligestilling mellem mænd og kvinder i 
Kommissionens rapport om gennemførelsen af sin handelsstrategi; minder om målet om 
at sikre, at kvinder får lige så stor fordel af handel som mænd, bl.a. gennem strategien 
for bistand til handel; understreger, at dette kræver en proaktiv tilgang fra 
Kommissionens side i form af fremme af integration af ligestillingsaspektet i EU's 
handelspolitik, og anmoder Kommissionen om at medtage dette aspekt i sine fremtidige 



årlige gennemførelsesrapporter;

51. glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at sikre, at 
handelsforhandlingerne om modernisering af den nuværende associeringsaftale mellem 
Chile og EU for første gang i EU's historie vil omfatte et særligt kapitel om ligestilling 
mellem kønnene og handel; gentager sin opfordring til Kommissionen og Rådet til at 
fremme og støtte medtagelsen af et særligt kapitel om ligestilling mellem kønnene i 
EU's handels- og investeringsaftaler;

52. glæder sig over vedtagelsen af antitorturforordningen og minder om vigtigheden af at 
sikre, at den gennemføres på korrekt vis og overholdes af vores handelspartnere; støtter 
lanceringen af den internationale alliance for torturfri handel; 

53. glæder sig over vedtagelsen af forordningen om konfliktmineraler ((EU) 2017/821), 
som har til formål at bidrage til en mere ansvarlig forvaltning af globale værdikæder; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante interessenter til at fortsætte 
deres forberedende arbejde med henblik på ikrafttrædelsen af forordningen; opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv udarbejdelse af de ledsagende foranstaltninger og 
til, at medlemsstaterne og de nationale aktører, der er involveret, modtager den fornødne 
ekspertise og bistand, der lægger særlig vægt på at bistå SMV'er med at forbedre deres 
kapacitet til at opfylde deres krav om due diligence som fastsat i forordningen;

54. anerkender den hastige udbredelse af integrerede globale forsyningskæder i de 
internationale handelsmønstre; gentager sin opfordring til at finde metoder til at 
udarbejde strategier og regler for gennemsigtighed og ansvarlighed i globale 
værdikæder og fremhæver, at gennemførelsen af den fælles handelspolitik skal sikre en 
ansvarlig forvaltning af den globale værdikæde; opfordrer Kommissionen til at fremme 
og styrke virksomhedernes sociale ansvar (VSA) som led i dens handelspolitik, bl.a. 
yderligere foranstaltninger til at udarbejde særlige regler og særlig praksis under 
hensyntagen til OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, med henblik på at 
sikre en effektiv gennemførelse af VSA; gentager sit krav til Kommissionen om at 
medtage VSA i alle handelsaftaler og effektivt at overvåge disse bestemmelser inden for 
den forbedrede uafhængige overvågning af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, 
som Parlamentet anmodede om, og som omfatter civilsamfundet; gentager sin støtte til 
internationale initiativer såsom Bangladesh-bæredygtighedsaftalen og opfordrer 
Kommissionen til at fokusere på gennemførelsen heraf;

55. opfordrer Kommissionen og alle internationale aktører til at overholde OECD's nye 
vejledning om due diligence, som skal sikre ansvarlige forsyningskæder i 
beklædningssektoren og fodtøjssektoren;

56. minder om, at EU's handels- og udviklingspolitik skal bidrage globalt til bæredygtig 
udvikling, regional integration og integration af udviklingslande i regionale værdikæder 
og i sidste ende globale værdikæder gennem økonomisk diversificering, som kræver fair 
og udviklingsvenlige globale handelsregler; opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte 
udviklingen af et fair kontinentalt frihandelsområde i Afrika gennem politisk og teknisk 
bistand;

57. minder om, at EU er fast besluttet på at udrydde de værste former for børnearbejde på 
globalt plan, eftersom dette udspringer fra vores værdier som fastlagt i artikel 21 i TEU; 
opfordrer endnu en gang Kommissionen til at fremsætte et forslag om at forbyde import 



af varer, der er fremstillet ved hjælp af børnearbejde eller ved hjælp af enhver form for 
tvangsarbejde eller moderne slaveri; understreger i denne sammenhæng, at det er 
vigtigt, at lande, der endnu ikke har ratificeret ILO-konvention nr. 182 om de værste 
former for børnearbejde og nr. 138 om en mindstealder for adgang til beskæftigelse og 
arbejde, gør dette;

58. bemærker, at der er gjort fremskridt i retning af indgåelse og gennemførelse af ØPA'er; 
vurderer, at der er et behov for en indgående analyse af deres indvirkning på de 
afrikanske økonomier og deres delsektorer, deres respektive arbejdsmarkeder og 
fremme af intraregional handel i Afrika; opfordrer Kommissionen til at fremme dialog i 
en ånd præget af ægte partnerskab for at tackle udestående spørgsmål; minder om, at 
ØPA'erne er asymmetriske aftaler, hvori udvikling og handelsaspekter bør tillægges lige 
stor betydning; opfordrer i denne henseende til rettidig gennemførelse af 
ledsageforanstaltninger, herunder udbetaling af EUF-midler;

59. glæder sig endvidere over gennemførelsen af ØPA'en med Cariforum; konstaterer, at 
der er behov for yderligere bevidstgørelse for at sikre, at CARICOM-lande kan drage 
fordel af mulighederne i henhold til aftalen; glæder sig over nedsættelsen af et blandet 
rådgivende udvalg, men opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at 
fremtidige civilsamfundsinstitutioner indkaldes rettidigt;

60. gentager sin opfordring til EU til at arbejde hen imod passende og effektive løsninger 
vedrørende indførelse af en gennemsigtig og velfungerende mærkningsordning for 
social og miljømæssig sporbarhed igennem hele produktionskæden i overensstemmelse 
med WTO's aftale om tekniske handelshindringer og samtidig gøre en tilsvarende 
indsats på internationalt plan;

Gennemsigtighed og adgang til oplysninger skal ledsage gennemførelsen af EU's 
handelspolitik

61. bemærker Kommissionens arbejde med hensyn til gennemsigtighed og opfordrer 
Kommissionen til at føre forhandlingerne så åbent som muligt og til fuldt ud at 
respektere bedste praksis fra andre forhandlinger; mener, at det skal være en del af 
Kommissionens centrale målsætninger at opnå gennemsigtighed; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at offentliggøre de dokumenter, der vedrører 
forhandlingen og gennemførelsen af aftaler, uden at underminere Unionens 
forhandlingsposition;

62. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en egentlig 
kommunikationsstrategi for handelspolitik og for hver enkelt handelsaftale med henblik 
på at maksimere informationsoverførslen og tilpasse informationerne til hver enkelt 
aktør, således at denne kan drage fordel af aftalerne; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at bevidstgøre økonomiske aktører om 
de aftaler, der er indgået, og til at opretholde en regelmæssig dialog med de faglige 
sammenslutninger, virksomheder og civilsamfundet;

63. glæder sig over Rådets offentliggørelse af forhandlingsmandaterne til det transatlantiske 
handels- og investeringspartnerskab (TTIP), CETA, TiSA, aftalerne med Japan, 
Tunesien og Chile og konventionen om en multilateral domstol til bilæggelse af tvister 
vedrørende investeringer og over Kommissionens offentliggørelse af dens udkast til 
forhandlingsmandater til aftaler med Australien og New Zealand og til oprettelse af en 



multilateral domstol til bilæggelse af tvister vedrørende investeringer i 
overensstemmelse med Parlamentets længerevarende krav om gennemsigtighed; 
opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at offentliggøre alle forhandlingsmandater og 
Kommissionen til at offentliggøre alle udkast til mandater til de kommende 
forhandlinger; anmoder Rådet og Kommissionen om at tage hensyn til Parlamentets 
henstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af forhandlingsmandater;

64. gentager sin anmodning om, at medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, de nationale 
parlamenter, økonomiske aktører og repræsentanter for civilsamfundet og 
arbejdsmarkedets parter i højere grad bør inddrages i overvågningen af 
handelspolitikken, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelserne om handel og 
bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en handlingsplan og 
detaljer vedrørende modellen for det "udvidede partnerskab" i forbindelse med 
gennemførelsen af handelsaftaler;

65. opfordrer Kommissionen til at forbedre kvaliteten af de konsekvensanalyser, der 
gennemføres for hver enkelt handelsaftale, og til heri at medtage en sektoropdelt og 
geografisk analyse; understreger, at bedre og rettidig kommunikation af oplysninger 
indeholdt i de forudgående og efterfølgende konsekvensanalyser af handelsaftaler er af 
afgørende betydning;

66. glæder sig over meddelelsen om oprettelse af en rådgivende gruppe til overvågning af 
handelspolitikken; understreger betydningen af at oprette dette nye organ på en 
gennemsigtig, offentlig og inklusiv måde; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at 
offentliggøre møde- og arbejdsdokumenter fra denne rådgivende gruppe; opfordrer 
ligeledes Kommissionen til at fastlægge procedurer med henblik på at sikre, at de 
spørgsmål, der rejses af den rådgivende gruppe, besvares hensigtsmæssigt;

o

o     o

67. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 
medlemsstaternes nationale parlamenter, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.


