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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at Lissabon-traktaten i forhold til de øvrige traktater er et væsentligt skridt fremad 
for den fælles handelspolitik;

2. understreger, at de to ændrede traktater har samme retlige værdi, og at de altid bør 
fortolkes ens af hensyn til sammenhængen, effektiviteten, gennemsigtigheden og 
demokratiet;

3. glæder sig over, at man i Lissabon-traktaten fastholder de forbedringer, der blev foretaget 
i udkastet til traktat om en forfatning for Europa med hensyn til bestemmelserne om den 
fælles handelspolitik, navnlig over følgende aspekter:

a) anerkendelse af den fælles handelspolitik som et område, hvor EU har enekompetence, 
hvilket indebærer, at alle EU-institutionerne skal deltage fuldt ud og på lige fod i 
beslutningstagningen vedrørende den fælles handelspolitik;

b) udvidelse af den fælles handelspolitiks anvendelsesområde til også at omfatte handel 
med tjenesteydelser og alle handelsrelaterede områder, herunder de handelsmæssige
aspekter ved intellektuel ejendom og direkte udenlandske investeringer;

c) anerkendelse af sænkningen af barrierer (ikke-toldmæssige barrierer) som en 
af de politiske målsætninger for den fælles handelspolitik (Lissabon-traktatens 
artikel 188b/ EF-traktatens artikel 131);

d) anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure (dvs. vedtagelse af afgørelser
med kvalificeret flertal og fælles beslutningsprocedure sammen med Parlamentet) på 
lovgivningsmæssige retsakter vedrørende den fælles handelspolitik;

e) at de møder, hvor Rådet drøfter og vedtager EU-lovgivning, navnlig lovgivning 
vedrørende den fælles handelspolitik, er offentlige;

f) kravet om, at Parlamentet nu, eftersom den almindelige lovgivningsprocedure finder 
anvendelse, som hovedregel skal godkende alle de aftaler, der vedrører den fælles 
handelspolitik, hvad enten der skal fastsættes gennemførelsesforanstaltninger eller ej;

g) anvendelse af proceduren med samstemmende udtalelse forud for ratificering af 
aftaler, der hovedsageligt vedrører udenrigshandel;

4. glæder sig over, at Kommissionen - for så vidt angår forhandlinger om og indgåelse af 
internationale aftaler inden for rammerne af den fælles handelspolitik - ifølge Lissabon-
traktaten vil være retligt forpligtet til at underrette Parlamentet om udviklingen i 
forhandlingerne på lige fod med Rådets særlige "Artikel 188n-udvalg" (Lissabon-
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traktatens artikel 188n/EF-traktatens artikel 133);

5. beklager udtrykkeligt, at Lissabon-traktaten ikke giver Parlamentet ret til at godkende 
Kommissionens mandat til at forhandle om indgåelse af handelsaftaler, og understreger, at 
der med hensyn til Parlamentets rolle og beføjelser mangler balance mellem den interne 
og eksterne kompetence inden for den fælles handelspolitik;

6. opfordrer derfor Kommissionen til at medtage vidtrækkende sociale og miljømæssige
klausuler og standarder i bilaterale og regionale handelsaftaler og understreger, at der ikke 
bør indgås frihandelsaftaler af nogen art, uden at der er indgået en partnerskabs- og 
samarbejdsaftale;

7. glæder sig over det udtrykkelige krav om, at den fælles handelspolitik skal fremme 
principperne bag og målsætningerne for EU's eksterne aktiviteter og dermed bl.a. beskytte 
EU's grundlæggende interesser, støtte demokrati og retsstatsprincipper og fremme en 
bæredygtig udvikling;

8. glæder sig over oprettelsen af posten som EU's høje repræsentant for den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik (hvis indehaver bærer to kasketter), der vil sikre, at der er konsekvens 
og sammenhæng i alle EU's eksterne aktiviteter; mener, at bestræbelserne på at nå de
handelspolitiske målsætninger vil bidrage til global indbyrdes afhængighed samt 
international stabilitet og sikkerhed;

9. bemærker i denne forbindelse, at EU's eksterne aktiviteter også omfatter den fælles 
handelspolitik, og at den høje repræsentant ikke blot bør sikre den rette balance mellem 
den mellemstatslige logik i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den overstatslige 
logik i den fælles handelspolitik, men også sikre, at den mellemstatslige logik i den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke påvirker den fælles handelspolitik i negativ retning;

10. bemærker, at forhandling om og indgåelse af aftaler inden for direkte udenlandske 
investeringer, tjenesteydelser og de handelsrelaterede aspekter ved intellektuel 
ejendomsret er underlagt samme bestemmelser med hensyn til vedtagelse af afgørelser 
som intern lovgivning; bemærker ligeledes kravet om enstemmighed under særlige 
forhold, når det gælder kulturelle, audiovisuelle, sociale og uddannelses- og 
sundhedsmæssige tjenesteydelser, som ikke længere vil være omfattet af blandet
kompetence;

11. opfordrer Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen til at overveje at forhandle om 
indgåelse af en ny interinstitutionel aftale indeholdende en konkret definition af 
Parlamentets roller og dets inddragelse i alle de faser, der ligger forud for indgåelsen af en 
international aftale;

12. opfordrer Kommissionen til at give Parlamentet alle de nødvendige oplysninger om den 
fælles handelspolitik og forhandlinger om indgåelse af handelsaftaler eller forhandlinger 
om de handelspolitiske dele af enhver form for aftale, herunder alle forslag og udkast til 
forslag til forhandlingsmandater og/eller retningslinjer, i så god tid, at Parlamentet og de 
nationale parlamenter kan tilkendegive deres synspunkter, og Kommissionen kan tage 
behørigt hensyn til disse synspunkter;
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13. opfordrer Kommissionen til at gøre alle dokumenter tilgængelige for Parlamentets Udvalg 
om International Handel af hensyn til gennemsigtigheden i arbejdet i Artikel 188n-
udvalget (Lissabon-traktatens artikel 188n/EF-traktatens artikel 133);

14. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den fremtidige gennemførelseslovgivning 
på det handelspolitiske område at undlade at foretage indholdsmæssige ændringer i
grundlæggende retsakter eller præciseringer, som har konsekvenser for den politiske vilje, 
der kommer til udtryk i de grundlæggende retsakter; understreger derfor, at Parlamentets 
rolle inden for den fælles handelspolitik er meget vigtig for at sikre demokratisk 
legitimitet og ansvarlighed;

15. opfordrer Rådet til at tilsende Parlamentet dagsordenerne for Rådets møder (almindelige 
anliggender og eksterne forbindelser) og kræver, at Parlamentets repræsentanter får 
mulighed for at deltage fuldt ud i COREPER II's møder om spørgsmål, der falder ind 
under den almindelige lovgivningsprocedure;

16. opfordrer EU's fremtidige høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitikken samt
Kommissionens næstformand til i samarbejde med Parlamentet at overveje, hvilke 
hensigtsmæssige metoder der kan anvendes til at holde Parlamentet fuldt orienteret om 
EU's eksterne aktioner og til i fuld udstrækning at høre det herom.
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