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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att Lissabonfördraget, i jämförelse med befintliga fördrag, är ett 
betydande steg framåt för den gemensamma handelspolitiken. 

2. Europaparlamentet betonar att de två ändrade fördragen har samma rättsliga värde och 
betonar, i samstämmighetens, effektivitetens, transparensens och demokratins intresse att 
de alltid skall tolkas på samma sätt.

3. Europaparlamentet välkomnar att Lissabonfördraget behåller de förbättringar som gjordes 
i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa när det gäller 
bestämmelserna för den gemensamma handelspolitiken och särskilt följande:

a) Erkännandet att den gemensamma handelspolitiken är unionens ansvarsområde, 
vilket innebär full och likvärdig medverkan från unionens alla institutioner när det 
gäller beslut om den gemensamma handelspolitiken.

b) Utvidgningen av tillämpningsområdet för den gemensamma handelspolitiken till 
handel med tjänster och alla handelsrelaterade områden, inbegripet handelsaspekter 
på immateriella rättigheter och utländska direktinvesteringar.

c) Erkännandet av att man skall sänka hinder (andra än tullhinder) bland de politiska 
målen för den gemensamma handelspolitiken (artikel 188b i Lissabonfördraget / 
artikel 131 i EG-fördraget).

d) Tillämpningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet (dvs. omröstningar med 
kvalificerad majoritet och medbeslutande med parlamentet) för rättsakter knutna till 
den gemensamma handelspolitiken.

e) Offentliga sammanträden i rådet när det debatterar och antar EU-lagstiftning och 
särskilt lagstiftning för den gemensamma handelspolitiken.

f) Det faktum att parlamentets samtycke, eftersom det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
tillämpas, nu är obligatoriskt som en allmän regel för alla avtal som ingås under den 
gemensamma handelspolitiken, oavsett om det krävs genomförandeåtgärder eller 
inte.

g) Tillämpningen av samtyckesförfarandet före ratificeringen av avtal som främst 
handlar om handel med länder utanför gemenskapen.

4. Europaparlamentet välkomnar det faktum att Lissabonfördraget, när det gäller 
förhandlingar och ingående av internationella avtal under den gemensamma 
handelspolitiken, föreskriver att kommissionen kommer att ha rättslig skyldighet att 
informera parlamentet om framstegen i förhandlingarna i samma omfattning som den 
informerar rådets särskilda kommitté som avses i artikel 188n i Lissabonfördraget
(artikel 133 i EG-fördraget).
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5. Europaparlamentet ogillar skarpt att Lissabonfördraget inte ger parlamentet rätten att 
godkänna kommissionens uppdrag att förhandla om ett handelsavtal och betonar 
obalansen – när det gäller parlamentets roll och befogenheter – mellan den interna och 
externa behörigheten inom områdena för den gemensamma handelspolitiken.

6. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att inkludera långtgående sociala och 
miljömässiga klausuler och normer i bilaterala eller regionala handelsavtal och betonar att 
inga frihandelsavtal bör undertecknas utan ett partnerskaps- och samarbetsavtal.

7. Europaparlamentet välkomnar det uttryckliga kravet att den gemensamma 
handelspolitiken skall tjäna principerna och målen för unionens yttre åtgärder, bland annat 
skyddet av dess grundläggande intressen, stöd för demokrati och rättssäkerhet samt 
främjande av hållbar utveckling.

8. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av unionens höga representant för utrikesfrågor 
och säkerhetspolitik med dubbla funktioner, som skall tillse att unionens yttre åtgärder är 
konsekventa och samstämmiga. Parlamentet anser att målen för handelspolitiken skall 
bidra till globalt ömsesidigt beroende samt internationell stabilitet och säkerhet.

9. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att unionens yttre åtgärder också täcker 
den gemensamma handelspolitiken och att den höge representanten inte bara skall 
garantera den rätta balansen mellan den mellanstatliga logiken för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den överstatliga logiken för den gemensamma 
handelspolitiken, utan också tillse att den mellanstatliga logiken för GUSP inte sprider sig 
till den gemensamma handelspolitiken.

10. Europaparlamentet konstaterar att förhandlingar och ingående av avtal på området för 
utländska direktinvesteringar, på tjänsteområdet och på handelsaspekter på immateriella 
rättigheter är föremål för samma omröstningskrav som intern lagstiftning. Parlamentet 
noterar också kraven på enhällighet, under vissa förutsättningar, på området för kulturella, 
audiovisuella och sociala tjänster samt för utbildnings- och hälsovårdstjänster, vilka inte 
längre kommer att falla under delad behörighet mellan medlemsstaterna och EU.

11. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet, rådet och kommissionen att överväga att 
förhandla om ett nytt interinstitutionellt avtal som ger parlamentet en verklig definition av 
dess roll och medverkan i varje etapp som leder fram till att ett internationellt avtal ingås.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla parlamentet all nödvändig 
information i samband med den gemensamma handelspolitiken och förhandlingar om 
handelsavtal eller förhandlingar om handelsavsnitt i vilket avtal det vara månde, 
inbegripet alla förslag och utkast till förslag till förhandlingsmandat och/eller 
förhandlingsdirektiv, i tillräckligt god tid så att Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten kan lämna sina synpunkter och så att kommissionen kan ta vederbörlig 
hänsyn till dessa synpunkter.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, med hänsyn till öppenheten när det gäller 
verksamheten i den kommitté som avses i artikel 188n i Lissabonfördraget (artikel 133
i EG-fördraget), att göra alla dokument tillgängliga för parlamentets utskott för 
internationell handel.
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida genomförandelagstiftning på 
handelspolitiksområdet avstå ifrån att genomföra innehållsmässiga förändringar i 
grundrättsakterna eller preciseringar som inverkar på den i grundrättsakten uttryckta 
politiska viljan. Parlamentet betonar därför att dess roll inom området för den 
gemensamma handelspolitiken är mycket viktig när det gäller att garantera demokratisk 
legitimitet och ansvarsskyldighet.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att tillhandahålla parlamentet rådets (yttre 
förbindelser) dagordning och anmodar parlamentets representanter att till fullo medverka i 
alla Coreper II-möten som behandlar frågor som faller inom området för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

16. Europaparlamentet uppmanar unionens framtida höga representant för utrikesfrågor och 
säkerhetspolitiken och vice ordförande för kommissionen att tillsammans med parlamentet 
överväga lämpliga metoder för att till fullo informera och samråda med parlamentet om 
unionens yttre åtgärder.
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