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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens handelspolitik fremmer og værner om de 
europæiske værdier, navnlig en social markedsøkonomi, miljøbeskyttelse, arbejdstagernes 
rettigheder, styrkelse af de offentlige tjenester, multifunktionelt landbrug og kulturel 
mangfoldighed;

2. mener, at dette kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne vedtager en konsekvent linje 
i fora såsom ILO, OECD og multilaterale miljøagenturer, og at WTO og bilaterale 
handelsforhandlinger støtter de politiske mål, der værnes om i disse fora;

3. støtter indførelsen af en fond til globaliseringstilpasning med henblik på at dæmpe de 
negative konsekvenser af liberalisering og at støtte økonomisk tilpasning;

4. mener, at udviklingslandene også har brug for denne form for støtte samt frihed til at 
fastsætte deres egen politik sammensætning, hvis de skal drage nytte af resultatet af 
multilaterale eller regionale handelsforhandlinger;

5. understreger betydningen af at åbne markeder for europæiske varer og tjenesteydelser uden 
at hæmme udviklingen i tredjelande og under hensyntagen til disse landes evne til at styre 
den eksisterende skævhed, hvad angår færdigheder og erfaring;

6. glæder sig over indførelsen af den generelle toldpræferenceordning, der ansporer til højere 
sociale og miljømæssige standarder; opfordrer til, at denne fremgangsmåde udvides til at 
omfatte bilaterale handelsaftaler;

7. mener, at Europa ved at gennemføre en handelspolitik baseret på disse punkter vil blive 
anerkendt af udviklingslandene og de fattigste lande som en ærlig partner, der værner om 
deres interesser, hvilket vil bidrage til at øge EU's politiske styrke i internationale 
institutioner;

8. anerkender, at europæiske borgere bliver stadig mere foruroligede over 
handelsliberaliseringens indvirkning på europæiske job og levestandarder og opfordrer 
Kommissionen til at arbejde mod øget åbenhed i handelsforhandlinger og stille klare, 
uafhængige analyser over fordele og ulemper ved forslag til nye handelsaftaler til rådighed.


