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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att dess handelspolitik främjar och 
försvarar europeiska värden och värderingar, särskilt social marknadsekonomi, 
miljöskydd, arbetstagares rättigheter, förstärkning av tjänster av allmänt intresse, 
flerfunktionellt jordbruk och kulturell mångfald.

2. Europaparlamentet anser att detta kräver att kommissionen och medlemsstaterna antar en 
konsekvent linje i forum som ILO, OECD och multilaterala miljöorgan och att man inom 
ramen för WTO och bilaterala handelsförhandlingar stödjer de politiska mål som man 
förvarar i dessa andra forum.

3. Europaparlamentet stödjer införandet av en europeisk fond för anpassning till 
globaliseringen som utformas för att mildra de negativa effekterna av liberalisering och 
bidra till ekonomisk anpassning.

4. Europaparlamentet anser att även utvecklingsländerna behöver denna typ av stöd
tillsammans med frihet att avgöra sin egen åtgärdsmix om de skall kunna dra nytta av 
resultatet av multilaterala och regionala förhandlingar på handelsområdet.

5. Europaparlamentet framhåller vikten för europeiska varor och tjänster av öppna 
marknader som inte hämmar tredjeländers utveckling och som beaktar tredjeländernas 
förmåga att hantera den befintliga obalansen när det gäller kunnande och erfarenhet.

6. Europaparlamentet välkomnar ett införande av ordningen med allmänna tullförmåner
(GSP+) som innehåller incitament som främjar högre sociala och miljömässiga normer 
och ser gärna att denna ordning utsträcks till bilaterala handelsavtal.

7. Europaparlamentet menar att EU, genom att genomföra sin handelspolitik utifrån dessa 
punkter, kommer att ses av utvecklingsländerna och de fattigaste länderna som en ärlig 
samtalspartner och en viktig försvarare av deras intressen och på så sätt bidra till att 
förstärka Europeiska unionens politiska styrka inom olika internationella institutioner.

8. Europaparlamentet inser att EU:s medborgare blir allt mer oroade över vilka effekter 
liberaliseringen av handeln har på arbetstillfällen och levnadsstandard i Europa och 
uppmanar kommissionen att arbeta för ökad insyn i handelsförhandlingarna och 
tillhandahålla klara oberoende analyser om kostnaderna och vinsterna med nya förslag till 
handelsavtal.


