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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at ODA er en enestående og værdifuld ressource i den globale kamp mod 

fattigdom, ulighed og marginalisering; understreger, at der, selv om alle 

finansieringskilder er vigtige for en bæredygtig udvikling, med bistand kan opnås ting, 

som ikke er mulige med andre kilder; understreger behovet for at sikre, at handel bliver 

et effektivt middel til at nå målene for bæredygtig udvikling, og at tiltag i den private 

sektor, såfremt de bringes i overensstemmelse med internationalt aftalte principper for 

udviklingseffektivitet, kan bidrage til at skabe inklusiv og bæredygtig udvikling og til at 

gennemføre 2030-dagsordenen; understreger, at det er nødvendigt at genoprette 

balancen mellem handels- og investeringslovgivningen og 

menneskerettighedslovgivningen, navnlig i de globale forsyningskæder; 

2.  understreger, at den private sektor, når den er aktiv inden for udvikling, bør spille en 

rolle ved at bidrage til gennemførelsen af 2030-dagsordenen og overholde fælles 

principper og værdier, eksempelvis de internationalt aftalte principper for 

udviklingseffektivitet, nemlig ejerskab, tilpasning, harmonisering og ansvarlighed, og at 

udviklingsmål bør have forrang; minder om forpligtelserne med hensyn til 

gennemsigtighed og respekt for menneskerettighederne, som den private sektor skal 

overholde i henhold til FN's vejledende principper om erhvervslivet og 

menneskerettigheder, og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder; 

opfordrer i den forbindelse EU og dets medlemsstater til på grundlag af erfaringerne fra 

tidligere lovgivningsmæssige initiativer fra EU at udarbejde et sammenhængende 

regelsæt for obligatoriske due diligence-forpligtelser med hensyn til 

menneskerettigheder i forsyningskæderne; 

3. opfordrer EU til at sikre, at dets aktiviteter med udviklingslandene, både på udviklings- 

og handelsområdet, bygger på en afbalanceret ramme mellem ligeværdige partnere, 

tilpasses princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken som fastlagt i artikel 208 i 

TEUF og sigter mod at fremme og beskytte menneskerettighederne; opfordrer kraftigt 

EU til at fortsætte sit arbejde med at gøre sin rettighedsbaserede tilgang operationel i 

forbindelse med alle sine udviklingsaktiviteter; 

4. advarer mod udvikling af dobbeltstandarder hvad angår selskabers rettigheder og pligter 

i forbindelse med investerings- og handelsaftaler; bemærker, at det kan være 

utilstrækkeligt at lade fremme af due diligence afhænge af frivillige tiltag, og at 

investorernes rettigheder skal modsvares af forpligtelser med hensyn til overholdelse af 

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljølovgivning; understreger – i en 

kontekst, hvor Kommissionen har foreslået oprettelsen af en multilateral 

investeringsdomstol som et permanent organ til håndhævelse af investorrettighederne – 

betydningen af at rette op på sådanne ubalancer og opfordrer EU til aktivt at indgå i 

konstruktive forhandlinger om FN's bindende instrument om erhvervslivet og 

menneskerettigheder med henblik på at sikre menneskerettighedernes fortsatte forrang;  

5. fastslår atter behovet for fuldt ud at gennemføre EU-medlemsstaternes ekstraterritoriale 

menneskerettighedsforpligtelser som fastsat i Maastrichtprincipperne og med 

udgangspunkt i Europarådets forskellige instrumenter, navnlig den europæiske 
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menneskerettighedskonvention; 

6. understreger, at handel ikke er et formål i sig selv, men at en inklusiv, regelbaseret og 

fair handelspolitik, såfremt den er afpasset efter målene for bæredygtig udvikling, kan 

bidrage til udryddelse af fattigdom, det primære mål med EU's politik for 

udviklingssamarbejde, mindskelse af ulighed og skabelse af anstændige job; opfordrer 

til at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre; understreger nødvendigheden 

af, at EU's handelspartnere i udviklingslandene sikrer god regeringsførelse og respekt 

for retsstatsprincippet;  

7. understreger, at styringen af den globale handel bør muliggøre handelsintegration, som 

skaber reelle muligheder for bæredygtig udvikling; påpeger i den forbindelse, at den 

nuværende arkitektur for særlig og differentieret behandling (SDT) i WTO ikke leverer 

de forventede resultater; understreger behovet for at gøre SDT-bestemmelserne mere 

effektive og funktionsdygtige for udviklingslande;  

8. minder om behovet for at styrke princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken, 

hvilket kræver, at der tages hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i politikker, 

som sandsynligvis vil berøre udviklingslandene; opfordrer EU til systematisk at 

evaluere, hvordan dets handels- og finanspolitik påvirker udviklingslandene, og sikre, at 

alle dets investerings- og handelsaftaler indeholder bestemmelser om uafhængige 

forudgående og efterfølgende konsekvensanalyser vedrørende menneskerettigheder, 

gennemførlige due diligence-krav og effektive ansvarlighedsmekanismer;  

9. understreger, at handelsaftaler kan have en negativ indvirkning på fødevaresikkerheden 

i udviklingslande; opfordrer EU til at beskytte lokal fødevareproduktion og forhindre 

skadelige virkninger af billige importvarer, herunder inden for rammerne af de 

økonomiske partnerskabsaftaler;  

10. gentager, at handelspolitikkens miljømæssige konsekvenser er ulige fordelt; opfordrer 

derfor EU til at indarbejde miljømæssig bæredygtighed, bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer, ejendomsret til jord og reel hensyntagen til lokale og indfødte samfund 

i EU's handelspolitik;  

11. bemærker, at bilaterale og regionale frihandelsaftaler kan indeholde strengere 

bestemmelser end dem, der er vedtaget på WTO-plan, og at nationale regeringer 

gennem disse bestemmelser kan blive pålagt begrænsninger; bemærker navnlig med 

bekymring, at udviklingslandenes behov for at forfølge politikker, der er nødvendige for 

at fremme deres fødevaresikkerhed og landdistriktsudvikling, ikke tages tilstrækkeligt i 

betragtning i regionale og bilaterale frihandelsaftaler, herunder økonomiske 

partnerskabsaftaler med AVS-lande, og at udviklingslande ofte forhindres i at udnytte 

de fleksibilitetsmuligheder, som WTO-aftalerne rummer; 

12. beklager, at mindst 218 millioner børn udnyttes til børnearbejde, hovedsageligt med 

henblik på at reducere omkostningerne; opfordrer EU til at sikre, at der ved 

fremstillingen af varer, som bringes i handelen i EU under etiske 

certificeringsordninger, ikke anvendes tvangsarbejde og børnearbejde, til at sikre en 

pålidelig brug af mærkerne "fair" og "etisk" og hjælpe forbrugerne med at træffe 

informerede valg; 
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13. understreger, at udbredelsen af bilaterale og regionale frihandelsaftaler giver anledning 

til bekymringer med hensyn til sammenhængen i den globale styring af handelen og 

undergraver WTO's centrale rolle med hensyn til fastsættelsen af globale regler; 

gentager på baggrund heraf betydningen af det multilaterale regelbaserede system, 

inden for hvilket alle lande er ligeligt repræsenteret, som den mest effektive måde til at 

opnå et inklusivt globalt handelssystem; understreger vigtigheden af, at handelsaftaler 

rummer håndhævelige bestemmelser om sociale, arbejdsmarkedsmæssige og 

miljømæssige standarder, og glæder sig over Kommissionens tilsagn om at medtage 

bindende kapitler om handel og bæredygtig udvikling; understreger, at disse 

bestemmelser bør håndhæves ved hjælp af effektive overvågningsmekanismer, der giver 

enkeltpersoner mulighed for at klage; efterlyser at der i handelsaftaler, som indgås med 

udviklingslande, gennemføres ledsageforanstaltninger, herunder finansiel støtte, for at 

støtte deres bestræbelser på at overholde og gennemføre internationalt vedtagne sociale 

og miljømæssige standarder; gentager sin opfordring til at skabe større gennemsigtighed 

i handelen med naturressourcer; 

14. minder om, at Afrika stadig er marginaliseret i global sammenhæng, og opfordrer EU til 

at støtte dets ambitioner om at skabe et ægte afrikansk indre marked og undgå at tage 

skridt, der kan hindre dette; understreger i denne forbindelse behovet for at maksimere 

udviklingen og de positive virkninger af migration og mobilitet; 

15. opfordrer EU til at tage hensyn til udviklingslandenes forskellige udviklingsniveau og 

kapaciteter og til at støtte de afrikanske lande i at styrke deres produktions- og 

omstillingskapacitet, så de bliver mindre afhængige af råvarer og simple forarbejdede 

produkter, øge deres konkurrenceevne og deltagelse i globale markeder og bidrage til at 

skabe kvalitetsjob, herunder navnlig styrke kvinders rolle i den formelle og uformelle 

økonomi; understreger behovet for, at der i enhver handelsaftale med udviklingslandene 

indgår tilstrækkeligt asymmetriske tidsplaner for liberalisering, beskyttelse af 

nyoprettede industrier, udviklingsfremmende oprindelsesregler og effektive 

beskyttelsesklausuler; 

16. støtter oprettelsen af et kontinentalt frihandelsområde i Afrika; understreger, at 

økonomiske partnerskabsaftaler, hvis de ledsages af passende strukturelle 

foranstaltninger og overvåges behørigt, kan være et vigtigt redskab til fremme af 

regional integration og bæredygtig udvikling gennem handel; understreger behovet for 

at give fremme af menneskerettighederne og gennemførelsen af 2030-dagsordenen en 

central placering; understreger betydningen af samarbejde med partnerlande om at 

skabe medejerskab på regerings- og civilsamfundsniveau; insisterer i denne forbindelse 

på, at det – som anført i mål for bæredygtig udvikling nr. 17.15 – er altafgørende at 

respektere partnerlandes ret til at regulere og træffe afgørelser, der passer til deres egen 

nationale kontekst, og til at imødekomme deres befolkningers ønsker, samt på 

vigtigheden af, at disse lande overholder menneskerettighederne og andre internationale 

forpligtelser; understreger, at fremtidige AVS-EU-forbindelser skal bygge på en 

afbalanceret ramme mellem ligeværdige partnere; 

17. bemærker, at der indtil videre kun er indgået én omfattende økonomisk 

samarbejdsaftale; opfordrer derfor EU til at anerkende de vanskeligheder i forbindelse 

med økonomiske samarbejdsaftaler, som udviklingslandene står over for i perioden efter 

Cotonouprocessen; understreger navnlig behovet for at foretage en tilbundsgående 
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analyse af deres indvirkning på de afrikanske økonomier og deres respektive 

arbejdsmarkeder samt for fremme af intraregional handel i Afrika; 

18. beklager, at et beløb, der overstiger den samlede officielle udviklingsbistand, hvert år 

drænes væk fra Afrika i form af ulovlige finansielle strømme; fremhæver den skadelige 

virkning, som skatteunddragelse har for udviklingslande, der på denne måde går glip af 

betragtelige offentlige indtægter, der f.eks. kunne anvendes til ikke blot at forbedre den 

økonomiske vækst, miljøbeskyttelsen og den offentlige service, men også til at fremme 

den sociale samhørighed; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med forhandling af 

handelsaftaler at prioritere bekæmpelsen af dette alvorlige problem under anvendelse af 

alle de redskaber, den råder over; insisterer på, at der i EU-frihandelsaftaler og 

præferencehandelsordninger fastsættes strenge bestemmelser til bekæmpelse af 

skatteunddragelse og -undgåelse;  

19. gentager sin opfordring til at skabe effektive redskaber til at bekæmpe 

skatteunddragelse og -undgåelse på globalt plan og til at styrke samarbejde om 

skatteanliggender, herunder mobilisering af nationale ressourcer, med 

udviklingslandene;  

20. minder om, at der er behov for at oprette et mellemstatsligt FN-organ, som på lige fod 

med udviklingslandene skal deltage i arbejdet med at reformere de globale skatteregler; 

21. minder om virkningerne af EU's fælles landbrugspolitik på udviklingslandene; opfordrer 

i denne sammenhæng EU til at sikre, at de problemer, der er forbundet med den 

nuværende eksportorienterede landbrugsmodel, overvindes ved hjælp af den fremtidige 

fælles landbrugspolitik gennem en styrkelse af EU's indre markeder og korte 

fødevareforsyningskæder på en bæredygtig måde, således at udviklingslandenes 

udvikling på den ene side ikke undergraves, og modstandsdygtigheden over for eksterne 

chok på den anden side sikres; 

22. understreger vigtigheden af at tilpasse handelspolitikken for at støtte nationale 

bestræbelser på at bekæmpe klimaændringerne i overensstemmelse med Parisaftalen; 

23. minder om, at artikel 8 i TEUF fastsætter: "I alle sine aktiviteter tilstræber Unionen at 

fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder"; bemærker med 

bekymring, at der på grund af en række faktorer, herunder manglende data, fortsat er 

problemer med at vurdere forholdet mellem handel og køn; understreger behovet for en 

bedre forståelse af den kønsrelaterede dynamik i forbindelse med handelsaftaler; 

insisterer på, at alle EU's handelsaftaler bør fremme ligestilling mellem kønnene og 

stræbe efter at mindske ulighed; 

24. opfordrer til gennemsigtighed i handelsaftaler og til fuld inddragelse af de berørte 

partnerlandes civilsamfund i forhandlingerne om og gennemførelsen af fremtidige 

handelsaftaler; 

25. støtter kraftigt yderligere integrering af digitale teknologier og tjenester i EU's 

udviklingspolitik; opfordrer Kommissionen til at øge investeringerne i udvikling af 

digital infrastruktur på den sydlige halvkugle; 

26. glæder sig over EU's eksterne investeringsplan, hvis formål er at fremme bæredygtig 
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vækst, investeringer og jobskabelse i udviklingslandene; opfordrer til en udvidelse af 

EIB's nuværende eksterne lånemandat for – gennem blanding, samfinansiering af 

projekter og udvikling af den lokale private sektor – at øge dens rolle med hensyn til at 

opnå bæredygtig udvikling, herunder med særligt fokus på mindst udviklede lande og 

skrøbelige stater; 

27. understreger, at der er alvorlige mangler med hensyn til gennemsigtighed og 

sporbarhed, hvilket stiller alvorlige spørgsmålstegn ved integriteten af mange etiske 

revisions- og certificeringsordninger i forsyningskæder; 

28. glæder sig over Kommissionens i 2017 ajourførte "Aid for Trade"-strategi, hvis sigte er 

at styrke og modernisere EU's støtte til udviklingslandene; opfordrer til en større indsats 

og øget finansiel støtte fra EU til Aid for Trade-initiativer for at hjælpe 

udviklingslandene, navnlig mindst udviklede lande, med at opnå velstand gennem 

handel og investeringer og til at støtte deres indsats for at realisere målene for 

bæredygtig udvikling.  
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