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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 handelsliberalisering, hvis den ledsages af passende politikker og 
institutioner, der giver størst mulig og bedre distribution af fordelene ved handel, kan 
være positiv med hensyn til at mindske fattigdom og uligheder, men ikke i sig selv er 
tilstrækkelig til at fremme en bæredygtig udvikling; minder om, at konkurrenceevne og 
økonomisk vækst ikke er mål i sig selv, men betyder, at de skal bruges til gavn for 
mennesker; understreger i denne forbindelse, at handel fortsat bør være et redskab til 
bæredygtig udvikling; glæder sig over, at udviklingslandene nu tegner sig for omkring 
halvdelen af verdenshandelen, der er en stigning fra 33 % i 2000, og at antallet af 
personer, der lever i ekstrem fattigdom, er blevet halveret siden 1990, til lige under en 
milliard mennesker; 

2. gentager, at det er vigtigt at fremme politiske reformer i det multilaterale 
handelssystem, som støtter de udviklingsrelaterede mål, navnlig gennem FN's Agenda 
2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; understreger WTO's potentiale som et 
effektivt, regelbaseret multilateralt forhandlingsforum, der udgør en platform for åben 
debat om globale handelsrelaterede spørgsmål; insisterer på, at EU fortsat bør fremme 
yderligere modernisering og demokratisering af WTO for at sikre, at alle lande er 
repræsenteret på lige fod;

3. minder om, at den manglende integration af menneskerettighedsnormer og -standarder i 
globale regler for handel og investeringer gør det vanskeligt at holde virksomheder 
ansvarlige; understreger, at det er nødvendigt at genoprette balancen mellem handels-
og investeringslovgivningen og menneskerettighedslovgivningen, navnlig i de globale 
forsyningskæder; opfordrer EU i denne forbindelse til at tage initiativer i WTO med 
henblik på regulering af specifikke globale forsyningskæder, navnlig i 
beklædningssektoren som et første skridt; gentager desuden betydningen af, at EU er 
aktivt involveret i processen i den stående mellemstatslige arbejdsgruppe om 
transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettighederne 
(OEIGWG) og at sikre, at menneskerettighederne har forrang frem for 
handelsinteresser;

4. opfordrer til, at der vedtages en dagsorden for verdenshandelen baseret på fair handel til 
gavn for alle, som sætter udvikling og sociale, miljømæssige og menneskelige 
rettigheder i centrum af processen og har særlig fokus på 
lavindkomstudviklingslandenes og de mindst udvikledes landes (LDC'ers) behov; 
fremhæver i den forbindelse behovet for at fremme omfattende, bindende og 
håndhævelige bestemmelser om sociale, arbejdsmarkedsmæssige og miljømæssige 
standarder i handelsaftaler;

5. opfordrer indtrængende til, at menneskerettighederne beskyttes i fuldt omfang, og at der 
indføres klagemekanismer, der er effektive og tilgængelige for enkeltpersoner, med 
henblik på bilæggelse af tvister om krænkelse af menneskerettigheder; minder om 
betydningen af at integrere ligestilling og myndiggørelse af kvinder i alle 
handelspolitikker, herunder WTO's regler,
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6. mener, at verden siden lanceringen af Doharunden i 2001 har ændret sig dramatisk i 
økonomisk, politisk og teknologisk henseende; tilskynder derfor WTO til bedre at 
afspejle målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne) i Doha-udviklingsdagsordenen 
med henblik på at tackle nye udfordringer såsom e-handel, digital handel, 
gennemsigtighed i forbindelse med investeringer, subsidier og overkapacitet, globale 
værdikæder, offentlige udbud, national lovgivning om tjenesteydelser og om 
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (MSMV'er); understreger 
behovet for en reform af WTO, herunder tvistbilæggelsesmekanismen med henblik på 
at sikre et retfærdigt og afbalanceret multilateralt handelssystem; understreger, hvor 
vigtigt det er, at WTO-medlemmer, der er udviklingslande, opfylder deres forpligtelser 
og selv bestemmer deres eget tempo og rækkefølgen for handelsliberaliseringen i 
forhold til deres udviklingsniveau;

7. kræver øget støtte til projekter for handelsstøtte inden for rammerne af 
udviklingsbistanden for at gøre digitale muligheder til handelsrealiteter for 
udviklingslandene;

8. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til på behørig vis at anerkende 
udviklingslandenes vanskeligheder med at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
WTO-aftalerne; bemærker, at disse problemer omfatter: a) forbud mod 
investeringsforanstaltninger og subsidier, hvilket gør det sværere at fremme den 
indenlandske industri; b) importliberalisering inden for landbruget, der truer mindre 
landbrugeres rentabilitet og livsgrundlag, hvis produkter står over for konkurrence fra 
billigere importerede fødevarer; c) den negative virkning af en ordning for intellektuelle 
ejendomsrettigheder med høje standarder for adgang til medicin og teknologioverførsel 
og d) øget pres på udviklingslandene for at åbne deres servicesektorer, hvilket kan 
underminere de lokale tjenesteyderes rentabilitet;

9. gentager sit krav til EU om at sikre, at dets aktiviteter med udviklingslandene, både på 
udviklings- og handelsområdet, bygger på en afbalanceret ramme mellem ligeværdige 
partnere, tilpasses princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastlagt i artikel 
208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og sigter mod at 
fremme og respektere menneskerettighederne;

10. glæder sig over ikrafttrædelsen af WTO's aftale om handelslettelser den 
22. februar 2017 og bemærker, at denne aftale bør medføre betydelige fordele for især 
udviklingslandene; minder om betydningen af at yde målrettet og bæredygtig teknisk, 
finansiel bistand og bistand til kapacitetsopbygning for at støtte de WTO-medlemmer, 
der er udviklingslande, navnlig LDC'er, med gennemførelsen af aftalen og tilpasningen 
til reformprocessen;

11. er af den opfattelse, at WTO's regler og andre multilaterale handelsaftaler bør udvide 
mulighederne for en særlig og differentieret behandling (SDT) for at muliggøre en mere 
aktiv anvendelse af instrumenter til fremme af nyoprettede industrier; opfordrer 
indtrængende EU og medlemsstaterne til at sikre princippet om SDT for alle WTO-
medlemmer, der af Verdensbanken er klassificeret som udviklingslande;

12. understreger, at handelsaftaler kan have en negativ indvirkning på fødevaresikkerheden 
i udviklingslande; beklager, at de to instrumenter, som er foreslået af udviklingslande 
inden for rammerne af forhandlingerne i WTO til at fremme af mindre landbrugeres 
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livsgrundlag, fødevaresikkerhed og udvikling af landdistrikterne, navnlig specielle 
produkter og en særlig beskyttelsesordning, ikke er blevet indført; opfordrer EU til at 
støtte udviklingslandenes krav om at beskytte deres fødevareproduktionssystemer og 
beskytte deres befolkninger mod de potentielt ødelæggende virkninger af billig import, 
herunder inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler;

13. beklager, at WTO's 11. ministerkonference ikke sikrede fremskridt med hensyn til 
spørgsmål af afgørende betydning for udviklingslandene; glæder sig imidlertid over den 
udvidede præferencebehandling, der tidligere var sikret i WTO for LDC'er, herunder 
præferenceoprindelsesregler og behandling af tjenesteydere, og understreger behovet for 
at iværksætte kapacitetsopbyggende foranstaltninger, der ville give leverandører fra 
LDC'er mulighed for at drage fordel af fritagelsen for tjenesteydelser fra LDC'er;

14. understreger, at målet om bæredygtig udvikling bør være det princip, der danner 
grundlag for WTO's arbejde, og at dens regler og operationer bør udformes i 
overensstemmelse hermed og bringes i overensstemmelse med 2030-dagsordenen og 
Parisaftalen om klimaændringer, som skal anvendes som et benchmark for yderligere 
forpligtelser; understreger desuden betydningen af at sikre bæredygtigheden af globale 
værdikæder og deres tilpasning til menneskerettigheder og sociale og miljømæssige 
standarder;

15. understreger betydningen af, at der leveres tilstrækkeligt med fødevarer af god kvalitet, 
rent vand, og opførelsen af yderligere anlæg til spildevandsbortskaffelse med henblik på 
at nå målene for bæredygtig udvikling 2 og 6; henleder endvidere opmærksomheden på 
omfanget og implikationerne af energifattigdomen i udviklingslandene og kræver 
yderligere tiltag til reduktion af energifattigdom i tråd med SDG-mål 7, navnlig i 
fjerntliggende landdistrikter og i regioner, der ikke er tilsluttet el-nettet;

16. insisterer på, at WTO-aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder 
(TRIPS) bør have et mere udviklingsorienteret fokus; minder om, at det er af afgørende 
betydning at sikre adgang til lægemidler for alle, og tilskynder med henblik herpå til en 
mere omfattende anvendelse af fleksibiliteten i TRIPS som fastsat i Doha-erklæringen; 
giver udtryk for sin bekymring over den nuværende tendens med privatisering af frø, 
som undergraver befolkningens ret til fødevarer; opfordrer Kommissionen til yderligere 
at undersøge og vedtage foranstaltninger mod biopirateri;

17. udtrykker sin støtte til mekanismen for tilpasninger af CO2-grænseafgiften som et 
vigtigt redskab til at sikre fair konkurrence for virksomheder, der tager skridt til at 
mindske deres indvirkning på klimaet;

18. beklager, at forpligtelserne i henhold til WTO-aftalen om anvendelsen af sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen) ikke anerkender medlemsstaternes ret til 
at vedtage lovgivning på grundlag af forsigtighedsprincippet; opfordrer indtrængende 
EU og medlemsstaterne til fuldt ud at forsvare anerkendelsen af dette princip i WTO-
forpligtelserne;

19. er bekymret for, hvorvidt spredningen af bilaterale og plurilaterale handelsaftaler i 
ovennævnte kontekst kan føre til en opsplitning af den internationale handelspolitik og 
dermed kan underminere WTO's rolle; minder om, at udviklingslandene har mest brug 
for et multilateralt system til at forsvare deres interesser; opfordrer derfor EU og 
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medlemsstaterne til at gøre en yderligere indsats for endnu en gang at bringe WTO i 
centrum for styringen af den globale handel og at afstå fra at anmode udviklingslandene 
om WTO+-bestemmelser i plurilaterale eller bilaterale traktater og derved undergrave 
WTO's fleksibilitetsmekanismer, som udtrykkeligt er udformet til at beskytte deres 
interesser;

20. giver udtryk for sin dybeste bekymring over, at der er adskillige ledige stillinger i 
WTO's appelinstans, og at dette er til hinder for en velfungerende 
tvistbilæggelsesmekanisme; opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte konkrete 
forslag til løsning af dette uheldige dødvande;

21. opfordrer EU til fortsat at gøre en indsats for at øge betydningen af WTO's 
parlamentariske dimension, navnlig ved at øge den økonomiske og personalemæssige 
støtte til det ansvarlige sekretariat; opfordrer WTO-medlemmerne til at sikre 
demokratisk legitimitet og gennemsigtighed ved at styrke WTO's parlamentariske 
dimension; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at sikre, at 
parlamentarikere får bedre adgang til handelsforhandlinger og inddrages i udformningen 
og gennemførelsen af WTO-afgørelser, samt at der føres ordentlig kontrol med 
handelspolitikkerne i borgernes interesse.
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