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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att handelsliberalisering, om den åtföljs av lämpliga 
strategier och institutioner som maximerar och bättre fördelar vinsterna av handel, kan 
vara positivt för att minska fattigdom och ojämlikhet, men inte är tillräckligt i sig för att 
främja hållbar utveckling. Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt är inte mål i sig, utan 
ska användas till nytta för människor. Handeln bör i detta sammanhang fortsatt vara 
ett verktyg för hållbar utveckling. Det är glädjande att utvecklingsländer nu står för 
omkring hälften av världshandeln, vilket är en ökning från 33 % 2000, och att antalet 
personer som lever i extrem fattigdom har halverats sedan 1990 till knappt under 
en miljard. 

2. Europaparlamentet upprepar vikten av att främja politiska reformer i det multilaterala 
handelssystemet som stöder utvecklingsrelaterade mål, nämligen genom 
FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling. Parlamentet understryker WTO:s potential 
som ett effektivt regelbaserat multilateralt förhandlingsforum som tillhandahåller 
en plattform för öppen diskussion om globala handelsrelaterade frågor. EU bör fortsätta 
att främja ytterligare modernisering och demokratisering av WTO för att säkerställa att 
alla länder företräds på lika villkor.

3. Europaparlamentet påminner om att den bristande integrationen av 
människorättsnormer och människorättsstandarder i globala regler för handel och 
investeringar gör det svårt att hålla företag ansvariga. Det måste upprättas en balans 
mellan handels- och investeringslagstiftningen och människorättslagstiftningen, särskilt 
i samband med globala försörjningskedjor. EU uppmanas därför att ta initiativ i WTO
för reglering av specifika globala försörjningskedjor, särskilt inom beklädnadssektorn 
som ett första steg. Det är också viktigt att EU aktivt involveras i arbetet i den 
mellanstatliga arbetsgruppen för transnationella företag och andra företag, vilken har 
ett öppet mandat, med avseende på mänskliga rättigheter, och att mänskliga rättigheter 
har företräde framför handelsintressen.

4. Europaparlamentet efterlyser en världshandelsagenda som bygger på principen om 
rättvis handel till nytta för alla, som sätter utveckling och sociala, miljömässiga och 
mänskliga rättigheter i centrum för processen och som särskilt riktar in sig på behoven 
i utvecklingsländer med låga inkomster och de minst utvecklade länderna. I detta 
avseende måste heltäckande, bindande och genomförbara sociala, arbetsrättsliga och 
miljömässiga normer i handelsavtalen främjas.

5. Europaparlamentet menar att mänskliga rättigheter verkligen måste skyddas och att det 
måste införas överklagandemekanismer som är effektiva och tillgängliga för enskilda 
personer för att lösa tvister som rör kränkning av de mänskliga rättigheterna. 
Parlamentet påminner om vikten av jämställdhetsintegrering och kvinnors egenmakt 
i all handelspolitik, däribland WTO:s regler.

6. Europaparlamentet menar att sedan Doharundan lanserades 2001 har världen ändrats 
dramatiskt i ekonomiskt, politiskt och tekniskt hänseende. Parlamentet uppmuntrar 
därför WTO att i större utsträckning återspegla målen för hållbar utveckling 
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i utvecklingsagendan från Doha för att verkligen ta itu med nya utmaningar såsom 
e-handel, digital handel, transparenta investeringar, subventioner och överkapacitet, 
globala värdekedjor, offentlig upphandling och inhemska regleringar för tjänster, 
mikroföretag och små och medelstora företag. Parlamentet betonar behovet av att 
reformera WTO, inbegripet tvistlösningsmekanismen, för att säkerställa ett rättvist och 
balanserat multilateralt handelssystem. Parlamentet betonar vikten av att de 
WTO-medlemmar som är utvecklingsländer bestämmer genomförandetakt och 
ordningsföljd för handelsliberalisering i enlighet med sin utvecklingsnivå.

7. Europaparlamentet begär ökat stöd till Aid for Trade-projekt inom ramen för 
utvecklingsbistånd, för att förverkliga digitala möjligheter inom handeln för 
utvecklingsländer.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att erkänna 
utvecklingsländernas svårigheter att uppfylla sina skyldigheter enligt WTO-avtalen. 
Problemen innefattar a) förbudet mot investeringsåtgärder och 
investeringssubventioner, vilket gör det svårare att uppmuntra inhemsk industri, 
b) importliberalisering inom jordbruket, vilket hotar bärkraften och 
försörjningsmöjligheterna för småbrukare vars produkter möter konkurrens från 
billigare importerade livsmedel, c) ett system för immateriell äganderätt med höga 
standarder som inverkar negativt på tillgången till läkemedel och tekniköverföring och 
d) ökat tryck på utvecklingsländerna att öppna upp sina tjänstesektorer, vilket kan 
undergräva lokala tjänsteleverantörers ekonomiska bärkraft.

9. Europaparlamentet upprepar att EU bör se till att dess samarbete med utvecklingsländer, 
både på utvecklings- och handelsområdet, baseras på ett regelverk som är väl avvägt 
mellan likvärdiga parter, är anpassat till principen om konsekvent politik för utveckling 
(artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och syftar till att främja 
och respektera de mänskliga rättigheterna.

10. Europaparlamentet välkomnar att WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer trädde 
i kraft den 22 februari 2017 och påpekar att detta avtal bör medföra betydande fördelar 
för särskilt utvecklingsländerna. Parlamentet påminner om vikten av att tillhandahålla 
riktat och hållbart tekniskt och finansiellt stöd och kapacitetsuppbyggnadstöd för 
WTO-medlemmar som är utvecklingsländer, särskilt de minst utvecklade länderna, för 
genomförandet av avtalet och anpassningen till reformprocessen. 

11. Europaparlamentet anser att WTO:s regler och övriga multilaterala handelsavtal bör 
utvidga räckvidden för särskild och differentierad behandling för att möjliggöra en mer 
aktiv användning av instrument för att främja nyetablerad industri. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att säkra principen om särskild och 
differentierad behandling för alla WTO-medlemmar som av Världsbanken klassificerats 
som utvecklingsländer.

12. Europaparlamentet betonar att handelsavtal kan inverka negativt på 
livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Det är beklagligt att de båda instrument 
som utvecklingsländerna föreslagit inom ramen för förhandlingarna inom WTO för att 
främja försörjningsmöjligheterna för småbrukare, livsmedelstrygghet och 
landsbygdsutveckling, nämligen särskilda produkter och en särskild skyddsmekanism, 
inte har införts. Parlamentet uppmanar EU att stödja utvecklingsländernas begäran om 
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skydd för sina livsmedelsproduktionssystem och att deras befolkningar ska skyddas från 
de potentiellt destruktiva verkningarna av billig import, bland annat inom ramen för 
avtalen om ekonomiskt partnerskap.

13. Europaparlamentet beklagar att WTO:s 11:e ministerkonferens inte säkrade framsteg 
i frågor av central betydelse för utvecklingsländerna. Parlamentet välkomnar dock den 
utökade förmånsbehandling, som tidigare säkrats inom WTO för de minst utvecklade 
länderna, inbegripet preferentiella ursprungsregler och förmånsbehandling för 
tjänsteleverantörer, och betonar behovet av att vidta åtgärder för kapacitetsuppbyggnad 
som skulle göra det möjligt för leverantörer från de minst utvecklande länderna att dra 
fördel av undantaget för tjänster för dessa länder. 

14. Europaparlamentet betonar att målet om hållbar utveckling bör bli den vägledande 
principen för arbetet i WTO, vars regler och verksamhet bör utformas i enlighet därmed 
och anpassas till Agenda 2030 och Parisavtalet om klimatförändringar, som ska 
användas som riktmärke för ytterligare åtaganden. Parlamentet betonar vidare vikten av 
att säkerställa globala värdekedjors hållbarhet och anpassning till mänskliga rättigheter 
och sociala och miljömässiga standarder. 

15. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla tillräckligt med livsmedel av god 
kvalitet, rent vatten och att bygga ytterligare bortskaffningsanläggningar för 
avloppsvatten för att uppnå hållbarhetsmål 2 och 6. Parlamentet uppmärksammar vidare 
omfattningen och konsekvenserna av energifattigdom i utvecklingsländerna och begär 
ytterligare åtgärder för att minska energifattigdomen i enlighet med hållbarhetsmål 7, 
särskilt i avlägset belägna landsbygdsområden i regioner som ligger utanför nätet.

16. Europaparlamentet vidhåller att WTO-avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips) bör vara mer inriktat på utveckling. Parlamentet påminner om 
att det är ytterst viktigt att säkerställa tillgång till läkemedel för alla, och uppmuntrar 
därför till en mer omfattande användning av flexibiliteten i Trips som fastställs 
i Doha-förklaringen. Parlamentet uttrycker oro över den nuvarande tendensen med 
privatisering av utsäde, vilket hotar människors rätt till mat. Kommissionen uppmanas 
att ytterligare undersöka och vidta åtgärder mot biostöld.

17. Europaparlamentet uttrycker stöd för mekanismen för en gränsskattejustering för 
koldioxid som ett viktigt verktyg för att garantera rättvis konkurrens för företag som 
vidtar åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.

18. Europaparlamentet beklagar att skyldigheterna enligt WTO:s avtal om tillämpningen av 
sanitära och fytosanitära åtgärder inte erkänner medlemsländernas rätt att stifta lagar på 
grundval av försiktighetsprincipen. Parlamentet uppmanar med kraft EU och 
medlemsstaterna att fullt ut försvara erkännandet av denna princip i 
WTO:s bestämmelser.

19. Europaparlamentet oroas i detta sammanhang över att många olika bilaterala och 
plurilaterala handelsavtal kan leda till en fragmentering av den internationella 
handelspolitiken och att WTO:s roll därmed kan undermineras. Utvecklingsländerna är 
i störst behov av multilaterala system för att skydda sina intressen. Parlamentet 
uppmanar därför EU och dess medlemsstater att satsa mer på att återigen placera WTO 
i centrum för styrningen av den globala handeln och att inte kräva WTO+-bestämmelser 
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av utvecklingsländerna i plurilaterala eller bilaterala avtal och därmed undergräva 
WTO:s flexibilitetsmekanismer, som uttryckligen är utformade för att skydda deras 
intressen.

20. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att flera tjänster vid 
WTO:s överprövningsorgan fortfarande är otillsatta, och att detta är ett hinder för en väl 
fungerande tvistlösningsmekanism. Kommissionen uppmanas därför att lägga fram 
konkreta förslag om hur man ska bryta det olyckliga dödläget. 

21. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta verka för att öka betydelsen av 
WTO:s parlamentariska dimension, särskilt genom ökat ekonomiskt stöd och 
personalstöd till det ansvariga sekretariatet. Parlamentet uppmanar WTO:s medlemmar 
att garantera demokratisk legitimitet och öppenhet genom att stärka 
WTO:s parlamentariska dimension. Parlamentet understryker i detta hänseende att man 
behöver se till att parlamentsledamöterna får bättre tillgång till handelsförhandlingarna 
och att de deltar i utformningen och genomförandet av WTO-besluten, samt att 
handelspolitiken granskas ordentligt, vilket ligger i medborgarnas intresse.
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