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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

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

1. understreger den holdning, at fri og fair handel i sig selv er det mest nyttige redskab til 

at hjælpe udviklingslandene med at hjælpe sig selv; påpeger den store indvirkning, som 

handel og investeringer kan have på den bæredygtige udvikling i de mindst udviklede 

fattige lande og på bekæmpelse af fattigdom og bekæmpelse af 

menneskerettighedskrænkelser, hvis den udformes i overensstemmelse hermed, 

gennemføres med langsigtede mål, der er tydeligt målrettede, baseret på klare 

resultatkriterier og knyttet sammen med kompenserende foranstaltninger i 

overgangsperioder. f.eks. gennem særlige programmer med handelspræferencer, 

handelssanktioner, regulering af handelen med visse varer, der kan anvendes til 

henrettelse, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf samt 

certificeringssystemer til regulering af handelen med konfliktmineraler; opfordrer derfor 

EU til at udvikle ambitiøse, effektive og aktive handelspolitiske foranstaltninger til 

fremme af FN's mål for bæredygtig udvikling og årtusindudviklingsmålene; mener, at 

FN for så vidt angår afslutningen af Doha-udviklingsrunden kan udnytte sin unikke 

position på den multilaterale dagsorden til at sikre, at disse drøftelser bliver en succes 

for udviklingslandene; mener, at FN i denne henseende bør arbejde parallelt med 

Verdenshandelsorganisationen (WTO) og desuden give råd og vejledning til 

udviklingslandene for at fremme en strategi for liberalisering af handel og investeringer, 

med EU som en central medspiller; 

2. understreger behovet for en ambitiøs, bæredygtig udviklingsdagsorden fra FN's side, og 

mener i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, litra d), i TEU, at der er behov for en 

sammenhængende koordinering og gennemførelse af EU's handelspolitik for at 

revitalisere og fremme det globale partnerskab for økonomisk, socialt og miljømæssigt 

bæredygtig udvikling; opfordrer til en styrkelse af den internationale indsats med 

henblik på at gennemføre omfattende konsekvensanalyser af verdenshandelens 

indvirkning på livskvalitet og lige muligheder for verdens befolkning samt på miljøet; 

anmoder om, at man fremmer muligheder for dialog mellem offentlige og private 

enheder, herunder virksomheder, fagforeninger og civilsamfund, for at fremme 

udveksling af god praksis og synergier, der kan føre til bæredygtig udvikling; 

3. har forståelse for, at handelspolitik bør spille en rolle i nedbringelsen af CO2-

emissionerne, og opfordrer derfor kraftigt EU til at sikre, at dets handelspolitiske 

beslutninger er i overensstemmelse med de forpligtelser, der blevet indgået på G7-

ledernes møde på Schloss Elmaus (Tyskland) i den første weekend i juni 2015 om at 

"dekarbonisere den globale økonomi i løbet af dette århundrede" og at begrænse de 

globale temperaturstigninger til højst 2°C i overensstemmelse med målene i den 

kommende aftale, der skal færdiggøres under COP21 i Paris; opfordrer indtrængende 

EU og dets medlemsstater til at ratificere Dohaændringen, som dækker perioden frem til 

2020; 

4. opfordrer indtrængende EU til som den største handelsblok i verden at spille en central 

rolle i tiltagende internationale drøftelser af rent globale problemstillinger og navnlig til 

at deltage synligt i FN's klimakonference i 2015, samt til at styrke et stærkt engagement 
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i spørgsmålet om migranter og flygtninge inden for FN's rammer og på samme tid 

udvikle ambitiøse, effektive og aktive handelspolitiske foranstaltninger for at fremme 

bæredygtig vækst, fattigdomsbekæmpelse og beskyttelse af miljøet og 

naturressourcerne i overensstemmelse med de relevante FN-konventioner; 

5. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at sikre gennemførelsen af retten 

til fødevarer, også i handelsaftaler, som anført i FN's resolution fra 2011 om retten til 

fødevarer (A/66/158); anerkender, at EU spiller en central rolle i imødegåelsen af de 

globale udfordringer med hensyn til fødevaresikkerhed; 

6. støtter fortsat konklusionerne i UNCTAD's rapport fra 2011 om direkte udenlandske 

investeringer i de mindst udviklede lande, hvori der anbefales en handlingsplan, som 

kræver øgede investeringer via en omhyggelig liberalisering af infrastruktursektorerne, 

fremme af offentlig-private partnerskaber (OPP'er) med udenlandske investorer, 

tilskyndelse til udlån til SMV'er, øget tilvejebringelse af forsvarlige standarder for 

behandling og beskyttelse af investeringer og yderligere bestræbelser på at tackle 

problemer med dårlig regeringsførelse og manglende respekt for de retlige rammer; 

7. er enig i den opfattelse, der kommer til udtryk i UNCTAD's 2015-beretning om 

investeringer i verden, at de lovgivningsmæssige og politiske rammer for investering 

skal reformeres, og at praksisser for skattesvig, skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning, som defineret i OECD's rapport "Corporate Loss Utilisation through 

Aggressive Tax Planning" fra 2011, i de multinationale virksomheder skal stoppes for at 

kunne fremme mobilisering af nationale ressourcer til målene for bæredygtig udvikling, 

og at det fulde potentiale af investeringer, nedbringelse af handelshindringer og 

liberalisering af vores økonomier har potentiale til at medføre bæredygtig økonomisk 

udvikling navnlig i de mindst udviklede lande, hvis dette gennemføres med langsigtede 

mål, der er tydeligt målrettede, baseret på klare resultatkriterier og knyttet sammen med 

kompenserende foranstaltninger i overgangsperioder; mener, at en effektiv 

implementering af en afgift på finansielle transaktioner (AFT) på verdensplan, i hvilken 

EU spiller en banebrydende rolle, ville være et ekstra redskab for mange lande til at 

opfylde disse mål; opfordrer EU til at gå i spidsen for den globale kamp mod skattely, 

som forhindrer udryddelsen af ulovlig handel med ødelæggende konsekvenser for 

udviklingen og menneskerettighederne; anmoder i denne forbindelse EU om at tackle 

multinationale virksomheders skatteundgåelse såvel som udhuling af skattegrundlaget 

og overførsel af overskud (BEPS) ved hjælp af passende bestemmelser i dets 

handelsaftaler med tredjelande, i EIB's regler, i den latinamerikanske 

investeringsfacilitet (LAIF) og andre investeringsfacilitetsprogrammer etc.; 

8. minder om, at det er nødvendigt at kombinere og styrke indsatsen for at udrydde 

udnyttelse af arbejdskraften, navnlig kvinders og børns arbejdskraft, at sætte en stopper 

for social dumping, der undergraver menneskelig udvikling og at forbedre 

arbejdsvilkårene i hele den globale værdikæde ved at inddrage forbrugere og 

producenter, som på det seneste er blevet implementeret i Bangladesh og Myanmar; 

minder om, at det er nødvendigt, at Kommissionen opretholder det højeste niveau af 

samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), ikke mindst i 

forbindelse med FN-topmødet om bæredygtig udvikling i september 2015; opfordrer 

EU til på den globale scene at arbejde for, at målene i ILO's dagsorden for ordentligt 

arbejde, som godkendt af ILO's medlemsstater i erklæringen om social retfærdighed for 
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en fair globalisering, der blev vedtaget med enstemmighed i 2008, integreres i 

handelspolitikken opfordrer ligeledes EU til at gøre fuldt brug af den ekspertise, der 

ydes af alle ILO's organer, navnlig Ekspertudvalget og Udvalget om Anvendelse af 

Standarder; opfordrer indtrængende EU til at medtage et ambitiøst og effektivt kapitel 

om bæredygtig udvikling i alle handelspolitiske aftaler; minder i denne forbindelse også 

om den afgørende rolle, som handelsaftaler, indgået af EU, og andre instrumenter, som 

f.eks. den generelle præferenceordning, kan spille for at fremme gennemførelsen af 

ILO's standarder og dermed for at fremme ordentlige arbejdsvilkår overalt i verden; 

9. støtter målet om, at der på multilateralt niveau oprettes en 

investeringsbeskyttelsesordning med et nyt system, hvorved de nationale domstoles 

jurisdiktion respekteres, og opfordrer Kommissionen til at indarbejde dette mål i sin 

forhandlingsdagsorden i forbindelse med udarbejdelsen af investeringsaftaler; er af den 

opfattelse, at såfremt der oprettes en fast international domstol til bilæggelse af 

investeringstvister oprettes, bør den etableres inden for FN-systemet, og bør baseres på 

rettighederne og pligterne for dem, der er underlagt domstolen, med særlig vægt på 

OECD's principper om multinationale virksomheder og FN's principper om 

erhvervslivet og menneskerettighederne; mener, at FN-systemet indeholder nyttige 

modeller for et sådant system, og særligt for finansieringsmæssige spørgsmål; 

10. minder om, at mandatet for Doharunden, som blev godkendt af alle deltagende stater 

under den 13. samling i De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling 

(UNCTAD XIII, Doha, 21.-26. april 2012), fastholder forbindelserne mellem 

ligestilling og inklusiv udvikling, anmoder UNCTAD om at "forstærke sit arbejde 

vedrørende forbindelserne mellem ligestilling, styrkelse af kvinders status og handel og 

udvikling" og medtager spørgsmål om ligestilling og styrkelse af kvinders status på 

listen over væsentlige mål for alle lande; anmoder EU om at intensivere sin egen indsats 

og spille en ledende rolle med hensyn til at integrere kønsperspektiver i 

handelspolitikker; opfordrer til en systematisk integration af UN Women's konklusioner 

og anbefalinger om ligestilling mellem mænd og kvinder og handelspolitik, som 

henviser til, at der findes endegyldigt bevis for, at økonomisk udvikling og social lighed 

går hånd i hånd, ligesom den stærke indbyrdes sammenhæng mellem ligestilling, 

konkurrenceevne og BNP pr. capita; opfordrer derfor til fortsat brug af ligestilling 

mellem mænd og kvinder som indikator for bæredygtighed i den reviderede udgave af 

EU-håndbogen om bæredygtighedsvurderinger; 

11. opfordrer EU til at fremme og støtte tilslutningen til principperne om virksomheders 

sociale ansvar under FN’s Global Compact-initiativ; anmoder EU om i FN at fremme 

vedtagelsen af handelspolitikker, der effektivt motiverer til overholdelse af disse 

principper, f.eks. gennem indførelse af betingelser for offentlige udbud; 

12. er opmærksom på behovet for at fremme og gennemføre FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettighederne; opfordrer indtrængende EU til at bidrage til et 

succesfuldt udfald af arbejdet i den mellemstatslige arbejdsgruppe for transnationale 

selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder med sigte på at 

skabe et retligt bindende instrument om erhvervslivet og menneskerettighederne, der 

anerkender, at det er virksomheders og regeringers fælles ansvar at støtte disse 

principper; 
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13. opfordrer EU til at styrke sin rolle og deltagelse i FN-organernes arbejdsgruppe om 

lovgivning, som f.eks. WP. 29-gruppen under De Forenede Nationers Økonomiske 

Kommission for Europa (UNECE), og til at opfordre andre FN-medlemsstater til at 

træffe lignende foranstaltninger; understreger, at det er nødvendigt at arbejde frem mod 

etableringen af globale tekniske standarder, som fremmer fri handel og økonomisk 

vækst, og som samtidig er i overensstemmelse med EU's indre marked; 

14. erkender, at handelsaftaler og adgang til sundhedspleje er tæt forbundne, især i 

udviklingslande; konstaterer, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) arbejder på at 

udvikle værktøjer med henblik på en objektiv vurdering af disse forbindelser; opfordrer 

indtrængende EU til at støtte WHO's initiativ og tage højde for konklusionerne fra 

WHO's arbejde; 
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