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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at det mærkbare fald i udviklingslandenes eksportindtægter truer med at 
bremse væksten og udviklingen i syd; opfordrer Kommissionen til – idet der forhandles og 
gennemføres handelsaftaler, navnlig de økonomiske partnerskabsaftaler – at styrke 
sammenhængen i EU's udviklingspolitik og fremme anstændigt arbejde og at sikre 
overholdelsen af hvert enkelt lands prioriteter og passende høring af nøgleaktører og 
civilsamfundet;

2. er overbevist om, at en fair og udviklingsorienteret afslutning på Doha-runden i 2010 vil 
hjælpe WTO i forbindelse med støtte til den økonomiske genrejsning efter krisen og den 
fortsatte bekæmpelse af protektionisme og vil bidrage til fattigdomsbekæmpelse i 
udviklingslandene, skabelse af job af god kvalitet og nedbringelse af forbrugerpriserne;

3. erindrer om, at strategien for bistand til handel sigter mod at støtte udviklingslandene og 
de mindst udviklede lande i forbindelse med forhandling om, gennemførelse af og bistand 
fra handelsaftaler, at udbygge deres handel og at fremskynde fattigdomsbekæmpelse; 
anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre, at forpligtelserne vedrørende et 
fælleseuropæisk mål på 2 mia. euro om året inden 2010 opfyldes; anmoder Kommissionen 
om at fremlægge detaljerede oplysninger og tal vedrørende de budgetposter, der vil blive 
anvendt til finansiering af handelsrelateret bistand og bistand til handel (foruden 
budgetpost 20 02 03) og til al finansiering af bistand til handel, der stammer fra EU-
budgettet;

4. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at støtte foranstaltninger til fremme af 
udviklingslandenes adgang til lån, herunder den helt afgørende kapitalisering af 
multilaterale udviklingsbanker;

5. hilser aftalen om den globale handelspræferenceordning (GSTP) velkommen, en 
mekanisme der er etableret af 22 udviklingslande med henblik på at nedbringe afgifter og 
andre eksporthindringer for varer, der udveksles mellem disse lande, i et forsøg på at 
fremme handelen mellem landene i syd.


