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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att den avsevärda minskningen av utvecklingsländernas 
exportinkomster hotar att bromsa tillväxten och utvecklingen i syd. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i samband med förhandlingar om och genomförande av handelsavtal, 
särskilt de ekonomiska partnerskapsavtalen, stärka konsekvensen i 
EU:s utvecklingspolitik och främja anständiga arbetsförhållanden samt att se till att varje 
enskilt lands prioriteringar respekteras och att lämpligt samråd anordnas med 
nyckelaktörer och det civila samhället.

2. Europaparlamentet är övertygat om att en rättvis och utvecklingsinriktad avslutning på 
Doharundan under 2010 kan vara till hjälp för WTO:s insatser för att stödja den 
ekonomiska återhämtningen efter krisen och bekämpa protektionism, och kommer också 
att bidra till att lindra fattigdomen i utvecklingsländerna, skapa jobb av god kvalitet och 
minska konsumentpriserna. 

3. Europaparlamentet påminner om att EU-strategi för handelsrelaterat bistånd syftar till att 
hjälpa utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna att förhandla fram, 
genomföra och utnyttja handelsavtalen samt att utöka sin handel och påskynda 
fattigdomsbekämpningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
se till att EU:s åtagande att anslå två miljarder euro per år före 2010 uppfylls. Parlamentet 
uppmanar vidare kommissionen att ta fram detaljerade uppgifter och siffror om de 
budgetposter som ska användas för att finansiera handelsrelaterat bistånd och anslag till 
aid for trade (utöver budgetpost 20 02 03) och för alla anslag till aid for trade via 
EU:s budget.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja åtgärder för 
att underlätta utvecklingsländernas tillgång till lån, inbegripet den viktiga kapitaliseringen 
av multilaterala utvecklingsbanker.

5. Europaparlamentet välkomnar avtalet om det globala handelspreferenssystemet (GSTP), 
som inrättades av 22 utvecklingsländer för att sänka tullavgifter och avskaffa andra hinder 
mot export av varor mellan dessa länder, i ett försök att främja handeln mellan länderna i 
syd.


