
PA\801109DA.doc PE438.145v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2009/2218

11.1.2010

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Udviklingsudvalget

om sammenhæng i EU's udviklingspolitik og ”Statslig udviklingsbistand plus-
konceptet” (ODA +)
(2009/2218)

Rådgivende ordfører: Joe Higgins



PE438.145v01-00 2/3 PA\801109DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\801109DA.doc 3/3 PE438.145v01-00

DA

FORSLAG

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

1. fremhæver, at Kommissionens strategipapir med titlen "Det globale Europa - I 
konkurrencen på verdensmarkedet" på ingen måde bidrager til en sammenhængende 
udviklingspolitik, men i stedet understreger den rovdrift, som er karakteristisk for den 
handel, der fremmes af EU til fordel for EU-baserede multinationale virksomheder;

2. understreger, at den neoliberale dagsorden for handelsliberalisering, der er blevet energisk 
gennemført af alle større økonomiske magter i løbet af de seneste 20-25 år, har medført en 
endnu større kløft mellem rige og fattige på globalt plan;

3. konstaterer, at ifølge Kommissionens "Aid for Trade Monitoring Report 2009" 
(KOM(2009)160 endelig, s. 30) faldt EU's forpligtelser vedrørende bistand til handel til 
Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-landene) fra 2975 mio. euro i 2005 til 
2097 mio. euro i 2007, at AVS-landenes andel af EU's samlede forpligtelser vedrørende 
bistand til handel faldt fra 50 % til 36 % i den samme periode, og at dette ikke stemmer 
overens med tidligere afgivne løfter om at prioritere fattigdomsbekæmpelse og udvikling;

4. bemærker, at der har været massiv modstand fra fagbevægelsen og civilsamfundet, f.eks. i 
Burkina Faso, Ghana, Kenya og Senegal, mod indførelsen af økonomiske 
partnerskabsaftaler og fremhæver, at handel skal drives til fordel for den arbejdende 
befolkning og de fattige i Europa og i hele verden;

5. understreger, at de såkaldte Singapore-emner, såsom liberalisering af tjenesteydelser, 
investeringer og offentlige indkøb, indførelsen af handelsregler og strengere håndhævelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke bidrager til opfyldelsen af de otte 
millenniumsudviklingsmål;

6. gentager, at EU bør støtte udviklingslandene, som anvender de "fleksibiliteter", der er 
indeholdt i TRIPS-aftalen, med henblik på at kunne levere lægemidler til overkommelige 
priser under disse landes nationale folkesundhedsprogrammer; 

7. tager stærkt afstand fra TRIPS+-bestemmelserne, der er indeholdt i den økonomiske 
partnerskabsaftale mellem Cariforum og EF og i den aftale, der indgås med landene i Det 
Andinske Fællesskab, bestemmelser som skaber hindringer for adgangen til livsvigtige 
lægemidler.


