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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att kommissionens strategidokument ”Ett konkurrenskraftigt 
Europa i världen” absolut inte är ett bidrag till en konsekvent utvecklingspolitik, utan i 
stället understryker den rovdrift som kännetecknar den handel som främjas av EU till 
förmån för EU-baserade multinationella företag. 

2. Europaparlamentet betonar att den nyliberala agendan för liberaliseringen av handeln, som 
energiskt har genomförts av de främsta ekonomiska stormakterna under de senaste 
20-25 åren, har lett till ännu större skillnad mellan rika och fattiga i världen. 

3. Europaparlamentet medger att i enlighet med kommissionens ”Aid for Trade Monitoring 
Report 2009” (KOM(2009)160 slutlig, s. 30) minskade EU:s åtaganden beträffande 
handelsrelaterat bistånd till AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) från 
2 975 miljoner euro 2005 till 2 097 miljoner euro 2007, att AVS-ländernas andel av 
EU:s totala åtaganden inom ”Aid for Trade” minskade från 50 till 36 procent under 
samma period och att detta inte överensstämmer med tidigare löften om att prioritera 
fattigdomsbekämpning och utveckling.

4. Europaparlamentet noterar att fackföreningsrörelsen och det civila samhället i till exempel 
Burkina Faso, Kenya och Senegal har gjort massivt motstånd mot införandet av 
ekonomiska partnerskapsavtal, och betonar att handel måste drivas till förmån för den 
arbetande befolkningen och de fattiga i Europa och i hela världen.

5. Europaparlamentet understryker att de så kallade Singapore-frågorna, såsom liberalisering 
av tjänster, investeringar och offentliga upphandlingar, införandet av 
konkurrensbestämmelser och striktare tillämpning av immateriella rättigheter, inte bidrar 
till målet att uppfylla de åtta millennieutvecklingsmålen.

6. Europaparlamentet upprepar att EU bör stödja de utvecklingsländer som utnyttjar de 
möjligheter till flexibilitet som ingår i TRIPS-avtalet för att kunna leverera läkemedel till 
överkomliga priser inom ramen för dessa länders nationella folkhälsoprogram.

7. Europaparlamentet beklagar de TRIPS+-bestämmelser som ingår i 
Cariforum-EG:s ekonomiska partnerskapsavtal och i det avtal som ska ingås med länderna 
i Andinska gemenskapen, eftersom dessa bestämmelser kommer att skapa hinder för 
tillgången till livsviktiga läkemedel.


