
AD\1050657DA.doc PE544.467v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udviklingsudvalget

2014/2228(INI)

24.2.2015

UDTALELSE

fra Udviklingsudvalget

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske 
handels- og investeringspartnerskab (TTIP)
(2014/2228(INI))

Ordfører for udtalelse: Arne Lietz



PE544.467v02-00 2/5 AD\1050657DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\1050657DA.doc 3/5 PE544.467v02-00

DA

FORSLAG

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

1. anmoder Kommissionen om i handelsforbindelser at overholde artikel 208 i 
Lissabontraktaten og indføre en eksplicit henvisning i aftalen om det transatlantiske 
handels- og investeringspartnerskab (TTIP) til udviklingspolitik som et af de legitime mål 
for den offentlige politik såvel som princippet om udviklingsvenlig politikkohærens, der 
kræver, at målene for udviklingssamarbejdet tages med i betragtning i forbindelse med 
politikker, der sandsynligvis vil påvirke udviklingslande;

2. anmoder Kommissionen om at holde sig for øje, at virkningerne af TTIP på grund af 
størrelsen og omfanget af den transatlantiske økonomi vil række langt ud over de 
bilaterale forbindelser og uden tvivl vil have få konsekvenser for udviklingslandene, 
eftersom denne enorme handelsaftale sandsynligvis vil få afgørende indflydelse på de 
globale handelsregler og skabe nye standarder; anmoder Kommissionen om at bestille en 
uafhængig undersøgelse af TTIP's indvirkning på udviklingslandene og på de fremtidige 
mål for bæredygtig udvikling, så snart bestemmelserne i TTIP står mere klart, eftersom 
forhandlingsmandatets ordlyd er så generel, at det stadig er vanskeligt at forudse de 
mulige afsmittende virkninger for udviklingslandene;

3. anmoder Kommissionen om at tage højde for, at TTIP's indvirkning på udviklingslandene 
vil variere afhængigt af deres økonomiske struktur og nuværende handelsforbindelser; 
anmoder endvidere Kommissionen om at tage højde for, at størstedelen af 
udviklingslandene nyder godt af toldpræferencer i en eller anden grad fra EU og USA; 
anmoder Kommissionen om at optrappe dialogen med udviklingslandene for at vurdere 
TTIP's virkninger og betænke den sandsynlige risiko for "præferenceerosion" og dertil 
knyttet omlægning af handel og investeringer for nogle udviklingslandes vedkommende;

4. anmoder Kommissionen om i sin dialog med udviklingslandene at fremhæve TTIP's 
potentiale til at skabe nye muligheder for udviklingslandene i den globale handel som et 
resultat af øget vækst og efterspørgsel efter eksportvarer både i EU og USA og lavere 
handelsomkostninger, idet de kun skal tilpasse sig ét sæt regler og standarder for at få 
adgang til begge markeder; henstiller til Kommissionen, at den gør noget for at lette 
efterlevelsesomkostningerne (især for SMV'er) og støtter initiativer med henblik på at 
fremme udviklingslandenes inklusion i de globale værdikæder ved hjælp af passende 
udviklingsinstrumenter; 

5. anmoder Kommissionen om at yde udviklingslandene politisk støtte og teknisk bistand, 
således at de kan tilstræbe stærkere regional integration og stærkere handelsområder, samt 
om at bevæge sig hen imod en mere retfærdig tilgang til sine forhandlinger om 
økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er), der sigter mod at etablere en sikker ramme for 
handels- og investeringsstrømmene mellem EU og AVS-landene;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at TTIP ikke kommer til at mindske 
WTO's betydning, men kommer til at bidrage til et retfærdigt og bæredygtigt 
verdenshandelssystem uden at spørgsmål, der er vigtige for udviklingslandene, såsom 
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fødevaresikkerhed, landbrugsstøtte og afbødning af klimaforandringer, sættes ud på et 
sidespor, ved som EU's foretrukne løsning at optrappe indsatsen for at opnå fremskridt i 
demokratiske, multilaterale fora, navnlig WTO, og for at finde en vellykket afslutning på 
forhandlingerne i Doha-runden, idet dette er den bedste måde at opnå et handelssystem, 
som er inkluderende og fungerer til gavn for alle; anmoder endvidere Kommissionen om 
at sikre, at TTIP's tredje søjle respekterer de multilaterale regler ifølge hvilke, WTO 
fastsætter undtagelser for udviklingslande, navnlig hvad angår muligheden for 
eksportrestriktioner på energiområdet og adgang til råstoffer;

7. anmoder Kommissionen om i forbindelse med forhandlingerne at fremme de højeste 
globale menneskerettighedsstandarder, ILO's standarder, ordentligt arbejde, 
miljøbeskyttelse, universel adgang til kvalitetsprægede offentlige tjenester, social 
beskyttelse, offentlig og universel sygesikring, universel adgang til lægemidler samt 
fødevare- og produktsikkerhed; tilskynder til, at EU positionerer sig som fortaler for 
udviklingslandenes interesser; 

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge forhandlingernes gennemsigtighed 
og demokratiske karakter ved at styrke dialogen med civilsamfundet og andre 
interessenter.
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