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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för utveckling

2014/2228(INI)

24.2.2015

YTTRANDE

från utskottet för utveckling

till utskottet för internationell handel

över rekommendationerna till Europeiska kommissionen om förhandlingarna 
om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)
(2014/2228(INI))

Föredragande av yttrande: Arne Lietz



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

SV

PA_NonLeg



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

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i handelsförbindelserna respektera 
artikel 208 i Lissabonfördraget och att i det transatlantiska partnerskapet för handel och 
investeringar (TTIP) inkludera en uttrycklig hänvisning till utvecklingspolitiken som ett 
av de legitima allmänpolitiska målen, liksom principen om en konsekvent 
utvecklingspolitik, vilket kräver att målen med utvecklingssamarbetet beaktas i politik 
som sannolikt kommer att påverka utvecklingsländerna.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta, med tanke på storleken och 
vidden på den transatlantiska ekonomin, att effekterna av TTIP kommer sträcka sig långt 
bortom de bilaterala förbindelserna och tveklöst kommer att påverka utvecklingsländerna, 
eftersom detta enorma handelsavtal sannolikt kommer att ligga till grund för globala 
handelsregler och sätta nya standarder. Kommissionen uppmanas att beställa en oberoende 
studie om TITP:s effekter på utvecklingsländerna och de framtida målen för hållbar 
utveckling, när TTIP-bestämmelserna väl klarnat, då formuleringen av 
förhandlingsmandatet är så allmänt att de möjliga spridningseffekterna på 
utvecklingsländerna fortfarande är svåra att förutse. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta att TTIP-effekterna på 
utvecklingsländerna kommer att variera beroende på deras ekonomiska struktur och 
nuvarande handelsförbindelser. Kommissionen uppmanas också att beakta det faktum att 
huvuddelen av utvecklingsländerna till viss del åtnjuter handelsförmåner från EU och 
USA. Kommissionen uppmanas att intensifiera dialogen med utvecklingsländerna för att 
bedöma effekterna av TTIP och att beakta den sannolika risken för en urholkning av 
förmånerna och för en därtill kopplad avledning av handel och investeringar för vissa 
utvecklingsländer.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin dialog med utvecklingsländerna 
betona TTIP:s potential att skapa nya möjligheter för utvecklingsländerna i den globala 
handeln, till följd av ökad tillväxt och efterfrågan på exportvaror i både EU och USA och 
lägre handelskostnader eftersom man bara behöver anpassa sig till en enda uppsättning 
regler och standarder för att få tillgång till båda marknaderna. Kommissionen 
rekommenderas att agera så att efterlevnadskostnaderna minskas (särskilt för små och 
medelstora företag) och att stöda initiativ för att främja att utvecklingsländerna integreras i 
globala värdekedjor genom lämpliga utvecklingsinstrument.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge utvecklingsländerna politiskt stöd och 
tekniskt bistånd i strävan efter starkare regional integration och handelsområden, och att 
anamma ett rättvisare tillvägagångssätt i sina förhandlingar om ekonomiska 
partnerskapsavtal som syftar till att inrätta robusta ramar för handelsflöden och 
investeringsströmmar mellan EU och AVS-länderna.

6. Europaparlamentet uppfordrar kommissionen att säkerställa att TTIP inte förringar 
betydelsen av WTO och att det kommer att bidra till ett rättvist och hållbart 
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världshandelssystem utan att åsidosätta viktiga frågor för utvecklingsländer, såsom 
tryggad livsmedelsförsörjning, jordbrukssubventioner och lindring av effekterna av 
klimatförändringar, genom att intensifiera insatserna för att nå framsteg i demokratiska 
multilaterala fora, särskilt WTO, såsom det alternativ som EU förespråkar, och att 
framgångsrikt slutföra förhandlingarna i Doharundan, eftersom detta är det bästa sättet att 
uppnå ett handelssystem som är inkluderande och fungerar till förmån för alla. 
Kommissionen uppmanas också att säkerställa att den tredje pelaren i TTIP respekterar 
multilaterala regler där WTO har undantag för utvecklingsländer, särskilt när det gäller 
möjligheten till exportbegränsningar för energi och tillgång till råvaror.

7. Europaparlamentet begär att kommissionen inom förhandlingarna ska främja högsta 
globala standarder för mänskliga rättigheter, ILO-regler, anständigt arbete, miljöskydd, 
allmän tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet, allmän tillgång till läkemedel och 
livsmedels- och produktsäkerhet. EU uppmanas att inta rollen som försvarare av 
utvecklingsländernas intressen. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka transparensen 
och de demokratiska aspekterna av förhandlingarna genom att förbättra dialogen med 
civilsamhället och andra berörda aktörer. 
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