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FORSLAG

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

1. bemærker, at den private sektors rolle i forbindelse med udvikling er vokset til at støtte 
politiske prioriteringer i en tid med nedskæringer i budgetterne til bistand, og mener, at 
EU's engagement i den private sektor i forbindelse med udvikling skal være underlagt 
internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet;

2. minder om, at EU's fælles handelspolitik i henhold til artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde skal tage hensyn til princippet om udviklingsvenlig 
politikkohærens, og mener, at der skal henvises udtrykkeligt til dette princip i alle EU's 
handels- og investeringsaftaler;

3. påpeger, at EU's aktuelle praksis med at tiltrække privat finansiering med officiel 
udviklingsbistand (ODA) har vist sig ikke at være effektiv på grund af den manglende 
klarhed vedrørende additionalitet, gennemsigtighed, ansvarlighed, ejerskab, tilpasning til 
landeprioriteringer, gældsbæredygtighed og – følgelig – udviklingseffekt;

4. understreger, at det er nødvendigt, at EU's handelspolitik respekterer udviklingslandenes 
politiske råderum, således at de kan opretholde solide importafgifter, der letter skabelsen 
af kvalificerede og anstændige arbejdspladser i den lokale fremstillings- og agroindustri, 
som kan fungere som katalysatorer for større national industriel vækst og diversificering 
med dertil hørende værditilvækst, hvilket er af central betydning for den økonomiske og 
sociale fremgang;

5. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at fremme nationalt ejede 
udviklingsstrategier, som kan udforme den private sektors bidrag til udviklingen ved at 
fremme lokale mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt lokale 
offentlige indkøb, der er afgørende for endogen udvikling, og som kan styrke 
udviklingslandenes kapacitet til at mobilisere nationale indtægter, bekæmpe skattesvig og 
skatteunddragelse samt afbøde udsving i valutakurserne og råvarepriserne, som bringer 
adgangen til værdikæderne i fare;

6. opfordrer til, at de eksisterende handels- og investeringsaftaler revideres med henblik på at 
få udpeget eventuelle områder, navnlig bestemmelser om intellektuel ejendomsret, som 
kan have en negativ indvirkning på udviklingen;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at fremme initiativer til ansvarlig 
minedrift, skovbrug og tilvejebringelse af råvarer samt private bæredygtighedsordninger i 
hele forsyningskæden og til at forbedre analysen af produkternes og processernes 
livscyklus med hensyn til miljømæssige og sociale betragtninger,

8. understreger, at det er nødvendigt, at EU's handelspolitik fremmer god forvaltningspraksis 
ved hjælp af en bindende ramme, som kan sikre, at EU's virksomheder er ansvarlige for 
deres handlinger i udviklingslandene for så vidt angår respekt for menneskerettighederne, 
ligestilling mellem kønnene, anstændigt arbejde, fagforeningsrettigheder, 
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miljøbeskyttelse, adgang for alle til offentlige tjenester af høj kvalitet, social beskyttelse, 
offentlig og universel sygesikring, universel adgang til medicin samt fødevare- og 
produktsikkerhed.


