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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att den privata sektorns roll i utvecklingen har ökat för att 
stödja de politiska prioriteringarna i en period då stödbudgeterna minskas, och anser att 
EU:s kontakter med den privata sektorn i utvecklingsfrågor måste följa internationellt 
överenskomna principer om utvecklingseffektivitet.

2. Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt måste EU:s handelspolitik ta hänsyn till principen om en konsekvent politik 
för utveckling, och anser att denna princip måste utryckas explicit i EU:s alla handels- och 
investeringsavtal.

3. Europaparlamentet påpekar att rådande EU-praxis att använda offentligt 
utvecklingsbistånd som en hävstång för att öka den privata finansieringen har visat sig 
ineffektivt på grund av otydlighet vad gäller additionalitet, transparens, ansvarighet, 
ägande, samordning med mottagarlandets prioriteringar och skuldhållbarhet, samt därmed 
även effekterna av utvecklingsarbetet.

4. Europaparlamentet betonar att EU:s handelspolitik måste respektera utvecklingsländernas 
politiska utrymme, så att de kan behålla ordentliga importavgifter och därmed främja 
skapandet av kvalificerade och anständiga jobb inom de lokala tillverknings- och 
jordbruksbearbetningsindustrierna, eftersom detta kan bidra till inhemsk, 
mervärdesskapande industriell tillväxt och diversifiering, vilket utgör nyckelkomponenter 
i den ekonomiska och sociala utvecklingen.

5. Europaparlamentet efterlyser åtgärder som ska främja nationellt styrda 
utvecklingsstrategier som formar den privata sektorns bidrag till utvecklingen genom att 
stärka lokala mikroföretag och små och medelstora företag samt lokal upphandling. 
Företag och upphandling är avgörande för inhemsk utveckling och kan stärka 
utvecklingsländernas kapacitet att uppbringa inhemska inkomster, bekämpa 
skattebedrägerier och skatteflykt samt motverka valuta- och råvaruprissvängningar som 
äventyrar tillgången till värdekedjor.

6. Europaparlamentet efterlyser en översyn av befintliga handels- och investeringsavtal för 
att kunna identifiera eventuella faktorer som kan ha en negativ inverkan på utvecklingen, i 
synnerhet bestämmelser om immateriella rättigheter.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i hela leveranskedjan främja ytterligare 
initiativ för ansvarstagande gruvdrift, skogsbruk och råvaruexploatering, tillsammans med 
privata hållbarhetsprogram, samt att öka analyserna av produkters och processers 
livscykel i miljömässigt och socialt hänseende.

8. Europaparlamentet understryker att EU:s handelspolitik bör främja ett gott styre genom att 
bygga upp en ram som säkerställer att EU-företag tar ansvar för sina åtgärder i 
utvecklingsländer när det gäller normer inom mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
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anständigt arbete, fackliga rättigheter, miljöskydd, allmän tillgång till högkvalitativa 
offentliga tjänster, socialt skydd, offentlig och allmän sjukförsäkring, allmän tillgång till 
läkemedel samt livsmedels- och produktsäkerhet.


