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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. erkender den store kløft, der stadig er mellem de industrialiserede landes og 

udviklingslandenes grænseprocedurer, og at dårlig infrastruktur, ineffektiv toldforvaltning 

og overdrevet bureaukrati forsinker handelen; minder om, at aftalen om handelslettelser 

og handelsliberaliseringsprocessen har samme mål, nemlig at mindske 

handelsomkostningerne for at sætte skub i eksport og økonomisk aktivitet; 

2. minder om, at handelslettelser for mange udviklingslande vil være den vigtigste kilde til 

gevinst under Dohaudviklingsdagsordenen; glæder sig over de omfattende bestemmelser 

om særlig og differentieret behandling for udviklingslandene og de mindst udviklede 

lande; foreslår, at den helt nye tilgang med at indgå forpligtelser – og planlægningen heraf 

svarende til landenes kapacitet – bør tjene som en milepæl for fremtidige aftaler; 

3. erkender, at en hurtig og sammenhængende gennemførelse af aftalen gavner alle 

medlemmer af Verdenshandelsorganiationen (WTO) i betragtning af de håndgribelige 

gevinster, og navnlig den anslåede reduktion af handelsomkostningerne; understreger, at 

graden af gennemførelse af aftalen vil være afgørende for, hvilke gevinster der kan opnås; 

mener, at gennemførelsen af aftalen kun kan gavne alle WTO-medlemmer, hvis 

udviklingslandenes prioriteringer og bekymringer inden for rammerne af 

Dohaudviklingsdagsordenen også er behørigt afspejlet; 

4. anerkender, at en række af aftalens krav, navnlig om gennemsigtighed og om et fælles 

elektronisk adgangspunkt og betaling af told, kan være stærke redskaber til at tackle 

korruption ved grænserne; 

5. glæder sig over de mange tilsagn, herunder fra EU's side, om at yde bistand og støtte til 

kapacitetsopbygning for at hjælpe udviklingslandene og de mindst udviklede lande med at 

gennemføre aftalen; understreger, at finansiering af kapacitetsopbygning bør være 

modtagerdrevet og baseret på en grundig behovsanalyse; finder det absolut nødvendigt, at 

bistand forvaltes og koordineres ordentligt i betragtning af antallet af donorer og afgivne 

løfter; understreger, at der er behov for passende overvågning af og rapportering om 

bistandsstrømmene. 

6. anerkender, at ekspertise i den private sektor kan spille en central rolle i fremme af 

handelslettelsesforanstaltninger og ved at yde assistance og støtte i forbindelse med 

gennemførelsen af aftalen i udviklingslandene; noterer sig et planlagt USAID-initiativ om 

en offentlig-privat alliance i dette øjemed; opfordrer Kommissionen til at tilskynde den 

private sektor til at involvere sig og undersøge mulighederne for partnerskaber med 

europæiske industrier til støtte for aftalens gennemførelse; 

7. anerkender, at gennemførelsen af handelslettelsesreformer har mere vidtrækkende 

udviklingsmæssige fordele; bemærker i denne forbindelse den rolle, som toldmyndigheder 

kan spille med hensyn til fremme hurtig overførsel af forsendelser af nødhjælpsremedier; 



 

PE557.064v02-00 4/5 AD\1066376DA.doc 

DA 

understreger, at humanitær bistand i til katastrofeområder bør nyde godt af forenklede 

toldklareringsprocedurer for at fremskynde leveringen af bistand og desuden være fritaget 

for told og afgifter. 
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