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FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet erkänner de stora skillnader som fortfarande finns mellan utvecklade 

länders och utvecklingsländers gränsförfaranden, och att dålig infrastruktur, ineffektiv 

tullförvaltning och onödig byråkrati bromsar handeln. Parlamentet erkänner att avtalet om 

förenklade handelsprocedurer och liberaliseringen av handeln delar samma mål om 

minskade handelskostnader för att främja export och ekonomisk verksamhet. 

2. Europaparlamentet påminner om att förenklade handelsprocedurer för många 

utvecklingsländer kommer att bli den viktigaste vinstkällan i utvecklingsagendan från 

Doha. Parlamentet välkomnar de omfattande bestämmelserna om särskild och 

differentierad behandling för utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna och 

föreslår att det nya tillvägagångssättet att låta åtagandena och deras programläggning 

anpassas till med ländernas kapacitet blir normerande för framtida avtal. 

3. Europaparlamentet erkänner att det snabba och omfattande genomförandet av avtalet 

ligger i alla WTO-medlemmars intresse, med tanke på de kännbara fördelarna, och särskilt 

de minskade handelskostnaderna. Parlamentet understryker att behållningen med avtalet 

kommer att vara beroende av i hur hög grad det genomförs. Parlamentet anser att 

genomförandet av avtalet enbart kan vara i samtliga WTO-medlemmars intressen om man 

tar vederbörlig hänsyn till de prioriteringar och överväganden som utvecklingsländerna 

som ingår i utvecklingsagendan från Doha har. 

4. Europaparlamentet erkänner att flera krav i avtalet, särskilt kraven om öppenhet och 

automatiserade kontaktpunkter och elektronisk betalning av tullar, kan bli viktiga verktyg 

i kampen mot gränskorruption. 

5. Europaparlamentet välkomnar det stora antalet åtaganden, bland annat från EU:s sida, om 

att tillhandahålla bistånd och stöd till kapacitetsuppbyggnad i syfte att hjälpa 

utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna att genomföra avtalet. Parlamentet 

betonar att finansiering åt kapacitetsuppbyggnad bör vara mottagarorienterad och bygga 

på ordentliga behovsprövningar. Parlamentet anser att det av yttersta vikt att biståndet 

förvaltas och samordnas på rätt sätt, med tanke på antalet givare och åtaganden. 

Parlamentet understryker behovet av lämplig övervakning av och rapportering om 

biståndsflödena. 

6. Europaparlamentet erkänner att den privata sektorn kan vara central när det gäller att 

främja förenklade handelsprocedurer och ge hjälp och stöd till genomförandet av avtalet i 

utvecklingsländer. Parlamentet noterar planerna på ett USAID-initiativ för en offentlig-

privat allians för detta syfte. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra den 

privata sektorns deltagande och att utforska möjligheterna till partnerskap med europeiska 

industrier till stöd för genomförandet av avtalet. 

7. Europaparlamentet erkänner att genomförandet av reformer för förenklad handel har 

större utvecklingsfördelar. Parlamentet noterar i detta hänseende tullens viktiga roll i att 
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underlätta en snabb transport av sändningar med katastrofhjälp. Parlamentet understryker 

att humanitärt katastrofbistånd bör omfattas av förenklade tullförfaranden för att man ska 

kunna skynda på leveranserna av bistånd och dessutom bör undantas från tullar och 

skatter. 
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