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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att handel inte är ett mål i sig, utan ett viktigt verktyg för att 
uppnå målen för hållbar utveckling genom att bidra till att minska fattigdomen, förbättra 
hälsan och stödja insatser för att bekämpa miljöförstöring, och för att främja EU:s 
värden i detta syfte. Parlamentet betonar behovet av att bygga upp kapacitet på 
utbudssidan och handelsinfrastruktur i utvecklingsländerna, med fokus på 
exportdiversifiering, mervärde samt mikroföretag och små och medelstora företag. 
Parlamentet påminner om EU:s åtagande när det gäller principen om en konsekvent 
politik för utveckling och principen om att inte vålla skada. Parlamentet påpekar att EU 
har förbundit sig till en robust, effektiv och trovärdig handelspolitik som kommer att 
utgöra grunden för ett rättvist, öppet, regelbaserat och multilateralt handelssystem, som 
är nödvändigt för att utvecklingsländerna ska kunna integreras ytterligare i globala 
värdekedjor. Parlamentet understryker vikten av strategier för tekniskt bistånd i detta 
syfte.

2. Europaparlamentet betonar vikten av övergripande, bindande och verkställbara 
bestämmelser om sociala normer, arbetsnormer och miljönormer, särskilt i 
frihandelsavtalens kapitel om handel och hållbar utveckling. Parlamentet betonar även 
vikten av effektiv övervakning. Parlamentet efterlyser en systematisk användning av 
övergripande konsekvensbedömningar på förhand och i efterhand av handelns 
hållbarhet.

3. Europaparlamentet betonar att handelsavtal inte bör inverka negativt på 
livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Parlamentet betonar behovet av att göra 
det möjligt för utvecklingsländerna att hävda sin livsmedelssuveränitet och att med sina 
egna demokratiska metoder fastställa hur deras livsmedelssystem ska utformas. 
Parlamentet efterlyser därför en helhetsstrategi som omfattar centrala frågor såsom 
offentlig upphandling, konkurrens (inbegripet subventioner) och sanitära och 
fytosanitära hinder. Parlamentet uppmanar särskilt EU att hjälpa utvecklingsländerna att 
skydda sin lokala livsmedelsproduktion, stödja små familjejordbruk och bygga på 
rekommendationerna från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

4. Europaparlamentet noterar att trots de framsteg som gjorts i riktning mot en konsekvent 
politik för utveckling inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020, 
har förbudet mot exportsubventioner ingen inverkan på de ekonomiska snedvridningar 
som följer av andra direkta eller indirekta subventioner, såsom i fallet med 
mejeriprodukter. Parlamentet uppmanar EU att se över de nuvarande bestämmelserna 
i 1994 års avtal om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Parlamentet 
uppmanar EU att bistå utvecklingsländerna vid utformningen av granskningssystem för 
utländska direktinvesteringar.

5. Europaparlamentet betonar att den nya strategin för EU–Afrika bör främja rättvis och 
etisk handel. Parlamentet påpekar att kommissionens rapport från 2019 om 
genomförandet av frihandelsavtalen 1 januari 2018–31 december 2018 (COM (2019) 
0455) belyser begränsade framsteg när det gäller ekonomisk diversifiering i 
utvecklingsländer som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet 
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uppmanar EU och dess medlemsstater att beakta utvecklingsländernas farhågor när det 
gäller avtalen om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet påminner om att avtalen om 
ekonomiskt partnerskap effektivt bör stödja integration av den regionala marknaden. 
Parlamentet betonar behovet av att beakta efterhandsutvärderingen av de första tio åren 
av avtalet om ekonomiskt partnerskap med Cariforum och att undersöka möjligheter till 
förbättringar i syfte att stärka förbindelserna med länderna i regionen och samtidigt 
hantera de nya utmaningar som 2000-talet medför, i synnerhet klimatförändringarna, 
samt uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet betonar även vikten av att avtalen 
om ekonomiskt partnerskap övervakas gemensamt med stöd av lokala partner och det 
civila samhällets organisationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en 
djupgående analys av de nuvarande avtalen om ekonomiskt partnerskap när det gäller 
frågor såsom lokala ekonomier, arbetsmarknader, förlust av biologisk mångfald, 
avskogning och markrofferi för att avgöra om det behövs ändringar. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av att involvera alla parters nationella parlament, 
civila samhällen och privata sektor, i synnerhet i handelsförhandlingar. Parlamentet 
efterlyser ett större deltagande av och samråd med arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället i förhandlingarna om och genomförandet av handelsavtal, särskilt inom 
ramen för inhemska rådgivande grupper, vars övervakningsroll skulle kunna utvidgas 
till att omfatta alla delar av handelsavtalen och inte enbart begränsas till kapitlen om 
hållbar utveckling.

7. Europaparlamentet betonar att EU måste säkerställa hållbara globala leveranskedjor. 
Parlamentet efterfrågar återigen en rättslig ram för EU som baseras på företagens 
tillbörliga aktsamhet för människorättskränkningar i leveranskedjor och ger offren 
tillgång till rättslig prövning. Parlamentet anser att sådana skyldigheter bör vara 
sektorsövergripande. Parlamentet välkomnar det kommande ikraftträdandet av 
förordningen om konfliktmineraler och kräver att dess genomförande noga övervakas, 
inbegripet genom tillämpningen av kompletterande åtgärder. Parlamentet betonar att 
denna förordning utgör en viktig milstolpe när det gäller att garantera transparens och 
ansvarighet i leveranskedjorna.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta inom WTO för att främja 
multilaterala regler för hållbar förvaltning av globala värdekedjor, inbegripet 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, genom att som ett första steg ta itu 
med klädsektorn med utgångspunkt från OECD:s riktlinjer. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att på ett konstruktivt sätt delta 
i förhandlingarna om ett rättsligt bindande FN-fördrag om transnationella företag och 
andra företag med avseende på mänskliga rättigheter, i syfte att säkerställa tillgång till 
rättslig prövning för offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och möjlighet 
att söka gottgörelse.

9. Europaparlamentet betonar att utvecklingsländerna är de som drabbas hårdast av 
skatteundandragande, som berövar staten flera miljarder euro i offentliga intäkter varje 
år. Parlamentet efterlyser att man i handelsavtal med utvecklingsländer tar med 
bestämmelser för att bidra till kampen mot olagliga finansiella flöden och skatteflykt när 
det gäller företag och multinationella företag, för att säkerställa att skatter betalas där 
vinster och verkligt ekonomiskt värde skapas och stoppa urholkningen av skattebasen 
och överföringen av vinster.
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10. Europaparlamentet påminner om att en av de största utmaningarna för 
utvecklingsländerna är att komma högre upp i de globala värdekedjorna genom 
ekonomisk diversifiering.

11. Europaparlamentet betonar att det multilaterala systemet är det effektivaste sättet att 
uppnå lika villkor på global nivå och ett inkluderande globalt handelssystem i 
utvecklingsländernas intresse. Parlamentet upprepar vikten av att reformera WTO i linje 
med målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och åtagandena i Parisavtalet. 

12. Europaparlamentet påminner dessutom om att EU:s handels- och utvecklingspolitik bör 
bidra till regional integration och till att utvecklingsländerna införlivas och stiger i de 
globala värdekedjor. Parlamentet betonar vikten av att anpassa handelspolitiken så att 
den stöder insatser för att utveckla det afrikanska kontinentala frihandelsområdet genom 
ekonomiskt och tekniskt stöd.

13. Europaparlamentet betonar även vikten av att övervaka genomförandet av kapitlen om 
handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalen, baserat på riktlinjer från rådgivande 
grupper i EU och de respektive partnerländerna, i syfte att utvärdera genomförandet av 
utvecklingsinriktade resultat genom handelsförmåner. Parlamentet betonar behovet av 
att anpassa kapitlen om handel och hållbar utveckling till varje lands kapacitet, 
i kombination med tillhandahållande av nödvändiga finansiella och tekniska 
överföringar.

14. Europaparlamentet välkomnar EU:s stöd för långtgående, balanserade och ömsesidigt 
fördelaktiga förhandlingar om frihandelsavtal i syfte att säkerställa lika villkor. 
Parlamentet påpekar att skatteflykt, skatteundandragande och skattebedrägeri måste 
åtgärdas med kraft och att regelsystem som syftar till att skapa och skydda den öppna 
och rättvisa konkurrensen måste främjas. 

15. Europaparlamentet framhåller behovet av att hjälpa landsbygds- och kustproducenter att 
anpassa sig till krismarknadsförhållandena på grund av covid-19-utbrottet och utarbeta 
snabba strategier för anpassning till och motståndskraft mot coronaviruset, för att 
upprätthålla inkomstnivåer som motsvarar existensminimum och samtidigt säkerställa 
en hållbar förvaltning av jordbrukets och skogsbrukets ekosystem, marina ekosystem 
och ekosystem med stor biologisk mångfald.

16. Europaparlamentet beklagar de ekonomiska förlusterna på grund av störningarna i den 
internationella handeln och de globala leveranskedjorna till följd av covid-19-pandemin, 
som kan få särskilt allvarliga följder för utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att dess handelsbestämmelser med utvecklingsländer stöder 
tillgången till läkemedel och medicinsk utrustning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta för ökad transparens i globala leveranskedjor, särskilt i 
läkemedelssektorn. Parlamentet stöder ingåendet av ett multilateralt avtal om fri 
rörlighet för medicinsk utrustning.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att mänskliga rättigheter 
i samband med unilaterala handelspreferenser såsom GSP eller GSP + efterlevs och 
övervakas.

18. Europaparlamentet betonar att EU:s handelspolitik bör stödja genomförandet av 
Parisavtalet. Parlamentet erinrar om att överensstämmelse med Parisavtalet ska vara en 
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obligatorisk bestämmelse i unionens handelsavtal. Parlamentet efterlyser införandet av 
särskilda bestämmelser, och mål för att uppnå dessa åtaganden, i frihandelsavtalen, 
särskilt när det gäller genomförandet av de nationellt fastställda bidragen, förluster och 
skador kopplade till klimatförändringarnas negativa effekter och tekniköverföring.

19. Europaparlamentet upprepar att EU och dess handelspartner måste följa internationella 
arbets- och miljönormer, bekämpa olaglig handel med hotade och utrotningshotade 
djur- och växtarter, bekämpa avskogning och skogsförstörelse och uppmuntra handel 
som stöder kampen mot klimatförändringar. Parlamentet uttrycker oro över sambandet 
mellan handelsliberalisering och avskogning och över de potentiellt negativa effekterna 
av nya handelsavtal i detta sammanhang. Parlamentet uppmanar kommissionen att i alla 
framtida handelsavtal, både övergripande avtal och relevanta delavtal, inkludera rättsligt 
bindande bestämmelser, som ett komplement till garantier som säkerställer deras 
genomförande och syftar till att bekämpa avskogning och skogsförstörelse.

20. Europaparlamentet betonar att den pågående ökningen av koldioxidutsläpp i samband 
med transporter och internationell handel undergräver ändamålsenligheten i EU:s 
klimatförändringsstrategi. Parlamentet anser att klimatkostnaderna för frihandelsavtal är 
ett starkt argument för en övergång från en exportledd utvecklingsstrategi till endogen 
utveckling baserad på lokal konsumtion och produktion i utvecklingsländerna.

21. Europaparlamentet understryker att de störningar som utlösts av covid-19 har belyst 
sårbarheterna i det globala livsmedelssystemet. Parlamentet betonar dessutom att 
liberaliseringen av jordbruksmarknaderna ytterligare förankrar en exportorienterad och 
industriell jordbruksmodell som i hög grad bidrar till klimatförändringar, leder till 
förlust av livsmiljöer och skapar förutsättningar för virus att uppstå och spridas. 
Parlamentet anser att korta leveranskedjor och andra lokala initiativ tvärtom har stor 
potential att hantera aktuella brister i livsmedelssystemet, genom att förbättra tillgången 
till färska matvaror, se till att jordbrukare får större fördelar och minska sårbarheten för 
störningar på internationella marknader. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
utveckla en strategi för att gradvis övergå från en handelsorienterad jordbrukspolitik till 
lokala och regionala marknader.

22. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för gränsskattejustering för koldioxid som ett 
viktigt verktyg för att garantera rättvis konkurrens för företag som vidtar åtgärder för att 
minska sina klimateffekter.
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