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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:

A. der henviser til, at covid-19-pandemien har fremhævet den globale forsyningskædes 
sårbarhed, navnlig med hensyn til fødevarer og sundhed, og behovet for at bygge 
regionale værdikæder og fremme regional integration;

1. glæder sig over, at Kommissionen i sin meddelelse af 18. februar 2021 med titlen 
"Gennemgang af handelspolitikken – en åben, bæredygtig og determineret 
handelspolitik" har givet tilsagn om at bringe handelspolitikken i overensstemmelse 
med Kommissionens overordnede mål om en grøn omstilling af økonomien til en 
klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og modstandsdygtig økonomi 
inden 2050;

2. bemærker, at covid-19 har forårsaget en hidtil uset sundhedsmæssig, økonomisk, social 
og humanitær krise på globalt plan med asymmetriske virkninger for de mindst 
udviklede lande, hvis store sårbarhed er forbundet med ringe økonomisk diversificering 
og stor afhængighed af eksport af råvarer, og som blev hårdest ramt af den 
handelsnedgang, som pandemien udløste inden for en række sektorer, og i endnu højere 
grad inden for tjenesteydelser, herunder turisme, samt for lav- og mellemindkomstlande 
og især for mennesker, der lever i fattigdom, eller er i fattigdomsrisiko; er af den 
opfattelse, at de mindst udviklede lande, lavindkomst- og mellemindkomstlande derfor 
har større behov for støtte til at genoplive deres økonomier og handel end andre lande, 
og at EU har et ansvar for at handle som en global aktør; opfordrer EU til at overholde 
sine forpligtelser over for udviklingslandene, mindske uligheder og vedtage en 
skræddersyet tilgang, der tager hensyn til deres særlige forhold;

3. understreger, at covid-19-pandemien er en katalysator for forandring af verdensordenen; 
opfordrer Kommissionen til at iværksætte en determineret og koordineret international 
handelspolitik, der er rettet mod en multilateral, modstandsdygtig og bæredygtig 
genopretning i udviklingslandene; minder om, at EU's handelspolitik og forbindelser 
med udviklingslandene skal være baseret på EU's grundlæggende værdier og bidrage til 
at opnå bæredygtig vækst, jobskabelse, fremme af menneskerettighederne og 
udryddelse af fattigdom; opfordrer Kommissionen til at uddybe handelsforbindelserne 
med Organisationen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (OACPS), 
Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og afrikanske 
lande gennem en grundig gennemgang af de økonomiske partnerskabsaftaler og 
udveksling af bedste praksis, samtidig med at EU's strategi om bistand til handel 
udnyttes bedst muligt med henblik på at bidrage til opfyldelsen af målene for 
bæredygtig udvikling og deres regionale integrationsproces og til at skabe bæredygtige 
investeringsmuligheder for Afrika og dermed tilbyde en alternativ udviklingsmodel; 
fremhæver i denne forbindelse de begrænsede fremskridt med hensyn til økonomisk 
diversificering af de udviklingslande, der er omfattet af økonomiske partnerskabsaftaler 
(ØPA'er); opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at anerkende, at der 
findes divergerende holdninger til ØPA'er, og til at finde konkrete løsninger på de 
afrikanske landes bekymringer, navnlig med hensyn til deres prioritet om at opbygge 
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regionale værdikæder og styrke handelen inden for Afrika; glæder sig meget over 
ikrafttrædelsen af det afrikanske kontinentale frihandelsområde (AfCFTA) som et 
instrument til aktivt at ledsage Afrikas regionale, økonomiske og politiske integration 
og forbedre Afrikas adgang til globale markeder; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme et globalt initiativ om gældssaneringsaftaler for de 
mindst udviklede lande;

 4. glæder sig over, at Kommissionen agter at styrke håndhævelsesmekanismen for 
kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling og iværksætte en omfattende tidlig 
revision i 2021 af 15-punktshandlingsplanen om effektiv gennemførelse og 
håndhævelse af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftaler; 
understreger behovet for at sikre, at ingen bestemmelser i frihandelsaftaler underminerer 
de mål og standarder, der er nedfældet i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling;

5. minder om, at pandemien på en baggrund af allerede skrøbelige økonomiske forhold har 
haft omfattende konsekvenser for den internationale handel, fået den til at styrtdykke og 
skabt et væld af forstyrrelser i et hidtil uset omfang; mener, at en af erfaringerne fra 
pandemien i Europa er, at det navnlig er nødvendigt at holde grænserne åbne; opfordrer 
EU og medlemsstaterne til at dele deres erfaringer og bistå udviklingslande og -regioner 
med at imødegå begrænsninger af den frie bevægelighed og handel og etablere "grønne 
korridormekanismer" for at muliggøre fri og uhindret udveksling af basale varer 
(navnlig medicinsk udstyr og personlige værnemidler) og landbrugsfødevarer samt 
adgang til humanitær bistand i nødsituationer; understreger betydningen af at opretholde 
et åbent, multilateralt handelssystem i overensstemmelse med internationale miljø- og 
klimaforpligtelser, der giver mulighed for gennemsigtighed med hensyn til 
handelsrelaterede politiske intentioner og tiltag og begrænser unødvendige 
handelshindringer og eksportrestriktioner, og af at overholde FN's Generalforsamlings 
resolution 74/274, som opfordrer til styrkelse af forsyningskæder, der fremmer og sikrer 
fair, gennemsigtig, retfærdig, effektiv og rettidig adgang til de lægemidler, vacciner og 
lægemidler, der er nødvendige for at bekæmpe covid-19, samt af 
Verdenssundhedsforsamlingens resolution 73.1, der anerkender betydningen af 
omfattende immunisering mod covid-19 som et globalt offentligt gode;

6. opfordrer Kommissionen til at tilpasse EU's handelspolitik for at hjælpe 
udviklingslandene med at styrke modstandsdygtigheden og diversificeringen af deres 
værdikæder på globalt, regionalt og lokalt plan, herunder tilbageflytning af 
produktionen og flytning af produktionen til nærområdet, og påpeger, at tilbageflytning 
skal baseres på en samlet tilgang og tage hensyn til international handel, industri og det 
indre marked, så vi er bedre forberedt på fremtidige systemiske chok, og opfordrer 
Kommissionen til fortsat at føre an i bestræbelserne på at reformere 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) med henblik på at støtte social retfærdighed og 
miljømæssig bæredygtighed; opfordrer Kommissionen til at samarbejde om 
videreudvikling og håndhævelse af forholdsmæssige due diligence-forpligtelser i 
virksomheder i globale værdikæder og bidrage til udviklingen af 
overholdelsesmekanismer i forsyningskæder og produktionen i udviklingslandene;

7. understreger, at folkesundhedsproblemer forårsaget af covid-19 kun kan håndteres 
korrekt og effektivt overalt i verden, hvis der er adgang til modforanstaltninger, 
herunder vacciner, på verdensplan; glæder sig over det engagement, som EU og dets 



AD\1231059DA.docx 5/9 PE680.970v02-00

DA

medlemsstater har udvist ved at handle i fælleskab som "Team Europa", med henblik på 
at tackle de bredere virkninger af covid-19 i udviklingssamfund og -økonomier, navnlig 
gennem initiativerne vedrørende en global indsats for bekæmpelse af coronavirus og 
COVAX, som viser, at vi er solidariske med de mindst udviklede lande; anmoder om 
passende foranstaltninger til at imødegå de globale udfordringer med vaccinemangel, 
utilstrækkelig produktionskapacitet og kløften mellem COVAX-målene og 
finansieringen heraf; minder om behovet for et fælles initiativ fra industrialiserede, åbne 
og demokratiske lande i form af en vaccinealliance, eftersom COVAX-initiativet kun 
kan sikre vaccinationer for 20 % af verdens befolkning; minder Kommissionen om, at 
vaccineforsinkelser i fattige lande ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
sandsynligvis vil true EU's egen genopretning på grund af fortsatte forstyrrelser af den 
internationale handel og de globale forsyningskæder; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at spille en aktiv og konstruktiv rolle i drøftelserne i TRIPS-Rådet 
under WTO om at undgå hindringer for adgang til vacciner og om kapacitetsopbygning 
ved at vurdere alle muligheder skriftligt, men uden at gribe ind i medlemsstaternes 
kompetencer; opfordrer Kommissionen til nøje at koordinere med WHO, WTO og Den 
Afrikanske Union med henblik på at opbygge og øge produktionen af vacciner til 
udviklingslande og samtidig forhindre, at der opstår vaccineresistente varianter; 
opfordrer Kommissionen til at fremme kontrakter mellem medicinalvirksomheder og 
generiske producenter i udviklingslandene for at øge den globale produktionskapacitet 
og mindske forsinkelser i udrulningen af vacciner samt sikre overkommelige priser, 
navnlig for de mindst udviklede lande, og universel adgang; anmoder om, at 
tvangslicenser og gennemførelsen af forordning (EF) nr. 816/20061 betragtes som et 
middel til at styrke EU's samarbejde med udviklingslande med covid-19-udbrud;

8. anmoder om, at kontaktgruppen mellem Kommissionen og Parlamentet får tilsyn med 
beslutningsprocessen i forbindelse med reaktionen på covid-19, herunder forhandlinger 
om forhåndskøbsaftaler; anmoder om, at repræsentanter for Udviklingsudvalget 
inddrages i kontaktgruppen mellem Kommissionen og Parlamentet med henblik på at 
give passende input til en global EU-strategi for vaccination, der er forberedt på 
udfordringer såsom udrulning af vaccinen i lande med utilstrækkelig medicinsk 
infrastruktur, fremstilling af vacciner i udviklingslandene, en humanitær buffer for 
vaccination samt risikoreduktion og beredskab over for nye virusstammer;

9. understreger, at udviklingslandene ifølge Oxfam Internationals rapport "The inequality 
virus" vil have brug for et årti for at komme sig oven på pandemien, mens rigere lande 
gør hurtigere fremskridt med vacciner og kommer hurtigere på fode igen; bemærker, at 
manglende immunisering af verdens befolkning ifølge Peterson Institute for 
International Economics vil koste de rige lande mellem 10 og 100 gange det beløb, det 
ville koste at hjælpe med at vaccinere folk i udviklingslandene; opfordrer derfor 
Kommissionen til at tilrettelægge en donorkonference for at investere i global 
fremstilling og tilskynde til deling af patenter og teknologioverførsel med henblik på at 
fremskynde den globale sundhedsmæssige og økonomiske genopretning;

10. beklager, at eksportrestriktioner og handelshindringer har forstyrret 
landbrugsfødevaremarkederne og forsyningskæderne på verdensplan, hvilket har haft 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 816/2006 af 17. maj 2006 om tvangslicens til udnyttelse af 
patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med 
folkesundhedsproblemer (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 1).
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alvorlige konsekvenser for udviklingslandene; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at gøre fødevaresikkerhed til en af sine prioriteter og til at udpege passende 
foranstaltninger til at sikre, at denne pandemi ikke fører til en fødevarekrise i 
udviklingslandene; understreger, at det legitime krav om at reducere landbrugets pres på 
miljøet skal forfølges på en sådan måde og i et sådant tempo, at fødevaresikkerheden for 
alle borgere i udviklingslandene og i EU sikres; støtter foranstaltninger til fremme af 
handel med henblik på at fremme fødevaresikkerhed og sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger som reaktion på covid-19; minder om princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens for at sikre, at europæisk eksport, navnlig på 
landbrugsområdet, ikke hindrer udviklingen af den lokale produktion, således at 
landenes afhængighed af import og deres sårbarhed over for internationale prisudsving 
mindskes; 

11. opfordrer Kommissionen til at overveje konsekvenserne af covid-19 og dens 
indvirkning på opfyldelsen af FN's 2030-verdensmål for bæredygtig udvikling; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at revidere sin handelspolitik i 
overensstemmelse med sin globale udviklingspolitik for at sikre, at økonomier og 
samfund genopbygges på en sådan måde, at de bliver bedre, mere bæredygtige, mere 
modstandsdygtige og mere socioøkonomisk lige efter pandemien; understreger, at 
bekæmpelse af ulighed skal være en central del af EU's globale strategi efter covid-19, 
herunder dens handelsdagsorden, for at sikre, at fremskridt med hensyn til at mindske 
fattigdom, sikre uddannelse, folkesundhed og ligestilling mellem kønnene samt 
klimaindsatsen ikke går tabt på grund af pandemien;

12. minder om, at tabet af biodiversitet og økosystemtjenester vil undergrave fremskridtene 
med ca. 80 % af de vurderede mål under FN's verdensmål; beklager, at 
tvistbilæggelsesordninger, der omfatter biodiversitet og handelsbestemmelser i 
multilaterale miljøaftaler, ikke er bindende i modsætning til WTO's 
håndhævelsessystem, hvilket de facto er et udtryk for handelslovgivningens forrang for 
biodiversitet; minder navnlig om, at de nuværende WTO-regler begrænser 
medlemsstaternes mulighed for at hæve tolden på produkter, der har en negativ 
indvirkning på biodiversiteten; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens 
tilsagn om at prioritere en effektiv gennemførelse af konventionen om biologisk 
mangfoldighed i handels- og investeringsaftaler og opfordrer Kommissionen til at slå til 
lyd for en reform af WTO i overensstemmelse hermed;

13. mener, at covid-19 har fremskyndet overgangen til digitalisering, hvilket giver 
muligheder for at lette international handel, reducere ansigt til ansigt-processer og 
muliggøre effektiv logistik og strategisk oplagring med et enormt potentiale, navnlig for 
udviklingslandene; understreger, at udviklingslandene og de mindst udviklede lande 
halter bagefter i den digitale økonomi, og opfordrer Kommissionen til at samarbejde 
med udviklingspartnerlande om at styrke og fremme digital infrastruktur samt tillægge 
digital handel strategisk betydning og lette den digitale omstilling, fastlægge politiske 
strategier og harmonisere de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig e-handel, 
støtte faglig specialisering og modernisere handels- og toldforvaltningsværktøjer, 
elektronisk betaling og automatiserede procedurer; understreger behovet for, at EU's 
udviklingssamarbejde bidrager til at sikre, at befolkningerne i de mindst udviklede 
lande har generel adgang til bredbåndsinternet til overkommelige priser;
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14. mener, at gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling kræver, at vi 
arbejder i en multilateral sammenhæng og koordinerer politikker på internationalt og 
nationalt plan for at håndtere de enorme udfordringer, der følger af covid-19-
pandemien, og deres indvirkning på forhåbningerne til denne dagsorden og for at 
inddrage verdensmålene for bæredygtig udvikling i genopbygningen og 
omstruktureringen af internationale handelsnetværk; opfordrer Kommissionen til at 
forelægge sin revision af 15-punktshandlingsplanen om kapitlerne om handel og 
bæredygtig udvikling i løbet af 2021 for at tage fat på håndhævelsen af forpligtelserne 
vedrørende handel og bæredygtig udvikling;

15. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at styrke bæredygtighedsdimensionen i 
eksisterende og fremtidige handelsaftaler; opfordrer derfor til en fuldstændig 
forudgående og efterfølgende bæredygtighedsvurdering af EU's frihandelsaftaler;

16. understreger betydningen af at anvende strategisk fremsynethed til at forbedre 
udviklingslandenes beredskab og modstandsdygtighed over for fremtidige chok og 
sundhedskriser, herunder fremkomsten af nye sygdomsmutationer og fremtidige 
pandemier, med henblik på at udvikle fremtidssikrede strategier og reaktioner;

17. opfordrer Kommissionen til aktivt at arbejde inden for WTO for at fremme multilaterale 
regler for en bæredygtig forvaltning af globale værdikæder, herunder obligatoriske due 
diligence-forpligtelser i forsyningskæden.
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