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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:

A. Covid-19-pandemin har framhävt den globala leveranskedjans sårbarhet, särskilt när det 
gäller livsmedel och hälsa, och behovet av att skapa regionala värdekedjor och främja 
regional integrering.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande i meddelandet av den 18 
februari 2021 ”Översyn av handelspolitiken – En öppen, hållbar och bestämd 
handelspolitik” om att göra handelspolitiken förenlig med det övergripande målet om en 
grön omvandling av ekonomin, i riktning mot en klimatneutral, miljömässigt hållbar, 
resurseffektiv och resilient ekonomi senast 2050.

2. Europaparlamentet noterar att covid-19 har orsakat en extrem hälsomässig, ekonomisk, 
social och humanitär kris på global nivå, med asymmetriska effekter för de minst 
utvecklade länderna – vars stora sårbarhet är kopplad till en svag ekonomisk 
diversifiering och ett stort beroende av export av råvaror – som drabbades hårdast av 
den nedgång i handeln som utlöstes av pandemin inom ett antal sektorer, och i ännu 
högre grad inom tjänstesektorn, bland annat turistnäringen, samt för låg- och 
medelinkomstländerna, i synnerhet för människor som lever i fattigdom eller som 
riskerar att hamna i fattigdom. Parlamentet anser därför att de minst utvecklade länderna 
och låg- och medelinkomstländerna är i större behov av stöd för att få igång sina 
ekonomier och sin handel än andra länder och att EU har ett ansvar att agera som en 
global aktör. Parlamentet uppmanar EU att respektera sina åtaganden för 
utvecklingspartnerländerna, minska ojämlikheterna och anta en skräddarsydd strategi 
som tar hänsyn till deras särskilda omständigheter.

3. Europaparlamentet betonar att covid-19-pandemin är en katalysator för förändring i den 
globala ordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta kraftfulla och 
samordnade internationella handelspolitiska åtgärder inriktade på en multilateral, 
resilient och hållbar återhämtning i utvecklingsländerna. Europaparlamentet påminner 
om att EU:s handelspolitik och förbindelser med utvecklingsländerna måste baseras på 
EU:s grundläggande värderingar och bidra till att uppnå hållbar tillväxt, skapa 
arbetstillfällen, främja mänskliga rättigheter och utrota fattigdomen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fördjupa handelsförbindelserna med Organisationen för 
stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (OSAKS), Gemenskapen för 
Latinamerikas och Västindiens stater (Celac) och de afrikanska länderna genom en 
djupgående översyn av avtalen om ekonomiskt partnerskap och utbyte av bästa praxis, 
samtidigt som man optimalt utnyttjar EU:s strategi för handelsrelaterat bistånd för att 
bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling och deras regionala integrationsprocess 
och till att skapa hållbara investeringsmöjligheter för Afrika och därmed erbjuda en 
alternativ utvecklingsmodell. Parlamentet framhåller i detta sammanhang de begränsade 
framstegen när det gäller den ekonomiska diversifieringen i utvecklingsländer som 
omfattas av ekonomiska partnerskapsavtal. Parlamentet uppmanar EU och dess 
medlemsstater att erkänna att det finns delade åsikter om avtalen om ekonomiskt 
partnerskap och att hitta konkreta lösningar som svar på de afrikanska ländernas 
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problem, i synnerhet avseende deras prioritering att bygga regionala värdekedjor och 
främja handel inom Afrika. Parlamentet välkomnar starkt ikraftträdandet av det 
kontinentala frihandelsområdet i Afrika som ett instrument för att aktivt bidra till 
Afrikas regionala, ekonomiska och politiska integration och förbättra Afrikas tillträde 
till globala marknader. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
främja ett initiativ på global nivå om skuldlättnadsavtal för de minst utvecklade 
länderna.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att stärka efterlevnadsmekanismen 
i kapitlen om handel och hållbar utveckling och att under 2021 inleda en övergripande 
tidig översyn av handlingsplanen med 15 punkter om effektivt genomförande och 
verkställande av kapitlen om handel och hållbar utveckling i handelsavtal. Parlamentet 
understryker behovet av att se till att inga bestämmelser i frihandelsavtalen undergräver 
målen och standarderna i kapitlen om handel och hållbar utveckling.

5. Europaparlamentet påminner om att pandemin, med hänsyn till den redan bräckliga 
ekonomiska situationen, har fått massiva konsekvenser för den internationella handeln, 
genom att orsaka en drastisk tillbakagång i handelsutbytet och skapa en mängd 
störningar av enorm omfattning. Parlamentet anser att pandemin har visat, särskilt i 
Europa, att det är absolut nödvändigt att hålla gränserna öppna. Parlamentet uppmuntrar 
EU och medlemsstaterna att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa 
utvecklingsländer och utvecklingsregioner att motverka begränsningar av den fria 
rörligheten och handeln och att inrätta mekanismer för gröna korridorer, i syfte att i 
största möjliga utsträckning möjliggöra ett fritt och obehindrat flöde av nödvändiga 
varor (särskilt medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning) och 
jordbruksbaserade livsmedelsprodukter samt tillgång till humanitärt bistånd i 
nödsituationer. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla ett öppet, multilateralt 
handelssystem, i enlighet med internationella miljö- och klimatåtaganden, som säkrar 
transparens när det gäller handelsrelaterade politiska avsikter och åtgärder och 
begränsar onödiga handelshinder och exportrestriktioner, liksom vikten av att följa FN:s 
generalförsamlings resolution 74/274, där man begär en förstärkning av leveranskedjor 
som främjar och säkerställer rättvis, transparent, jämlik, effektiv och snabb tillgång till 
de läkemedel, vacciner och medicinska förnödenheter som behövs för att bekämpa 
covid-19, samt Världshälsoförsamlingens resolution 73.1, där betydelsen av bred 
immunisering mot covid-19 erkänns som en global kollektiv nyttighet på hälsoområdet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sin handelspolitik för att hjälpa 
utvecklingsländerna att stärka resiliensen och öka diversifieringen av sina värdekedjor 
på global, regional och lokal nivå, inbegripet återflyttnings- och nearshoringsåtgärder, 
och påpekar att återflyttningen måste grundas på en helhetsstrategi och ta hänsyn till 
internationell handel, industri och den inre marknaden, så att vi är bättre förberedda 
inför framtida systemiska chocker, och uppmanar kommissionen att fortsätta att driva 
på insatserna för att reformera Världshandelsorganisationen (WTO) i syfte att stödja 
social rättvisa och miljömässig hållbarhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta för att vidareutveckla och säkerställa företagens efterlevnad av rimliga due 
diligence-skyldigheter i globala värdekedjor, genom att bidra till att utveckla 
efterlevnadsmekanismer i leveranskedjor och produktion i utvecklingsländerna.

7. Europaparlamentet framhåller att folkhälsoproblem som orsakas av covid-19 endast kan 
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hanteras på ett korrekt och effektivt sätt i världen om åtgärder, däribland vaccin, finns 
att tillgå över hela världen. Parlamentet välkomnar EU:s och dess medlemsstaters 
engagemang, som ett gemensamt Team Europe, för att behandla de bredare effekterna 
av covid-19 för utvecklingsländerna och utvecklingsekonomierna, särskilt genom den 
globala kampen mot coronaviruset och Covax-initiativen som visar vår solidaritet med 
de minst utvecklade länderna. Parlamentet kräver lämpliga åtgärder för de globala 
utmaningarna i form av brister, otillräcklig tillverkningskapacitet och klyftan mellan 
Covax-målen och finansieringen av dem. Parlamentet påminner om att det behövs ett 
enat initiativ från industrialiserade, öppna och demokratiska länder i form av en 
vaccinallians, eftersom Covax-initiativet endast kan täcka vaccinationer för 20 procent 
av världens befolkning. Parlamentet påminner kommissionen om att förseningar i 
vaccinationer i fattigare länder, enligt Världshälsoorganisationen (WHO), sannolikt 
kommer att hota EU:s egen återhämtning på grund av fortsatta störningar i den 
internationella handeln och de globala leveranskedjorna. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att inta en aktiv och konstruktiv roll i diskussionerna i WTO:s 
Trips-råd om att undvika hinder för tillgång till vaccin och om kapacitetsuppbyggnad 
genom att göra en skriftlig bedömning av alla tänkbara alternativ, dock utan att inkräkta 
på medlemsstaternas befogenheter. Parlamentet uppmanar kommissionen till nära 
samordning med WHO, WTO och Afrikanska unionen för att bygga upp och öka 
vaccinproduktionen för utvecklingsländerna, och samtidigt förebygga uppkomsten av 
vaccinresistenta varianter. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja avtal mellan 
läkemedelsföretag och tillverkare av generiska läkemedel i utvecklingsländerna för att 
öka den globala produktionskapaciteten och minska förseningarna i vaccineringen samt 
att säkerställa överkomliga priser, särskilt för de minst utvecklade länderna, och allmän 
tillgång. Parlamentet begär att tvångslicensiering och genomförandet av förordning 
(EG) nr 816/20061 ska övervägas som ett sätt att stärka EU:s samarbete med de 
utvecklingsländer som drabbats av covid-19.

8. Europaparlamentet begär att kommissionens och parlamentets kontaktgrupp ska få 
utöva tillsyn över beslutsfattandet i förbindelse med covid-19-insatserna, inbegripet 
förhandlingarna om avtal om förhandsbeställningar. Parlamentet begär att företrädare 
för utvecklingsutskottet ska ingå i kommissionens och parlamentets kontaktgrupp för att 
på lämpligt sätt bidra till en global vaccinationsstrategi för EU som kan hantera 
utmaningar såsom användning av vaccinet i länder med otillräcklig medicinsk 
infrastruktur, produktion av vaccin i utvecklingsländer, en humanitär buffert av vaccin 
samt riskreducering och beredskap mot nya virusstammar.

9. Europaparlamentet understryker att utvecklingsländerna kommer att behöva ett årtionde 
för att återhämta sig från pandemin, enligt Oxfam-rapporten ”The inequality virus”, 
medan rikare länder går snabbare fram med vaccinationer och återhämtar sig snabbare. 
Parlamentet påpekar att om världens befolkning inte immuniseras kommer det att kosta 
rika länder mellan 10 och 100 gånger de belopp det skulle kräva för att hjälpa 
utvecklingsländerna att vaccinera sin befolkning, enligt Peterson Institute for 
International Economics. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att samordna en 
givarkonferens för att investera i global tillverkning och främja delning av patent och 
tekniköverföring i syfte att påskynda den globala hälsomässiga och ekonomiska 

1 Förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av 
läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem (EUT L 157, 9.6.2006, s. 1).
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återhämtningen.

10. Europaparlamentet beklagar djupt att exportrestriktioner och handelshinder har stört 
marknaderna för jordbruksbaserade livsmedel och leveranskedjorna över hela världen 
och allvarligt påverkat utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en tryggad livsmedelsförsörjning till en av sina prioriteringar och att fastställa 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna pandemi inte utlöser en livsmedelskris i 
utvecklingsländerna. Parlamentet betonar att det legitima kravet på att minska 
jordbrukets belastning på miljön måste genomföras på ett sätt och i en takt som 
säkerställer en tryggad livsmedelsförsörjning för alla medborgare i utvecklingsländerna 
och i EU. Parlamentet stöder åtgärder för att underlätta handeln i syfte att främja 
livsmedelssäkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som svar på covid-19. 
Parlamentet påminner om principen om en konsekvent politik för utveckling för att 
säkerställa att den europeiska exporten, särskilt på jordbruksområdet, inte hindrar 
utvecklingen av lokal produktion, i syfte att minska ländernas beroende av import och 
deras sårbarhet för internationella prissvängningar. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta konsekvenserna av covid-19 och 
dess inverkan på uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sin handelspolitik därefter i linje med 
sin globala utvecklingspolitik för att säkerställa att ekonomier och samhällen byggs om 
så att de blir bättre, mer hållbara, mer resilienta och mer socioekonomiskt jämlika efter 
pandemin. Parlamentet betonar att insatserna mot ojämlikheter måste bli ett centralt 
inslag i EU:s globala strategi efter covid-19, inbegripet dess handelsagenda, för att 
säkerställa att framstegen när det gäller fattigdomsminskning, utbildning, folkhälsa, 
jämställdhet och klimatåtgärder inte går förlorade på grund av pandemin.

12. Europaparlamentet påminner om att förlusten av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster kommer att undergräva framstegen i cirka 80 procent av de 
utvärderade riktmärkena för FN:s mål för hållbar utveckling. Parlamentet beklagar att 
system för tvistlösning som täcker bestämmelser om biologisk mångfald och handel i 
multilaterala miljöavtal inte är bindande, till skillnad från WTO:s verkställighetssystem, 
vilket i praktiken ger handelslagar företräde framför biologisk mångfald. Parlamentet 
påminner särskilt om att de nuvarande WTO-reglerna begränsar medlemsstaternas 
möjligheter att höja tullarna på produkter som har en negativ inverkan på den biologiska 
mångfalden. Parlamentet välkomnar mot denna bakgrund kommissionens åtagande att 
prioritera ett effektivt genomförande av konventionen om biologisk mångfald i handels- 
och investeringsavtal, och uppmanar kommissionen att förespråka en reform av WTO i 
linje med detta.

13. Europaparlamentet anser att covid-19 har påskyndat övergången till digitalisering, 
vilket medför möjligheter att underlätta den internationella handeln, minska de 
personliga processerna och möjliggöra effektiv logistik och strategisk lagring med 
enorm potential, särskilt för utvecklingspartnerländerna. Parlamentet understryker att 
utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna släpar efter i den digitala 
ekonomin, och uppmanar kommissionen att samarbeta med utvecklingspartnerländerna 
för att stärka och främja digital infrastruktur samt lägga strategiskt vikt vid digital 
handel och underlätta den digitala omställningen, fastställa politiska strategier, 
harmonisera regelverket för hållbar e-handel, stödja kompetensutveckling och 
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modernisera handels- och tullförvaltningsverktygen, elektroniska betalningar och 
automatiserade förfaranden. Parlamentet understryker att EU:s utvecklingssamarbete 
måste bidra till att säkerställa att befolkningen har allmän tillgång till bredband till 
överkomliga priser i de minst utvecklade länderna.

14. Europaparlamentet anser att genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling 
kräver att vi arbetar i ett multilateralt sammanhang och samordnar politiken på 
internationell och nationell nivå, för att hantera de enorma utmaningar som covid-19-
pandemin innebär för dessa strävanden och för att ta hänsyn till målen för hållbar 
utveckling i förbindelse med återuppbyggnaden och omstruktureringen av 
internationella handelsnätverk. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram sin 
översyn av handlingsplanen med 15 punkter för kapitlen om handel och hållbar 
utveckling under 2021, för att åtgärda verkställbarheten när det gäller åtagandena om 
handel och hållbar utveckling.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att stärka 
hållbarhetsdimensionen i befintliga och framtida handelsavtal. Parlamentet efterlyser 
därför en fullständig förhands- och efterhandsbedömning av konsekvenserna för hållbar 
utveckling av EU:s frihandelsavtal.

16. Europaparlamentet betonar vikten av strategisk framsyn för att förbättra 
utvecklingsländernas beredskap inför och resiliens mot framtida chocker och 
hälsokriser, inbegripet framväxten av nya sjukdomsmutationer och framtida pandemier, 
i syfte att utveckla framtidssäkra strategier och åtgärder.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta inom WTO för att främja 
multilaterala regler för en hållbar förvaltning av globala värdekedjor, inbegripet 
obligatorisk due diligence i leveranskedjan.
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