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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 verktyg för att uppnå 
målen för hållbar utveckling. Parlamentet påminner om EU:s åtagande när det gäller 
principen om en konsekvent politik för utveckling och principen om att inte vålla skada.

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 
vikten av effektiv övervakning och av påföljdsmekanismer som gör det möjligt för 
enskilda personer och samhällen, utanför eller inom EU, att få sin sak prövad. 
Parlamentet efterlyser en systematisk användning av övergripande 
konsekvensbedömningar på förhand och i efterhand av handelns hållbarhet, även när det 
gäller mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet betonar att handelsavtal kan inverka negativt på 
livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar EU att stödja 
utvecklingsländernas krav på att skydda sin livsmedelsproduktion och sin befolkning 
mot de potentiellt skadliga effekterna av billig import, särskilt genom en översyn av den 
gemensamma yttre tulltaxan inom ramen för reviderade ekonomiska partnerskapsavtal.

4. Europaparlamentet påminner om att en av de största utmaningarna för 
utvecklingsländerna är att komma högre upp i de globala värdekedjorna genom 
ekonomisk diversifiering. Parlamentet uppmanar EU att inte föra en handelspolitik som 
förbjuder utvecklingsländerna att ta ut exportavgifter på råvaror som en allmän regel, 
i den mån detta är förenligt med WTO:s bestämmelser.

5. Europaparlamentet betonar att EU:s handelspolitik bör stödja genomförandet av 
Parisavtalet. 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.


