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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet drar sig till minnes uttalandet från FN:s ekonomiska kommission för 
Afrika med dess åsikt om att avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan EU och 
afrikanska länder skulle kunna få negativa följder för handeln inom Afrika. Parlamentet 
oroar sig över de negativa följder som det nya partnerskapsavtalet mellan Europeiska 
unionen och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och 
Stillahavsområdet (OSAKS – avtalet efter Cotonou) skulle kunna få för handeln inom 
Afrika.

2. Europaparlamentet håller fast vid att avtalets bestämmelser om handel och investeringar 
måste skräddarsys för att bli till nytta för alla parter. Parlamentet oroar sig över en 
obalans som gynnar EU på bekostnad av OSAKS-länderna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att handelsförbindelserna blir till nytta för 
OSAKS-länderna. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge producenter från 
OSAKS-länderna bättre tillträde till EU:s marknad. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta för möjligheter till hållbara investeringar för att det ska göras 
framsteg med den digitala och gröna infrastrukturen i OSAKS-länderna.

3. Europaparlamentet inser att den västerländska definitionen av begreppet hållbarhet har 
tillämpats i avtalet efter Cotonou. Parlamentet oroar sig över att terminologin i avtalet 
fokuserar på EU:s mål och perspektiv. Parlamentet yrkar på en undersökning av 
skillnaderna i fråga om tolkning och tillämpning av hållbarhetskriterier och 
tillämpningen av dessa kriterier i avtalet efter Cotonou.

4. Europaparlamentet oroar sig över att upphävandeklausulerna kan tänkas vara juridiskt 
ogiltiga. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera en korrekt tillämpning av 
upphävandeklausulerna ifall det inträffar en kränkning av grundsatserna. Parlamentet 
framhåller att upphävandeklausulerna inte bör tillämpas till skada för befolkningen utan 
inrikta sig på dem som bär ansvar för kränkningarna.

5. Europaparlamentet lägger stark tonvikt vid den viktiga kopplingen mellan handel, 
fattigdomsutrotning och stöd till hållbar utveckling. Parlamentet understryker 
kvinnornas roll i OSAKS-ländernas ekonomier och samhällen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka kvinnornas deltagande i handels- och investeringsförbindelserna 
mellan EU och OSAKS-länderna.


