
(Ekstern oversættelse)

PA\604285DA.doc PE 370.215v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udviklingsudvalget

FORELØBIG
2006/2031(INI)

28.2.2006

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget

til Udvalget om International Handel

om handel og fattigdom: udformning af handelspolitikken, så handel bidrager 
mest muligt til fattigdomsbekæmpelsen
(2006/2031(INI))

Rådgivende ordfører: Danutė Budreikaitė



(Ekstern oversættelse)

PE 370.215v01-00 2/4 PA\604285DA.doc

DA

PA_NonLeg



(Ekstern oversættelse)

PA\604285DA.doc 3/4 PE 370.215v01-00

DA

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. gentager, at handel kan være et effektivt virkemiddel i bekæmpelsen af fattigdom; mener 
dog, at fattigdomsbekæmpelse først og fremmest kræver handling i form af en drastisk 
ændring af politikken i både industri- og udviklingslande, hvis man vil fjerne de 
strukturelle årsager til fattigdom, herunder urimelige verdenshandelsregler; 

2. erindrer om EU's forpligtelse i henhold til Cotonou-aftalen til at fremme bæredygtig 
udvikling og fattigdomsudryddelse i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-
landene) og finder, at EU som en vigtig handelspartner i de multilaterale institutioner 
kunne bidrage til at styrke udviklingslandenes stilling ved at udforme en mere 
sammenhængende og omfattende politik i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 
178; understreger imidlertid andre internationale donorers betydelige bidrag;

3. understreger betydningen af at fastholde og styrke rammerne for multilateral handel; 
erindrer om, at WTO som forum for udformning af retfærdige regelbaserede systemer for 
international handel bør lægge vægt på at øge udviklingslandenes forhandlingskapacitet, 
så de kan blive bedre til at varetage egne handelsinteresser og integrere disse i en global 
økonomi;

4. mener, at der under WTO's sjette ministermøde skete visse fremskridt med hensyn til 
særlige produkter og særlige beskyttelsesmekanismer og særlig og differentieret 
behandling, som tog hensyn til udviklingslandenes bekymring for virkningerne af 
handelsliberalisering og gensidighed, men understreger, at der stadig mangler meget;

5. bifalder beslutningen om at afskaffe eksportstøtte til landbruget inden 2013; tilskynder 
dog Kommissionen til at fortsætte drøftelserne om at færdiggøre fastlæggelsen af 
betingelserne for nedsættelse af indenlandske landbrugseksportsubsidier og toldsatser, 
idet disse eksportsubsidier kun udgør 3,5 % af EU's samlede landbrugsstøtte; 

6. bifalder det større anvendelsesområde for "bistand til handel"-programmet, der ikke kun 
omfatter de mindst udviklede lande, men også andre udviklingslande; beklager dog, at 
denne tidligere aftalte bistand nu er betinget af yderligere handelsindrømmelser fra 
bistandsmodtagernes side; 

7. understreger betydningen af gældslettelse i form af udfasning af de mindst udviklede 
landes gæld for de regeringer, der respekterer menneskerettighederne og princippet om 
god regeringsførelse og prioriterer fattigdomsudryddelse og økonomisk udvikling;

8. noterer sig UNCTAD's og andre institutioners nylige undersøgelser, der viser, at en 
omfattende handelsliberalisering i de mindst udviklede lande ikke i tilstrækkelig grad har 
udmøntet sig i varig og væsentlig fattigdomslempelse, men har bidraget til en forringelse 
af udviklingslandenes handelsvilkår, navnlig de afrikanske landes;
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9. understreger, at det er vigtigt at opbygge handelskapacitet for at styrke AVS-landenes 
evne til at identificere deres behov og strategier, til at forhandle og understøtte regional 
integration og bistå i denne proces, navnlig med henblik på diversificering og på fremme 
af regional integration og forberedelse til liberalisering i kraft af en styrkelse af 
produktion, forsyning og handelskapacitet og gennem udligning af 
tilpasningsomkostninger såvel som forøgelse af deres evne til at tiltrække investeringer; 

10. understreger det presserende behov for en reform af WTO for at opnå større demokratisk 
ansvarlighed, åbenhed og større troværdighed;

11. finder det nødvendigt at udvikle handelsrelationer mellem udviklingslande, fremme den 
interregionale syd/syd-dimension, opbygge lokale markeder og øge befolkningens adgang 
til varer og tjenester;

12. mener, at ikke kun handel, men især økonomisk udvikling og investering i små og 
mellemstore virksomheder, som leverer varer og tjenester, kan understøtte en 
velstandsforøgelse fremover. 


