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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet upprepar att handel kan vara ett effektivt verktyg för att minska 
fattigdomen. Parlamentet anser emellertid att åtgärder mot fattigdom framför allt kräver 
en radikal förändring av politiken både i industriländer och utvecklingsländer, i syfte att ta 
i tu med fattigdomens strukturella orsaker, inklusive orättvisa världshandelsregler.

2. Europaparlamentet påminner om EU:s åtagande enligt partnerskapsavtalet i Cotonou om 
att främja hållbar utveckling och fattigdomsutrotning i länderna i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS). Parlamentet anser också att EU i egenskap av viktig 
handelsaktör i de multilaterala institutionerna kan bidra till att förstärka 
utvecklingsländernas position genom att utforma en mer enhetlig och heltäckande politik, 
i enlighet med artikel 178 i EG-fördraget. Parlamentet betonar emellertid andra 
internationella givares viktiga insats.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att bevara och förstärka den multilaterala 
handelsramen. Parlamentet påminner om att WTO är ett forum för att skapa rättvisa 
regelbaserade system för den internationella handeln, där särskild tonvikt bör läggas vid 
att öka utvecklingsländernas förhandlingskapacitet för att ge dem möjlighet att bättre 
företräda sina handelsintressen och integrera dem i den globala ekonomin.

4. Europaparlamentet anser att det under WTO:s sjätte ministerkonferens gjordes vissa 
framsteg i fråga om särskilda produkter, den särskilda skyddsmekanismen och särskild 
och differentierad behandling, varvid utvecklingsländernas oro för effekterna av handelns 
liberalisering och ömsesidighet beaktades, men betonar att mycket fortfarande återstår att 
göra.

5. Europaparlamentet välkomnar beslutet om att slopa exportsubventionerna inom jordbruket 
till 2013. Parlamentet uppmanar emellertid enträget kommissionen att fortsätta 
diskussionerna om den slutgiltiga utformningen av villkoren för att minska det inhemska 
jordbruksstödet och jordbrukstarifferna, eftersom exportsubventionerna endast utgör 
3,5 procent av EU:s totala jordbruksstöd.

6. Europaparlamentet välkomnar att räckvidden för Aid for trade-programmet har utvidgats, 
så att programmet inte begränsas till de minst utvecklade länderna, utan även skall omfatta 
andra utvecklingsländer. Parlamentet beklagar dock att detta stöd, som utgår enligt en 
tidigare överenskommelse, nu har villkorats mot ytterligare handelseftergifter från 
stödmottagarna.

7. Europaparlamentet betonar behovet av skuldlättnader genom att man skriver ner skulderna 
för de minst utvecklade länder vars regeringar respekterar mänskliga rättigheter och 
principen om goda styrelseformer och prioriterar fattigdomsutrotning och ekonomisk 
utveckling.
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8. Europaparlamentet konstaterar att undersökningar som nyligen har genomförts av 
UNCTAD och andra institutioner visar att den omfattande avregleringen av handeln i de 
minst utvecklade länderna inte i tillräcklig omfattning har omsatts i en varaktig och 
väsentlig fattigdomsminskning och att den har bidragit till en nedgång för 
utvecklingsländernas handel, i synnerhet i afrikanska länder.

9. Europaparlamentet betonar vikten av kapacitetsbyggande så att handeln ökar 
AVS-ländernas förmåga att identifiera behov och strategier, av att förhandla och stödja 
regional integration och av att ge stöd i denna process, särskilt i avsikt att få till stånd en 
diversifiering och främja regional integration samt förbereda en avreglering genom att öka 
produktionen och försörjnings- och handelskapaciteten och genom att kompensera 
anpassningskostnader och öka ländernas förmåga att dra till sig investeringar.

10. Europaparlamentet betonar behovet av att WTO brådskande reformeras i riktning mot 
ökad demokratisk ansvarsskyldighet, öppenhet och trovärdighet.

11. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att utveckla handelsförbindelserna mellan 
utvecklingsländerna, utveckla den interregionala syd–syd-dimensionen, upprätta lokala 
marknader och öka befolkningens tillgång till varor och tjänster.

12. Europaparlamentet anser att det inte bara är handeln som kan påverka den framtida 
välståndsutvecklingen, utan särskilt ekonomisk utveckling och investeringar i små och 
medelstora företag som tillhandahåller varor och tjänster.


