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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens 
bidrag til fattigdomslindring mest muligt
(2006/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2001 om åbenhed og demokrati inden for 
international handel1, af 13. december 2001 om Verdenshandelsorganisationens møde i 
Qatar2, af 3. september 2002 om handel og udvikling med henblik på udryddelse af 
fattigdom og fødevaresikkerhed3, af 30. januar 2003 om sult i verden og afskaffelse af 
barrierer for handel med verdens fattigste lande4, af 12. februar 2003 om WTO-
forhandlinger om handelen med landbrugsprodukter5, af 15. maj 2003 om 
kapacitetsbygning i udviklingslandene6, af 3. juli 2003 om forberedelse af mødet i WTO
(Cancún, Mexico, 10.-14. september 2003)7, af 4. september 2003 om Kommissionens 
meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om handel og udvikling — hvordan 
udviklingslandene kan hjælpes til at få udbytte af handel8, af 25. september 2003 om den 
femte WTO-ministerkonference i Cancún9, af 24. februar 2005 om bekæmpelse af sult og 
fattigdom10, af 12. maj 2005 om evaluering af Doha-runden efter WTO's afgørelse af 1. 
august 200411, af 6. juli 2005 verdensomspændende indsats for at udrydde fattigdom12 og
af 1. december 2005 om forberedelserne til WTO's sjette ministermøde i Hongkong13,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 9. marts 2005 om forslag til Rådets 
forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer14 og af 1. 
december 2005 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tvangslicens 
til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik 
på eksport til lande med folkesundhedsproblemer15,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et 
arrangement med generelle toldpræferencer16,

– der henviser til Kommissionens meddelelser om "Hurtigere opfyldelse af 
millenniumudviklingsmålene - Den Europæiske Unions bidrag" (KOM(2005)0132), 
Hurtigere opfyldelse af millenniumudviklingsmålene - Udviklingsfinansiering og 

  
1 EFT C 112 E af 9.5.2002, s. 326.
2 EFT C 177 E af 25.7.2002, s. 290.
3 EUT C 272 E af 13.11.2003, s. 277.
4 EUT C 39 E af 13.2.2004, s. 79.
5 EUT C 43 E af 19.2.2004, s. 248.
6 EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 255.
7 EUT C 74 E af 24.3.2004, s. 861.
8 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 435.
9 EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 393.
10 EUT C 304 E af 1.12.2005, s. 277.
11 P6_TA(2005)0182.
12 P6_TA-PROV(2005)0289.
13 P6_TA-PROV(2005)0461.
14 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 145.
15 P6_TA-PROV(2005)0454.
16 Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 (EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1).
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udviklingsbistandens nyttevirkning (KOM(2005)0133) og "Sammenhæng i 
udviklingspolitikken - Hurtigere opfyldelse af millenniumudviklingsmålene" 
(KOM(2005)0134 af 12. april 2005,

– der henviser til den afsluttende erklæring på parlamentarikerkonferencerne om WTO den 
12. og 15. december 2005 og den 24.-26. november 2004, 

– der henviser til den erklæring, som WTO's sjette ministerkonference vedtog den 
18. december 2005 i Hong Kong,  

– der henviser til den beslutning, som WTO's Almindelige Råd vedtog den 1. august 2004, 

– der henviser til den erklæring, som WTO's fjerde ministerkonference vedtog den 
14. november 2001 i Doha,

– der henviser til Sutherland-rapporten om WTO's fremtid,

– der henviser til De Forenede Nationers millenniumerklæring af den 8. september 2000, 
der opstiller udviklingsmål, som er udarbejdet af det internationale samfund i fællesskab 
med henblik på at udrydde fattigdom

– der henviser til FN's millenniumsrapport "The Millenium Development Goals - Report 
2005" (millenniumerklæringens udviklingsmål - rapport 2005),

– der henviser til resultatet af FN's verdenstopmøde i 2005,

– der henviser til FN's Millennium Project Task Force om investering i udvikling: en 
praktisk plan for opnåelse af millenniumudviklingsmålene under ledelse af professor
Jeffrey Sachs,

– der henviser til Gleneagles-kommunikéet, der blev udsendt den 8. juli af G8 i Gleneagles,

– der henviser til rapporten fra FN's Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) om 
de mindst udviklede lande 2002: Veje ud af fattigdomsfælden,

– der henviser til den økonomiske rapport om Afrika 2004, "Unlocking Africas Trade 
Potential" fra FN's Økonomiske Kommission for Afrika,

– der henviser til "kvintetten mod sult", der blev dannet på verdenstopmødet for en indsats 
mod sult, der efterfulgtes af kravet om en verdensomspændende indsats for at udrydde 
fattigdom, som lanceredes af Brasiliens præsident Lula på det sociale verdensforum i 
januar 2005,

– der henviser til New York-erklæringen om en indsats mod sult og fattigdom af 20. 
september 2004, som er underskrevet af 111 nationale regeringer, herunder alle EU's 
medlemsstater,

– der henviser til det tilsagn, der blev givet på verdensfødevaretopmødet i 1996 om at 
halvere antallet af sultende inden 2015,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra …
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at mere end 1 milliard mennesker på kloden lever i ekstrem fattigdom og 
råder over mindre end en dollar om dagen, og at mellem 1,5 og 3 milliarder mennesker 
lever for mindre end to dollar om dagen, 

B. der henviser til, at forskellen i indkomst pr. indbygger mellem verdens fattigste og verdens 
rigeste lande er blevet mere end fordoblet gennem de sidste 25 år,

C. der med bekymring konstaterer, at de fattigste landes deltagelse i verdenshandlen er gået 
tilbage i de seneste ti år, og at disse landes afhængighed af basisprodukter med lav 
værditilvækst er øget, 

D. der henviser til, at den verdensomspændende ulighed mellem sociale rettigheder og 
miljøbeskyttelse og den voksende liberalisering øger forskellen mellem de rige og de 
fattige både i de industrialiserede lande og udviklingslandene og udgør en udfordring for 
opbygningen af Den Europæiske Union som et område med social samhørighed, der 
forener bæredygtig udvikling og industrialisering,

E. der henviser til en rapport fra Verdensbanken til FN's miljøprogram og til FN's 
udviklingsprogram, som fremhæver, at tre fjerdedele af de fattige i verden lever i 
landområder og er fuldstændig afhængige af miljøet; der henviser til, at de fattige er de 
første, der bliver ramt i tilfælde af miljøødelæggelse og privatisering af naturressourcerne, 

F. der henviser til, at det til stadighed bliver vanskeligere for de fattige at få adgang til 
naturlige ressourcer som vand, jord eller energi og til grundlæggende varer som medicin,

G. der henviser til, at producenternes indtægter fra handelen med handelsvarer og 
landbrugsprodukter falder, medens mellemhandlerens indtægter stiger,

H. der henviser til, at det i en undersøgelse1, der baserer sig på informationer fra 
Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og FN, oplyses, at liberaliseringen af 
handelen har medført et tab for Afrika syd for Sahara 272 på milliarder dollar de sidste 20 
år,  

I. der henviser til, at det kræver mere fair handelspraksisser, strengere og mere bindende 
regler om miljøbeskyttelse og sociale rettigheder, en reel eftergivelse af ikke-bæredygtig 
gæld og en større indsats fra donorerne for at opfylde millenniumudviklingsmålene,

J. der henviser til, at udenrigshandel kan være et vigtigt redskab i den sociale og økonomiske 
udvikling, så længe landene i første omgang kan beskytte deres markeder og selv kan 
bestemme, hvornår de vil åbne op for disse og bestemme hvilke områder åbningen 
vedrører, så længe disse lande har robuste institutionelle rammer, tydelige regler på det 
sociale område og regler for miljøbeskyttelse, og så længe de har klare ordninger for 
fordelingen af rigdommene,

K. der henviser til, at målene og opgaverne for handelspolitikken i EU, som er verdens 
  

1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", af Egor Krav for Christian Aid, juni 
2005.
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største handelsblok, bør være udarbejdelsen af regler på det sociale område og 
miljøområdet inden for det multilaterale handelssystem, en fair integration af 
udviklingslandene i verdenshandelen, som tager hensyn til deres behov, samt et bedre 
arbejdende WTO,

L. der henviser til, at udviklingslandene med Marrakech-aftalen accepterede at påbegynde 
forhandlingerne om tjenesteydelser på den betingelse, at de ville få fuldt råderum til at 
fastlægge de servicesektorer, der skulle indgå i forhandlingerne, og hvilke der ikke skulle,

M. der henviser til, at de industrialiserede lande besidder 90 % af alle patenter, og at de 
gældende TRIPS-regler forhindrer teknologioverførsel, 

N. der henviser til, at EU er verdens største eksportør og verdens næststørste importør, og til, 
at den indflydelse, som EU udøver både inden for WTO og gennem dets bilaterale og 
regionale aftaler, er med til at forme den internationale handelspolitik lige fra de 
idémæssige rammer til politikkernes faktiske gennemførelse,    

1. advarer om, at de globale omkostninger ved ikke at udrydde fattigdommen og ved at vente 
med at finde en passende balance mellem handelsregler og regler for det sociale og 
miljømæssige område er kolossale, når det gælder de menneskelige lidelser, ustabilitet, 
konflikter, tilbagevendende nødsituationer, international kriminalitet, narkohandel, 
økonomisk stagnation, illegal indvandring og for tidlig død;

2. opfordrer Kommissionen til at give genoprettelsen af ligevægten i den globale styring, 
forstærkelsen af handelsreglerne og retten til udvikling, især hvad angår sociale 
rettigheder og miljøbeskyttelse, højeste prioritet i dens internationale programmer, og
opfordrer Kommissionen til at betragte dette som den eneste måde, hvorpå der kan gøres
en indsats for at udrydde fattigdommen, forbedre den sociale samhørighed og sikre et 
bæredygtigt miljø;

3. opfordrer til, at der gennemføres en omfattende undersøgelse af de aktuelle 
handelspolitikkers indvirkning på miljøet samt på fattigdommen i udviklingslandene og i 
EU;

4. glæder sig over, at Kommissionens formand har meddelt (oktober 2005), at han vil lancere 
specifikke programmer til fordel for globaliseringens ofre inden for EU; mener, at disse 
programmer bør ledsages af en styrkelse af de sociale rettigheder og miljøbeskyttelsen og 
af kontrol af importerede produktionsgoder og tjenesteydelser inden for EU;

5. opfordrer Kommissionen til at iværksætte nye ordninger til stabilisering af råvarepriserne 
og til at sikre, at både producenterne og forhandlerne får en rimelig andel i udbyttet fra 
afsætningen af disse varer; opfordrer Kommissionen til at anspore WTO til at gøre det 
samme;

6. mener, at retten til at have en industri hører med til et lands udvikling og mener derfor, at 
ethvert land har ret til at beskytte dets industri, især mod lande, der praktiserer social 
dumping eller miljødumping;

7. opfordrer til økonomisk integration mellem nabolande og mellem lande, hvis økonomier 
befinder sig på det samme stadium;
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8. opfordrer Kommissionen til at arbejde for mere gennemsigtighed i de internationale 
handelsforhandlinger og til at tage højde for interesserne hos de udviklingslande, der ikke 
har kapacitet til at føre mange handelsforhandlinger på samme tid;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde et særprogram for at hjælpe 
landene syd for Sahara med at modvirke de negative virkninger af handelsliberaliseringen, 
som de internationle finansielle institutioner har gennemført på områder vedrørende 
adgang til drikkevand og til medicin, vedrørende offentlige tjenesteydelser (jernbaner 
osv.), landbrug og basisindustrier;

10. opfordrer til en reform af GATT's artikel XXIV, så den overgangsperiode, som er blevet 
indrømmet udviklingslandene angående de forpligtelser, de har påtaget sig inden for 
rammerne af regionale aftaler, forlænges;

11. bemærker, at landbruget fortsat  er den vigtigste indtægtskilde og den vigtigste kilde til 
beskæftigelse i de fleste udviklingslande, især for de fattige lande, og opfordrer derfor alle 
industrialiserede lande til i en frontloadoperation at fremskynde ophævelsen af 
eksportstøtte og uberettiget national støtte og kun tillade den nationale støtte, der reelt er 
nødvendig for at opretholde en bæredygtig landbrugssektor og til at sikre landbrugets 
sociale funktion;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre en bedre sammenhæng mellem dens politikker for 
hhv. handel og samarbejde og opfordrer den til at bistå regeringerne i udviklingslandene 
med at opretholde og udvikle offentlige tjenester, som kan afhjælpe de svøber, der er
forbundet med fattigdom, såsom epidemier, analfabetisme, mangel på drikkevand, og 
manglende spildevandsbehandling;

13. opfordrer Kommissionen til at sikre, at landene får de bedste muligheder for tilpasning 
inden for serviceområdet, og at de frit kan vælge de tjenesteydelser, der skal være omfattet 
af eller udelukket fra listen over tjenester, der kan liberaliseres;

14. understreger behovet for adgang til billig medicin og fremhæver behovet for at reformere 
artikel 30 og 31 i TRIPS-aftalen; mener at det haster med en reform af TRIPS-aftalen for 
at fremme teknologioverførslen til udviklingslandene;

15. understreger, at ØPA-forhandlingerne må fokusere på problemerne med fattigdom og 
bæredygtig udvikling;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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