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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om handel och fattigdom: Utformning av en handelspolitik som maximerar handelns 
bidrag till fattigdomslindringen
(2006/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av den 25 oktober 2001om öppenhet 
och demokrati i internationell handel1, av den 13 december 2001 om WTO:s möte i 
Qatar2, av den 3 september 2002 om handel och utveckling för fattigdomsbekämpning3, 
av den 30 januari 2003 om svälten i världen och avlägsnandet av handelshinder för de 
fattigaste länderna4, av den 12 februari 2003 om WTO:s jordbruksförhandlingar5, av den
15 maj 2003 om förstärkning av kapaciteten i utvecklingsländerna6, av den 3 juli 2003 om 
förberedelserna inför Världshandelsorganisationens femte ministerkonferens (Cancun i 
Mexico den 10-14 september 2003)7, av den 4 september 2003 om kommissionens 
meddelande till rådet och Europaparlamentet om handel och utveckling – Att hjälpa 
utvecklingsländerna att dra nytta av handeln8, av den 25 september 2003 om WTO:s femte 
ministerkonferens i Cancún9, av den 24 februari 2005 om åtgärder mot hungersnöd och 
fattigdom10, av den 12 maj 2005 om utvärderingen av Doha-rundan efter beslutet av 
WTO:s allmänna råd av den 1 augusti 200411, av den 6 juli 2005 om allmän uppmaning 
till kamp mot fattigdom: Förpassa fattigdomen till historien12, av den 1 december 2005 om 
förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong13,

– med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 mars 2005 om förslaget till 
rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet14 och av den 
1 december 2005 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder 
med folkhälsoproblem15,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om 
tillämpning av Allmänna preferenssystemet16

– med beaktande av meddelandena från kommissionen om ”snabbare framsteg i strävan att 
nå millennieutvecklingsmålen – Europeiska unionens bidrag” (KOM(2005)0132), om 

  
1 EGT C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
2 EGT C 177 E, 25.7.2002, s. 290.
3 EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 277.
4 EUT C 39 E, 13.2.2004, s. 79.
5 EUT C 43 E, 19.2.2004, s. 248.
6 EUT C 67 E, 17.3.2004, s. 255.
7 EUT C 74 E, 24.3.2004, s. 861.
8 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 435.
9 EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
10 EUT C 304 E, 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, 15.12.2005, s. 145.
15 P6_TA-PROV(2005) 0454.
16 Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 (EUT L 169, 30.6.2005, s. 1).
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”snabbare framsteg i strävan att nå millennieutvecklingsmålen – Utvecklingsfinansiering 
och effektivitet i biståndet” (KOM(2005)0133) och ”konsekvens i utvecklingspolitiken –
Om snabbare framsteg i strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen” (KOM(2005)0134) 
av den 12 april 2005,

– med beaktande av slutdeklarationerna av den 12 och 15 december 2005 och av den 
24-26 november 2004 från den parlamentariska konferensen om WTO,

– med beaktande av ministerdeklarationen från WTO:s sjätte ministerkonferens som antogs 
den 18 december 2006 i Hongkong,

– med beaktande av det beslut som antogs av WTO:s allmänna råd den 1 augusti 2004

– med beaktande av ministerdeklarationen från WTO:s fjärde ministerkonferens som antogs 
den 14 november 2001 i Doha,

– med beaktande av Sutherlandrapporten om WTO:s framtid,

– med beaktande av FN:s millenniumdeklaration av den 8 september 2000 i vilken 
millennieutvecklingsmålen formuleras som kriterier vilka kollektivt upprättats av det 
internationella samfundet för att utrota fattigdomen,

– med beaktande av FN-rapporten ”The Millennium Development Goals – Report 2005”,

– med beaktande av resultatet från FN:s världstoppmöte 2005,

– med beaktande av rapporten ”Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the 
Millennium Development Goals” från FN:s arbetsgrupp för millennieprojektet som letts 
av professor Jeffrey Sachs,

– med beaktande av kommunikén av den 8 juli 2005 från G8-mötet i Gleneagles,

– med beaktande av FN-rapporten från UNCTAD – ”Least Developed Countries 2002: 
Escaping the Poverty Trap”,

– med beaktande av den ekonomiska rapporten om Afrika 2004 ”Unlocking Africa’s Trade 
Potential” från FN:s ekonomiska kommission för Afrika,

– med beaktande av ”kvintetten mot hunger” som bildades vid världstoppmötet för åtgärder 
mot hunger och som ledde till det globala upprop för åtgärder mot fattigdomen som 
Brasiliens president Lula gick ut med vid det sociala världsforumet i januari 2005,

– med beaktande av New York-förklaringen om åtgärder mot hunger och fattigdom av den 
20 september 2004 som undertecknats av 111 regeringar, inklusive samtliga 
EU-medlemsstater,

– med beaktande av utfästelsen från världstoppmötet om livsmedelsförsörjning i Rom 1996 
där man fastslog att antalet svältande människor i världen skall halveras fram till 2015,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel, yttrandena från ...
(A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Mer än en miljard människor över hela världen lever i extrem fattigdom med mindre än 
1 dollar per dag att leva på och mellan 1,5 och 3 miljarder människor lever under 
fattigdomsgränsen på 2 dollar per dag.

B. Skillnaden i inkomst per capita mellan världens fattigaste och rikaste länder har mer än 
fördubblats under de senaste 25 åren.

C. De fattigaste ländernas andel av världshandeln har minskat under det senaste decenniet 
och deras beroende av produkter med lågt förädlingsvärde har ökat.

D. Den världsomfattande bristen på balans mellan avregleringens hastighet och sociala och 
miljöanknutna bestämmelser ökar klyftan mellan rika och fattiga både i de 
industrialiserade länderna och i utvecklingsländerna och utmanar utbyggnaden av 
Europeiska unionen till ett område med social sammanhållning, hållbar utveckling och 
industrialisering.

E. Enligt rapporter från Världsbanken, FN:s miljöprogram och FN:s utvecklingsprogram 
lever tre fjärdedelar av världens fattiga människor på landsbygden och är helt beroende av 
sin närmiljö. Fattiga människor blir de första offren för privatisering av naturresurser och 
miljöförstöring.

F. För var dag blir det allt svårare för de fattiga att få tillgång till naturresurser såsom vatten 
och land eller energi och till grundläggande tjänster såsom mediciner, hälso- och sjukvård, 
utbildning och nödvändiga varor såsom mediciner.

G. För var dag ger handeln med råvaror och jordbruksprodukter sjunkande vinster för 
producenterna men ökande vinster för handlarna.

H. Enligt en studie  som baseras på uppgifter från Världsbanken, Internationella valutafonden 
och FN har avregleringen av handeln kostat Afrika söder om Sahara 272 miljarder dollar 
under de senaste 20 åren.

I. För att uppnå millennieutvecklingsmålen och bekämpa fattigdomen krävs mer rättvisa 
handelsformer, långtgående bestämmelser som också genomdrivs för skydd av miljön och 
sociala rättigheter, faktisk minskning av ohållbara skuldnivåer samt större bidrag från alla 
donatorer.

J. Utrikeshandeln kan vara ett viktigt redskap för social och ekonomisk utveckling när 
länder i ett första skede kan skydda sina marknader och öppna dem när de själva önskar 
inom område som de själva väljer, och när de har stabila institutioner och tydliga sociala 
och miljörelaterade bestämmelser samt tydliga mekanismer för välståndsfördelning.

K. Eftersom EU är det största handelsblocket i världen måste de viktigaste målen och det 
viktigaste ansvaret för EU:s handelspolitik vara samordning av sociala och miljörelaterade 
bestämmelser inom det multilaterala handelssystemet, rättvis integrering av 
utvecklingsländerna i det världsomspännande handelssystemet med beaktande av deras 
behov samt ett bättre fungerande WTO.
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L. I Marrakech enades utvecklingsländerna om att inleda förhandlingar om tjänster på villkor 
att full flexibilitet skulle garanteras när det gäller att inkludera eller exkludera vilken 
servicesektor som helst i eller ur förhandlingarna.

M. De industrialiserade länderna äger 90 procent av alla patent och tillämpningen av de 
nuvarande TRIPS-reglerna utgör ett hinder för tekniköverföring.

N. EU är världens största exportör och näst största importör och unionens inflytande inom 
WTO och genom bilaterala och regionala överenskommelser skapar ramarna för den 
internationella handelns politik och regelverk, från den intellektuella grunden till det 
faktiska genomförandet.

1. Europaparlamentet varnar för att de globala kostnaderna för att misslyckas med 
fattigdomsutrotningen, varigenom sökandet efter en rimlig balans mellan 
handelsbestämmelser och sociala och miljöanknutna bestämmelser skulle försenas, är 
enorma i termer av mänskligt lidande, instabilitet, konflikter, återkommande kriser, 
internationell brottslighet, narkotikahandel, ekonomisk stagnation, olaglig migration och 
död i förtid.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behandla följande frågor med absolut 
prioritet i sin internationella agenda: en ny balans av styrelseformerna globalt,
genomdrivande av handelsbestämmelserna och rätten till utveckling – särskilt sociala och 
miljöanknutna bestämmelser. Detta är enda sättet att bidra till utrotningen av fattigdomens 
rötter och till att förbättra den sociala sammanhållningen och miljöns hållbarhet.

3. Europaparlamentet uppmanar till en heltäckande utvärdering av den nuvarande 
handelspolitikens inverkan på miljön och på fattigdomen i utvecklingsländerna och i EU.

4. Europaparlamentet välkomnar meddelandet från kommissionens ordförande (oktober 
2005) att han skulle ingripa till förmån för globaliseringens offer inom EU med särskilda 
program. Parlamentet anser att dessa program bör åtföljas av en förstärkning av de sociala 
och miljöanknutna bestämmelserna i EU samt en skärpning av kontrollen av tillverkade 
varor som importerats till eller tjänster som tillhandahålls inom EU.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa – och att uppmana WTO att inrätta 
– nya mekanismer för att stabilisera priserna på råvaror och att se till att vinsterna av deras 
kommersialisering fördelas rättvist mellan producenter och handlare.

6. Europaparlamentet anser att rätten till industrialisering är en rätt till utveckling och menar 
därför att varje land har rätt att skydda sin industri, särskilt från länder som praktiserar 
social eller miljörelaterad dumpning.

7. Europaparlamentet uppmuntrar integration mellan grannar och mellan länder som befinner 
sig på samma utvecklingsnivå.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för mer transparens i de 
internationella förhandlingarna om handeln och att beakta oron i de länder som inte har 
kapacitet att hantera många förhandlingar samtidigt.

9. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att inrätta ett särskilt program för att 
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hjälpa länderna söder om Sahara att få bukt med de negativa effekterna av den avreglering
av handeln som genomförts av de internationella finansinstituten, när det gäller sådant 
som tillgång till vatten, tillgång till mediciner, offentliga tjänster (järnvägar, etc.), 
jordbruk och basindustri.

10. Europaparlamentet uppmanar till reformering av artikel XXIV i Gatt för att utöka de 
övergångsperioder inom vilka utvecklingsländer får binda sig för åtaganden via regionala 
överenskommelser.

11. Europaparlamentet noterar att jordbruket fortsätter att vara den huvudsakliga källan till 
inkomst och sysselsättning i de flesta utvecklingsländer, särskilt de fattiga, och uppmanar 
därför industriländerna att skynda på avvecklingen av exportstöd och oförsvarliga interna 
stöd i en process som börjar med de viktigaste insatserna och att endast tillåta nationella 
stöd som är verkligen är motiverade för ett hållbart jordbruk och för att garantera 
jordbrukets sociala funktion.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att förbättra överensstämmelsen 
mellan handelspolitiken och samarbetspolitiken och att hjälpa regeringarna i 
utvecklingsländerna att behålla och utveckla offentliga tjänster för att lindra de tunga
bördor som hänger samman med fattigdom, såsom epidemier, analfabetism, brist på 
dricksvatten och avsaknaden av avloppssystem.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera full flexibilitet inom 
tjänsteområdet och att låta varje land fritt inkludera eller exkludera vilka tjänster som helst 
från listan över de tjänster som skall liberaliseras.

14. Europaparlamentet betonar behovet av tillgängliga och billiga mediciner och understryker 
att artiklarna 30 och 31 i Trips-överenskommelsen behöver reformeras. Parlamentet anser 
att denna reformering av Trips-överenskommelsen också är angelägen för att underlätta 
tekniköverföring till förmån för utvecklingsländerna.

15. Europaparlamentet betonar att fattigdomsminskning och främjande av hållbar utveckling 
måste stå i fokus för EPA-förhandlingarna.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.


