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Vedr. punkt 4. Rådsm øde nr. 3348 (udenrigsanliggender - handel) den 21. novem ber
2014
Vedrørende punkt 2. W TO: Doha-udviklingsrunden
Som det fremgår af samlenotatet er opfølgningen på Bali-ministerkonferencen brudt sammen, og
generaldirektør Roberto Azevêdo vil nu forsøge at samle medlemslandene om en vej gennem
fastfrysningen. Allerede inden sammenbruddet i juli og den nuværende lammelse har de langtrukne
Doha-forhandlinger betydet at flere lande søger alternativer til det multilaterale – i praksis frivillige,
plurilaterale handelsforhandlinger uden om WTO-systemet.
Disse alternative forhandlingsspor risikerer at blive en forhandlingsøvelse for de rige og
industrialiserede lande, og efterlade udviklingslandene som passive ’dealtakers’. Plurilaterale
forhandlinger, der som udgangspunkt vil ligge uden for det multilaterale WTO-system, vil ikke give de
mindst udviklede lande samme særlige status som de nyder i WTO-systemet regelsæt, og EU m.fl. vil
derfor fokusere forhandlingerne på deres særlige handelspolitiske prioriteter såsom patentregler,
handelslettelse og liberalisering af tjenesteydelser.
WTO’s Doha-udviklingsrunde har hidtil ikke leveret, men der er stadig i dag behov for et multilateralt
handelssystem, der kan beskytte de små og fattige landes interesser og regulere de rige landes brug af
protektionistiske og handelsforvridende politikker såsom heftig subsidiering af landbrugssektorerne.
Den igangværende fastfrysning af forhandlingerne viser endnu engang, at landbrug er et nøgleområde
hvis der skal opnås bredere enighed, og at det er nødvendigt for EU både at kigge indad og at tillade
fleksibilitet ift. diverse landbrugsstøtteformer i lande med store udfordringer med fødevaresikkerhed.
Både dansk, europæisk og global handelspolitik bør fortsat have fattigdomsbekæmpelse og klima som
centrale, styrende elementer, og Danmark bør derfor gå forrest og sikre at de mindst udviklede landes
særlige interesser bliver tilgodeset i det fremtidige multilaterale handelssystem, og at såfremt der opnås
enighed om dele af Bali-emnerne også opnås resultater, der udgør markante gevinster for de mindst
udviklede lande hvis Doha-udviklingsrunden skal leve op til sit navn og mandat.
Globalt Fokus støtter derfor op om, at Regeringen lægger op til at holde et særligt fokus på de mindst
udviklede lande i de fortsatte WTO-forhandlinger, og tilslutter sig i øvrigt Regeringens målsætninger på
WTO-området som beskrevet i Danmarks handelspolitiske strategi, der blandt andet peger på landbrug,
told- og kvotefri adgang samt forenkling af oprindelsesregler som områder hvor der stadig kan opnås
store gevinster for udviklingslandene. Disse emner er også helt centrale for opnåelsen af Danmarks egen
målsætning fra den nye handlingsplan for sammenhængende politikker for global udvikling – ’En fælles
dagorden’.
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