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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat de sterke daling van de exportinkomsten in ontwikkelingslanden de groei en 
ontwikkeling van het Zuiden dreigt te verpletteren; verzoekt de Commissie om bij de 
onderhandelingen over en de uitvoering van handelsovereenkomsten, en met name de 
economische partnerschapsovereenkomsten, de beleidscoherentie voor ontwikkeling en de 
bevordering van fatsoenlijk werk  te versterken en ervoor te zorgen dat de prioriteiten van 
elk land worden gerespecteerd en dat de belangrijkste actoren en het maatschappelijk
middenveld naar behoren worden geraadpleegd;

2. is ervan overtuigd dat een eerlijke en op ontwikkeling gerichte uitkomst van de Doha-
ronde in 2010 de Wereldhandelsorganisatie zou helpen bij te dragen tot het economisch 
herstel na de crisis en de voortzetting van de strijd tegen protectionisme, en zou kunnen 
bijdragen tot vermindering van de armoede in ontwikkelingslanden, het scheppen van 
banen van goede kwaliteit en de verlaging van de consumentenprijzen;

3. herinnert eraan dat de steun-voor-handelstrategie tot doel heeft de ontwikkelingslanden en 
de minst ontwikkelde landen te helpen bij het onderhandelen over, toepassen van en 
profijt trekken uit handelsovereenkomsten, bij het uitbreiden van hun handel en bij een 
snellere uitroeiing van armoede; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen 
dat de toegezegde doelstelling van 2 miljard euro per jaar voor de hele EU voor eind 2010 
wordt gehaald; verzoekt de Commissie gedetailleerde informatie en cijfers te verstrekken 
over de begrotingslijnen die worden gebruikt voor de financiering van handelsgerelateerde 
bijstand en steun voor handel (naast begrotingslijn 20 02 03) en voor alle financiering van 
steun voor handel ten laste van de EU-begroting;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te ondersteunen om de toegang voor 
ontwikkelingslanden tot krediet te vergemakkelijken, onder meer dankzij een forse 
kapitaalinjectie in multilaterale ontwikkelingsbanken;

5. verwelkomt de overeenkomst over het Wereldwijd Systeem van Handelspreferenties 
(GSTP), een mechanisme dat door 22 ontwikkelingslanden is opgezet om tarieven te 
verlagen en andere exportbarrières voor onderling verhandelde goederen weg te werken 
en zo te trachten de Zuid-zuid-handel te stimuleren.


