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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. onderstreept dat het beleidsdocument van de Commissie "Europa als wereldspeler:   
Wereldwijd concurreren" geenszins tot samenhang van het ontwikkelingsbeleid bijdraagt, 
doch juist het uitbuitend karakter van de door de EU voorgestane handel in het belang van 
in de EU-gevestigde multinationals onderstreept; 

2. onderstreept dat de neoliberale agenda van handelsliberalisering , die in de afgelopen 20 
tot 25 jaar door de grote economische mogendheden nadrukkelijk ten uitvoer is gelegd, 
wereldwijd tot een nog grotere kloof tussen arm en rijk heeft geleid;

3. realiseert zich dat volgens het monitoringverslag Hulp voor Handel/Aid for Trade 2009 
van de Commissie (COM(2009)0160 def., blz.30) de EU-handelssteun aan de ACS-staten 
is gedaald van €2975 miljoen in 2005 tot €2097 miljoen in 2007, dat het ACS-aandeel in 
het totale EU-bedrag voor Aid for Trade in diezelfde periode van 50% tot 36% is gedaald 
en dat dit niet overeenkomt met eerder gedane toezeggingen om prioriteit te verlenen aan 
armoedebestrijding en ontwikkeling;

4. merkt op dat de vakbonden en het maatschappelijk middenveld in bijvoorbeeld Burkina 
Faso, Ghana, Kenia en Senegal zich massaal hebben verzet tegen de invoering van 
economische partnerschapsovereenkomsten en onderstreept dat de handel op Europees en 
wereldniveau  in het belang van de werknemers en de armen moet zijn;

5. onderstreept dat de zogenaamde "Singapore-kwesties", zoals liberalisering van diensten, 
investeringen en openbare aanbestedingen, de invoering van mededingingsregels  en 
strengere implementatie van intellectuele eigendomsrechten, geenszins bijdragen tot de 
verwezenlijking van de acht millenniumontwikkelingsdoelstellingen;   

6. dringt er opnieuw op aan dat de EU steun verleent aan ontwikkelingslanden die gebruik 
maken van de flexibele regelingen in de TRIPS-overeenkomst om in het kader van hun 
nationale gezondheidszorgprogramma’s geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen aan 
te schaffen;

7. betreurt de in de CARIFORUM-EG economische partnerschapsovereenkomst alsook in de 
met de landen van de Andesgemeenschap te sluiten overeenkomst opgenomen TRIPS+-
bepalingen, die belemmeringen zullen vormen voor de toegang tot essentiële 
geneesmiddelen. 


