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SUGGESTIES

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

1. doet een beroep op de Commissie om zich nauwgezet aan haar onderhandelingsmandaat 
in de WTO te houden, waarin de reeds afgesloten hervorming van het GLB als de grens 
van haar optreden is vastgelegd, mits van haar handelspartners gelijkwaardige concessies 
kunnen worden verkregen; wijst andermaal op de verbintenis van de EU om haar 
exportsubsidies te beëindigen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat haar 
handelspartners een vergelijkbare stap zetten ten aanzien van exportsubsidies en 
exportmaatregelen met een gelijke werking;

2. wijst andermaal op het feit dat de GLB-hervorming van 2003 en de 
“gezondheidscontrole” van 2008 een bewijs waren van de ernst van de 
hervormingsverbintenissen van de EU doordat zij vooruitliepen op de verwachte 
resultaten van de Doha-ronde, terwijl op gelijkwaardige concessies van de handelspartners 
van de EU nog steeds wordt gewacht;

3. is verheugd over de overeenkomst inzake de handel in bananen, waarmee twintig jaar 
WTO-geschillen worden bijgelegd en die een belangrijke stap vormt op weg naar de 
versterking van een op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel; constateert dat de 
overeenkomst inzake de handel in bananen een beslissende bijdrage levert tot de oplossing 
van kwesties inzake tropische producten en preferenties in de WTO-onderhandelingen; is 
van mening dat deze overeenkomst de positie van de EU inzake landbouw in het kader 
van Doha-ronde verder versterkt; doet een beroep op de EU om deze belangrijke 
doorbraak als basis te nemen om de WTO-onderhandelingen vooruit te helpen;

4. verzoekt de Commissie om, als een van haar voornaamste prioriteiten, te blijven streven 
naar een doelmatigere bescherming van de geografische aanduidingen binnen de WTO 
door de grotere bescherming die thans voor wijnen en sterke drank geldt (artikel 23 van de 
TRIP’s-overeenkomst) tot alle geografische aanduidingen uit te breiden en door een 
stelsel van kennisgeving en registratie van geografische aanduidingen in te voeren;

5. doet een beroep op de Commissie om standvastig te blijven ten aanzien van de opneming 
van geografische aanduidingen in het toepassingsgebied van de handelsovereenkomst ter 
bestrijding van namaak en in bilaterale handelsovereenkomsten; 

6. is van oordeel dat bilaterale handelsovereenkomsten een nuttige aanvulling kunnen 
vormen op multilaterale processen doordat zij het mogelijk maken vooruitgang in 
specifieke vraagstukken te boeken, zoals geografische aanduidingen en sociale en 
milieunormen; onderstreept het belang van een coherente benadering van deze 
vraagstukken in de diverse bilaterale overeenkomsten;

7. benadrukt dat de Commissie bij de WTO-onderhandelingen en in andere internationale 
handelsovereenkomsten moet trachten ervoor te zorgen dat ingevoerde 
landbouwproducten ten aanzien van voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
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milieubescherming aan dezelfde EU-eisen beantwoorden als die welke gelden voor 
landbouwproducten die binnen de Unie zijn geproduceerd;

8. onderstreept het belang van een strikte toepassing van de preferentiële regels van 
oorsprong; dringt aan op een herziening van alle handelspreferenties die door de Europese 
Unie aan opkomende economieën zoals China, India en Brazilië zijn verleend;

9. wijst andermaal op het belang van de handel in landbouwproducten voor de economische 
ontwikkeling en de leniging van armoede in de ontwikkelingslanden; doet een beroep op 
de EU om de ACS-landen te helpen zich aan te passen aan de toenemende concurrentie uit 
de landen in Latijns-Amerika (zuid-zuidhandel);

10. onderstreept dat het handelsbeleid een rol moet vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen inzake de veiligheid van de voedselvoorziening; dringt aan op meer toezicht 
en coördinatie van de uitvoerbeperkende maatregelen om de toespitsing van toekomstige 
voedselcrises te voorkomen.


