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SUGGESTIES

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

1. verzoekt de Commissie om in handelsbetrekkingen artikel 208 van het Verdrag van 
Lissabon te eerbiedigen en om in het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap 
(TTIP) expliciet te verwijzen naar het ontwikkelingsbeleid als een van de legitieme 
doelstellingen van het openbaar beleid, evenals naar het beginsel van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling, waarbij de eis wordt gesteld dat rekening wordt gehouden met de 
doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking bij beleid dat gevolgen kan hebben voor 
de ontwikkelingslanden;

2. verzoekt de Commissie om in het achterhoofd te houden dat, gezien de omvang en 
reikwijdte van de transatlantische economie, de gevolgen van het TTIP veel verder zullen 
reiken dan de bilaterale betrekkingen en dat het TTIP ongetwijfeld een impact zal hebben 
op ontwikkelingslanden, aangezien deze megahandelsovereenkomst waarschijnlijk 
gevolgen zal hebben voor de internationale handelsregels en tot nieuwe normen zal leiden; 
verzoekt de Commissie opdracht te geven tot een onafhankelijk onderzoek naar de 
gevolgen van het TTIP voor ontwikkelingslanden en voor de toekomstige duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen, zodra de bepalingen van het TTIP helderder zijn, aangezien 
de formulering van het onderhandelingsmandaat zo algemeen is dat de mogelijke 
overloopeffecten ervan op ontwikkelingslanden nog altijd moeilijk te voorspellen zijn;

3. verzoekt de Commissie om er rekening mee te houden dat het effect van het TTIP op de 
ontwikkelingslanden zal variëren al naar gelang hun economische structuur en huidige 
handelsbetrekkingen; verzoekt de Commissie eveneens om er rekening mee te houden dat 
de meeste ontwikkelingslanden gebruik maken van een zekere vorm van tariefpreferenties 
van de EU en de VS; verzoekt de Commissie om de dialoog met de ontwikkelingslanden 
te intensiveren om de gevolgen van het TTIP te kunnen beoordelen en om rekening te 
houden met het waarschijnlijke risico voor sommige ontwikkelingslanden dat hun 
preferenties worden uitgehold en het handels- en investeringsverkeer hierdoor wordt 
verlegd;

4. verzoekt de Commissie om in haar dialoog met de ontwikkelingslanden de potentiële 
nieuwe mogelijkheden te onderstrepen die het TTIP ontwikkelingslanden in de 
internationale handel biedt vanwege een sterkere groei en vraag naar exportartikelen in 
zowel de EU en de VS en lagere handelskosten ten gevolge van de noodzaak om zich aan 
te passen aan een enkele reeks voorschriften en normen om toegang te hebben tot beiden 
markten; beveelt de Commissie aan om maatregelen te nemen voor de vermindering van 
de nalevingskosten (in het bijzonder voor kmo's) en om initiatieven te ondersteunen om de 
opname van ontwikkelingslanden in mondiale waardeketens te bevorderen via geschikte 
ontwikkelingsinstrumenten; 

5. verzoekt de Commissie om de ontwikkelingslanden politieke steun en technische bijstand 
te bieden in hun streven naar een sterkere regionale integratie en regionale handelszones, 
en om voor een billijkere aanpak te kiezen in haar onderhandelingen over economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO's) die tot doel hebben een betrouwbaar kader tot 
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stand te brengen voor de handels- en investeringsstromen tussen de EU en de ACS-
landen;

6. roept de Commissie ertoe op om ervoor te zorgen dat het TTIP  het gewicht van de WTO 
niet zal verminderen en zal bijdragen tot een eerlijk en duurzaam mondiaal handelsstelsel, 
terwijl voor de ontwikkelingslanden belangrijke onderwerpen, zoals voedselveiligheid, 
landbouwsubsidies en beperking van klimaatverandering, niet aan de kant worden 
geschoven, door zich verder in te spannen voor vooruitgang in democratische 
multilaterale fora, met name de WTO, die de voorkeur van de EU geniet, en om de 
onderhandelingen van de Doharonde met een goed resultaat af te sluiten, aangezien dat de 
beste manier is om tot een handelsstelsel te komen dat inclusief is en alle partijen ten 
goede komt; verzoekt de Commissie eveneens om ervoor te zorgen dat in de derde pijler 
van het TTIP de multilaterale voorschriften worden geëerbiedigd waarbij de WTO 
uitzonderingen voorziet voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder met betrekking tot de 
mogelijkheid van uitvoerbeperkingen op het gebied van energie en toegang tot 
grondstoffen;

7. verzoekt de Commissie om in de onderhandelingen de hoogste internationale normen voor 
mensenrechten, IAO-normen, waardig werk, milieubescherming, universele toegang tot 
kwaliteitsvolle openbare diensten, sociale bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot geneesmiddelen en voedsel- en 
productveiligheid, te bevorderen; moedigt de EU aan om zich als beschermer van de 
belangen van de ontwikkelingslanden op te stellen; 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de transparantie en het democratische karakter 
van de onderhandelingen te verbeteren door de dialoog met het maatschappelijk 
middenveld en andere belanghebbenden te versterken.
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