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SUGGESTIES

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

1. brengt in herinnering dat liberalisering van de handel, indien zij vergezeld gaat van 
passende beleidsmaatregelen en instellingen waarmee de voordelen van handel worden 
geoptimaliseerd en beter worden verdeeld, positieve gevolgen kan hebben voor wat 
betreft de terugdringing van armoede en ongelijkheid, maar op zichzelf niet voldoende 
is als het gaat om de bevordering van duurzame ontwikkeling; herinnert eraan dat 
concurrentie en economische groei geen doel op zich zijn, maar middelen in dienst van 
de mens; onderstreept in dit verband dat handel een instrument ter bevordering van 
duurzame ontwikkeling moet blijven; is verheugd dat de ontwikkelingslanden thans 
goed zijn voor ongeveer de helft van de wereldhandel, terwijl dit in 2000 nog 33% was, 
en dat het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, sinds 1990 is gehalveerd en net 
onder de één miljard is uitgekomen; 

2. wijst andermaal op het belang van het bevorderen van beleidshervormingen in het 
multilaterale handelsstelsel die met ontwikkeling verband houdende doelstellingen 
ondersteunen, en wel via de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling; 
onderstreept het potentieel van de WTO als een doeltreffend, op regels gebaseerd 
multilateraal forum voor onderhandelingen dat een platform biedt voor open discussies 
over mondiale handelsgerelateerde kwesties; benadrukt dat de EU zich moet blijven 
inzetten voor de democratisering en verdere modernisering van de WTO teneinde 
ervoor te zorgen dat alle landen op voet van gelijkheid vertegenwoordigd zijn;

3. herinnert eraan dat het moeilijk is om bedrijven rekenschap te laten afleggen wanneer 
de normen inzake mensenrechten geen deel uitmaken van de mondiale regels inzake 
handel en investeringen; onderstreept dat het nodig is een nieuw evenwicht te vinden 
tussen de handels- en investeringswetgeving en de mensenrechtenwetgeving, met name 
in de wereldwijde toeleveringsketens; doet derhalve een beroep op de EU om binnen de 
WTO initiatieven te ontplooien met het oog op de regulering van specifieke 
wereldwijde toeleveringsketens, met name, als eerste stap, in de kledingsector; wijst er 
bovendien op hoe belangrijk het is dat de EU actief betrokken is bij het proces van de 
intergouvernementele werkgroep voor onbepaalde duur inzake transnationale bedrijven 
en andere ondernemingen met betrekking tot de rechten van de mens (OEIGWG) en het 
primaat van de mensenrechten boven handelsbelangen verdedigt;

4. dringt aan op een mondiale handelsagenda op basis van het beginsel van rechtvaardige 
handel die aan iedereen ten goede komt, waarin aan ontwikkeling en sociale, milieu- en 
mensenrechten een centrale rol in het proces wordt toebedeeld en speciaal de nadruk 
wordt gelegd op de noden van de ontwikkelingslanden met lage inkomens en de minst 
ontwikkelde landen (MOL's); onderstreept in dit verband dat allesomvattende, bindende 
en afdwingbare bepalingen inzake sociale, arbeids- en milieunormen in 
handelsovereenkomsten moeten worden bevorderd;

5. dringt er met klem op aan dat de mensenrechten daadwerkelijk worden beschermd en 
dat wordt voorzien in doeltreffende en voor individuen toegankelijke mechanismen 
voor de beslechting van geschillen inzake schendingen van de mensenrechten; wijst 
andermaal op het belang van het integreren van gendergelijkheid en empowerment van 
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vrouwen in alle maatregelen van het handelsbeleid, ook in de WTO-regels;

6. is van mening dat de wereld, sinds de lancering van de Doharonde in 2001, op 
economisch, politiek en technologisch gebied ingrijpend is veranderd; spoort de WTO 
daarom aan om ervoor te zorgen dat de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling 
(SDG's) beter tot uitdrukking komen in de ontwikkelingsagenda van Doha, teneinde 
nieuwe uitdagingen, zoals e-handel, digitale handel, transparantie van investeringen, 
subsidies en overcapaciteit, mondiale waardeketens, openbare aanbestedingen en 
binnenlandse regelgeving voor diensten en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, adequaat het hoofd te kunnen bieden; onderstreept dat de WTO, met 
inbegrip van het mechanisme voor geschillenbeslechting, zodanig moet worden 
hervormd dat er een rechtvaardig en evenwichtig multilateraal handelsstelsel ontstaat; 
onderstreept dat het voor de ontwikkelingslanden die lid zijn van de WTO, belangrijk is 
dat zij hun verplichtingen nakomen en bij de liberalisering van de handel over hun eigen 
tempo en ritme kunnen beslissen, naar gelang van hun ontwikkelingsniveau;

7. dringt aan op meer steun voor Hulp voor handel-projecten in het kader van 
ontwikkelingshulp, teneinde digitale kansen om te zetten in daadwerkelijke 
handelsvoorwaarden voor de ontwikkelingslanden;

8. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan terdege rekening te houden met de 
problemen die ontwikkelingslanden ondervinden bij het voldoen aan hun verplichtingen 
uit hoofde van de WTO-overeenkomsten; merkt op dat het onder meer om de volgende 
problemen gaat: a) het verbod op investeringsmaatregelen en subsidies waardoor het 
moeilijker wordt de binnenlandse industrie te stimuleren; b) de liberalisering van de 
landbouw waardoor het voortbestaan en de bestaansmiddelen van kleine 
boerenbedrijven, waarvan de producten steeds meer concurrentie van goedkopere 
levensmiddelen krijgen te verduren, worden bedreigd; c) de negatieve gevolgen van een 
strikt stelsel van intellectuele-eigendomsrechten inzake toegang tot geneesmiddelen en 
de overdracht van technologieën; en d) de toenemende druk op ontwikkelingslanden om 
hun dienstensector open te stellen, hetgeen de positie van plaatselijke dienstverleners 
volledig zou kunnen ondermijnen;

9. verzoekt de EU andermaal om ervoor te zorgen dat haar activiteiten met 
ontwikkelingslanden, zowel op het gebied van ontwikkeling als van handel, zijn 
gebaseerd op een evenwichtig kader tussen gelijkwaardige partners, dat zij stroken met 
het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling zoals vastgelegd in artikel 208 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en dat zij zijn 
gericht op de bevordering en eerbiediging van de mensenrechten;

10. is ingenomen met de inwerkingtreding van de handelsfacilitatieovereenkomst van de 
WTO op 22 februari 2017 en constateert dat deze overeenkomt aanzienlijke voordelen 
zou moeten opleveren, vooral voor ontwikkelingslanden; wijst andermaal op het belang 
van doelgerichte en duurzame steun voor technische en financiële maatregelen en 
capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de ontwikkelingslanden die lid zijn van de 
WTO, met name de minst ontwikkelde landen, opdat zij de overeenkomst kunnen 
uitvoeren en zich aan het hervormingsproces kunnen aanpassen;

11. is van oordeel dat de WTO-regels en andere multilaterale handelsovereenkomsten de 
reikwijdte van de bijzondere en gedifferentieerde behandeling moeten uitbreiden om 
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een actiever gebruik mogelijk te maken van instrumenten ter ondersteuning van 
industrietakken die nog in de kinderschoenen staan; verzoekt de EU en haar lidstaten 
om het beginsel van speciale en gedifferentieerde behandeling te waarborgen voor alle 
WTO-leden die door de Wereldbank als ontwikkelingslanden worden aangemerkt;

12. wijst erop dat handelsovereenkomsten negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden; vindt het betreurenswaardig dat de twee 
instrumenten die in het kader van WTO-onderhandelingen door ontwikkelingslanden 
zijn voorgesteld om het levensonderhoud van kleine boeren, de voedselzekerheid en de 
plattelandsontwikkeling te bevorderen, namelijk speciale producten (SP) en een speciaal 
vrijwaringsmechanisme (SSM), niet zijn ingevoerd; vraagt de EU om de verzoeken van 
ontwikkelingslanden om hun voedselproductiesystemen te beschermen en hun 
bevolking te behoeden voor de mogelijk verwoestende gevolgen van goedkope invoer, 
te ondersteunen, ook uit hoofde van de economische partnerschapsovereenkomsten;

13. betreurt het feit dat de 11e ministersconferentie van de WTO geen vooruitgang heeft 
kunnen boeken inzake kwesties die voor de ontwikkelingslanden van cruciaal belang 
zijn; is evenwel ingenomen met de verbeterde preferentiële behandeling waarin de 
WTO al eerder had voorzien voor de MOL's, met inbegrip van preferentiële 
oorsprongsregels en een regeling voor dienstverleners, en onderstreept de noodzaak van 
maatregelen inzake capaciteitsopbouw die leveranciers uit de MOL's in staat zouden 
stellen om te profiteren van de ontheffing voor diensten ten behoeve van de MOL's;

14. onderstreept dat de doelstelling van duurzame ontwikkeling het uitgangspunt moet 
worden voor de werkzaamheden van de WTO, wier regels en activiteiten hierop moeten 
worden afgestemd en in overeenstemming moeten worden gebracht met de Agenda 
2030 en de Overeenkomst van Parijs, die als referentiepunt voor verdere verbintenissen 
moeten dienen; benadrukt daarnaast hoe belangrijk het is dat de duurzaamheid van 
mondiale waardeketens wordt gewaarborgd en dat ze in overeenstemming worden 
gebracht met de mensenrechten en sociale en milieunormen;

15. benadrukt dat, om de SDG's 2 en 6 te kunnen verwezenlijken, moet worden voorzien in 
genoeg voedsel van goede kwaliteit, schoon water en de bouw van extra installaties 
voor de verwijdering van afvalwater; vestigt bovendien de aandacht op de omvang en 
de gevolgen van de energiearmoede in ontwikkelingslanden en dringt aan op extra 
maatregelen om, met name in afgelegen plattelandsgebieden en gebieden die niet op het 
energienetwerk zijn aangesloten, de energiearmoede terug te dringen overeenkomstig 
SDG 7; 

16. onderstreept dat de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele
eigendom (TRIPS) meer op ontwikkeling zou moeten zijn gericht; herinnert eraan dat 
het van het grootste belang is om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot 
geneesmiddelen en steunt een omvattender gebruik van de in TRIPS ingebouwde 
flexibiliteiten zoals verankerd in de Verklaring van Doha; is bezorgd over de huidige 
tendensen van de privatisering van zaaigoed waardoor het recht van mensen op voedsel 
wordt ondermijnd; roept de Commissie op tot verdere verkenning en vaststelling van 
maatregelen ter bestrijding van biopiraterij;

17. is voorstander van het mechanisme van koolstofbelastingaanpassingen aan de grens en 
ziet het als een belangrijk instrument om eerlijke concurrentie te waarborgen voor 
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bedrijven die stappen ondernemen om hun klimaatimpact te verminderen;

18. betreurt het feit dat in de verplichtingen uit hoofde van de WTO-overeenkomst inzake 
sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) het recht van landen om regelgeving vast te 
stellen op basis van het voorzorgsbeginsel, niet wordt erkend; verzoekt de EU en haar 
lidstaten zich in te zetten voor de volledige erkenning van dit beginsel in de WTO-
verplichtingen;

19. is in het licht van bovenstaande bezorgd dat een toename van het aantal bilaterale en 
plurilaterale handelsovereenkomsten tot de versnippering van het internationale 
handelsbeleid zou kunnen leiden en aldus de rol van de WTO zou ondermijnen; 
herinnert eraan dat ontwikkelingslanden het meest gebaat zijn bij een multilateraal 
stelsel om hun belangen te verdedigen; verzoekt de EU en haar lidstaten daarom zich er 
nog meer voor in te zetten om de WTO opnieuw een centrale plaats te geven bij de 
wereldwijde governance van de handel en niet van ontwikkelingslanden te verlangen 
dat zij WTO-bepalingen opnemen in plurilaterale of bilaterale overeenkomsten, omdat 
daarmee de flexibiliteitsmechanismen van de WTO worden ondermijnd die 
uitdrukkelijk zijn ingesteld om hun belangen te beschermen;

20. vindt het zeer zorgwekkend dat diverse posten bij de beroepsinstantie van de WTO 
vacant blijven en dat dit de goede werking van het mechanisme inzake 
geschillenbeslechting belemmert; verzoekt de Europese Commissie derhalve met 
concrete voorstellen te komen om deze betreurenswaardige impasse te doorbreken;

21. wenst dat de EU blijft pleiten voor versterking van de parlementaire dimensie van de 
WTO, met name door middel van meer financiële en personele steun voor het bevoegde 
secretariaat; roept de WTO-leden ertoe op de democratische legitimiteit en transparantie 
te waarborgen door de parlementaire dimensie van de WTO te versterken; onderstreept 
in dit verband dat ervoor moet worden gezorgd dat parlementsleden een betere toegang 
hebben tot handelsonderhandelingen, dat zij worden betrokken bij het opstellen en 
uitvoeren van besluiten van de WTO en dat handelsbeleid naar behoren wordt getoetst 
in het belang van de burgers.
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