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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat handel geen doel op zich is, maar een instrument om de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken; wijst nogmaals op de toezegging van de 
EU met betrekking tot het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling en het 
“berokken geen schade”-beginsel;

2. benadrukt het belang van alomvattende, bindende en afdwingbare bepalingen inzake 
sociale, arbeids- en milieunormen, met name in de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling van vrijhandelsovereenkomsten; onderstreept het belang van 
doeltreffend toezicht en sanctiemechanismen die personen en gemeenschappen, buiten 
of binnen de EU, verhaalmogelijkheden bieden; roept op tot het systematische gebruik 
van alomvattende handelsgerelateerde duurzaamheidseffectbeoordelingen vooraf en 
achteraf, ook met betrekking tot de mensenrechten;

3. wijst erop dat handelsovereenkomsten negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden; dringt erop aan dat de EU de wens van 
ontwikkelingslanden ondersteunt om hun voedselproductie te beschermen en hun 
bevolking te behoeden voor de mogelijk verwoestende gevolgen van goedkope invoer, 
met name door de herziening van hun gemeenschappelijke buitentarieven in het kader 
van herziene economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s);

4. wijst erop dat het een van de grootste uitdagingen voor de ontwikkelingslanden is om 
via economische diversificatie op te klimmen in de mondiale waardeketen; dringt erop 
aan dat de EU geen handelsbeleid voert dat ontwikkelingslanden in het algemeen 
verbiedt uitvoerheffingen op grondstoffen in te stellen, voor zover dit in 
overeenstemming is met de WTO-regels;

5. benadrukt dat de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs moet worden ondersteund 
door het handelsbeleid van de EU; dringt erop aan dat in vrijhandelsovereenkomsten 
specifieke bepalingen en doelstellingen worden opgenomen om deze toezeggingen na te 
komen, met name inzake de verwezenlijking van de nationaal bepaalde bijdragen, 
inzake verlies en schade in verband met de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering en inzake de overdracht van technologie.


