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Amendement ingediend door Nirj Deva

Amendement 1
Paragraaf 1

1. benadrukt dat handel op lange termijn het meest doeltreffende instrument kan zijn
om armoede te bestrijden; is evenwel van mening dat de bestrijding van armoede een
radicale ommezwaai in het beleid vereist, zowel in de industrielanden als in de
ontwikkelingslanden, om de structurele oorzaken van armoede, zoals onrechtvaardige
handelsregels van de WTO, aan te pakken;

Or. en

Amendement ingediend door Maria Martens en Anna Záborská

Amendement 2
Paragraaf 1

1. zegt eens te meer dat handel een doeltreffend instrument kan zijn om armoede te
bestrijden; is evenwel van mening dat de bestrijding van armoede een radicale
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ommezwaai in het beleid vereist, zowel in de industrielanden als in de
ontwikkelingslanden, om de structurele oorzaken van armoede (schrapping) aan te
pakken door middel van eerlijke handelsregels;

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 3
Paragraaf 1

1. zegt eens te meer dat eerlijke handel een doeltreffend instrument kan zijn om armoede 
te bestrijden; is evenwel van mening dat de bestrijding van armoede een radicale 
ommezwaai in het beleid vereist, zowel in de industrielanden als in de 
ontwikkelingslanden, om de structurele oorzaken van armoede, zoals onrechtvaardige 
regels in de wereldhandel, aan te pakken, en dat het belangrijkste doel voor de 
huidige onderhandelingen over het wereldhandelsstelsel en de economische 
partnerschapsovereenkomsten moet liggen in de verwezenlijking van alle acht VN-
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling;

Or. de

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 4
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. verzoekt de lidstaten zich niet op oneerlijke wijze te mengen in de 
handelsvoorwaarden van ontwikkelingslanden of de plaatselijke marktkansen voor 
bedrijven in de begunstigde landen door maatregelen ter bevordering van de 
buitenlandse handel te nemen, en de doelstellingen van de ontwikkelingshulp niet 
langer door dergelijke maatregelen te doorkruisen;

Or. de

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 5
Paragraaf 2 ter (nieuw)

2 ter. stelt vast dat volgens de UNCTAD de 50 minst ontwikkelde landen – meer dan een
derde van alle ACS-landen - in 2004 meer dan 11 % van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden (742 miljoen), maar slechts 0,6 % van het mondiale BBP;

Or. en
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Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 6
Paragraaf 3

3. onderstreept het belang om de multilaterale handelsorganisaties in stand te houden en 
te versterken; is ingenomen met de oproep tot herziening van artikel XXIV van de 
GATT en zegt eens te meer dat in het kader van de WTO, het forum waar een op
eerlijke regels gebaseerd internationaal handelsstelsel gestalte moet krijgen, in het
bijzonder de nadruk moet worden gelegd op het versterken van de
onderhandelingscapaciteiten van de ontwikkelingslanden om hen in staat te stellen hun
handelsbelangen beter te behartigen en deze in de wereldeconomie in te passen;
benadrukt voorts dat de EU- en ACS-landen tezamen sterk genoeg staan om meer 
flexibiliteit en eventueel een hervorming van de WTO-regels te verlangen, zodat 
deze rechtvaardiger worden en beter bij de behoeften van de ontwikkelingslanden
aansluiten;

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 7
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. betreurt dat in de huidige onderhandelingen over de economische 
partnerschapsovereenkomsten weinig rekening wordt gehouden met de door de 
Raad, de Commissie en het Parlement vastgestelde Europese consensus voor 
ontwikkeling en wenst dat de Commissie het Directoraat-generaal Ontwikkeling veel 
nauwer bij de onderhandelingen betrekt;

Or. de

Amendement ingediend door Frithjof Schmidt

Amendement 8
Paragraaf 4

4. is van mening dat op de zesde ministersconferentie van de WTO enige vooruitgang is
geboekt op het gebied van speciale producten (SP), speciale garantiemechanismen
(SSM) en speciale en gedifferentieerde behandeling (SDT), ten einde rekening te
houden met de bezorgdheid van de ontwikkelingslanden over de gevolgen van de
liberalisering van de handel en het wederkerigheidsbeginsel, maar beklemtoont dat er
nog een hele weg moet worden afgelegd; benadrukt dat bij de onderhandelingen over 
de voorwaarden voor tariefverlagingen voor de handel in landbouw- en 
industrieproducten onverkort aan de SDT moet worden vastgehouden, zodat de
armere ontwikkelingslanden hun industrialiseringprocessen kunnen beschermen;
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Or. en

Amendement ingediend door Maria Martens en Anna Záborská

Amendement 9
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. benadrukt dat de handelsbarrières tussen de ontwikkelde landen en de 
ontwikkelingslanden, maar ook tussen de ontwikkelingslanden onderling een 
belemmering voor duurzame ontwikkeling vormen en dat de WTO-
onderhandelingen over markttoegang voor landbouwproducten en andere 
producten op korte termijn moeten worden opgevoerd; is van mening dat 
openstelling van de markt niet alleen tussen noord en zuid, maar ook tussen zuid en 
zuid onontbeerlijk is; wijst erop dat ook het probleem van de uitholling van 
preferenties moet worden opgelost;

Or. en

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 10
Paragraaf 5

5. verwelkomt het besluit om de exportsubsidies tegen 2013 af te schaffen; herinnert 
eraan dat de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2005 goed 
waren voor 37 % van de totale begroting van de EU, wat neerkomt op 0,43 % van 
het BNP van de lidstaten; herinnert er tevens aan dat exportsubsidies slechts 3,5 %
van de totale landbouwsteun uitmaken; verzoekt de Commissie derhalve dringend met 
voorstellen te komen die voortbouwen op de landbouwhervorming van 2003 door de
landbouwsteun geheel te ontkoppelen; verzoekt de Commissie tevens met klem de 
effecten van de algehele Europese landbouwsteun op de handel in vooral de 
ontwikkelingslanden te analyseren en op basis daarvan voorstellen te doen voor een 
verlaging van de totale landbouwsteun van de EU en een inkrimping van de diverse 
nationale ondersteuningsregelingen;

Or. da

Amendement ingediend door Maria Martens en Anna Záborská

Amendement 11
Paragraaf 5

5. verwelkomt het besluit om de exportsubsidies tegen 2013 af te schaffen; dringt er
echter bij de Commissie op aan de gesprekken voort te zetten om te bepalen hoe
nationale landbouwsubsidies en -tarieven in alle industrielanden kunnen worden
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teruggedrongen (schrapping);

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 12
Paragraaf 5

5. verwelkomt het besluit om de exportsubsidies tegen 2013 af te schaffen en pleit er 
opnieuw voor meer haast te maken met de uitvoering van de reeds genomen 
besluiten; dringt er echter bij de Commissie op aan de gesprekken voort te zetten om 
te bepalen hoe nationale landbouwsubsidies en -tarieven kunnen worden 
teruggedrongen, daar deze exportsubsidies slechts 3,5 % van de totale landbouwsteun 
uitmaken;

Or. de

Amendement ingediend door Maria Martens en Anna Záborská

Amendement 13
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. benadrukt het belang, ook voor de ontwikkelingslanden, van verbetering van de 
markttoegang voor dienstverleners, terwijl tegelijkertijd voor alle WTO-leden de 
mogelijkheid behouden moet blijven om hun eigen dienstensector te reguleren in 
overeenstemming met de GATS-overeenkomst, waartoe ook de mogelijkheid behoort 
om basissectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs en audiovisuele diensten vrij 
te stellen; betreurt dat binnen de WTO-onderhandelingen tot dusver geen specifiek 
kader voor de diensten is vastgesteld, met name voor sectoren die van belang zijn 
voor de exportmogelijkheden van de ontwikkelingslanden; wenst op dit terrein 
aanzienlijke vorderingen te zien;

Or. en

Amendement ingediend door Margrietus van den Berg

Amendement 14
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. benadrukt het belang van basisproducten als suiker, bananen en katoen voor de 
ontwikkelingslanden; verzoekt de Europese Unie de ontwikkelingslanden met 
nieuwe middelen de nodige bijstand voor de hervorming van hun suikersector te 
verlenen; betreurt ten zeerste dat er in Hongkong geen goede oplossing voor het 
katoenvraagstuk is gevonden;

Or. en
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Amendement ingediend door Margrietus van den Berg

Amendement 15
Paragraaf 6

6. is ingenomen met de verruiming van het "aid-for-trade"-programma, dat niet beperkt 
blijft tot de minst ontwikkelde landen (MOL), maar tot andere ontwikkelingslanden is 
uitgebreid; betreurt echter dat deze eerder toegekende steun nu afhankelijk wordt 
gesteld van bijkomende toegevingen op handelsgebied van de zijde van de landen die 
hulp ontvangen; benadrukt dat deze hulp met nieuwe middelen moet worden 
gefinancierd en niet gepaard mag gaan met een verschuiving van reeds voor andere 
ontwikkelingsinitiatieven (zoals de millenniumdoelstellingen) gereserveerde 
middelen;

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 16
Paragraaf 6

6. is ingenomen met de verruiming van het "aid-for-trade"-programma, dat niet beperkt 
blijft tot de minst ontwikkelde landen (MOL), maar tot andere ontwikkelingslanden is 
uitgebreid; betreurt echter dat deze eerder toegekende steun nu afhankelijk wordt 
gesteld van bijkomende toegevingen op handelsgebied van de zijde van de landen die 
hulp ontvangen; benadrukt dat deze hulp door extra middelen moet worden 
gefinancierd en niet door bestaande middelen anders te verdelen;

Or. de

Amendement ingediend door Frithjof Schmidt

Amendement 17
Paragraaf 6

6. is ingenomen met de verruiming van het "aid-for-trade"-programma, dat niet beperkt 
blijft tot de minst ontwikkelde landen (MOL), maar tot andere ontwikkelingslanden 
is uitgebreid; betreurt echter dat deze eerder toegekende steun nu afhankelijk wordt 
gesteld van bijkomende toegevingen op handelsgebied van de zijde van de landen die 
hulp ontvangen; herinnert eraan dat "aid for trade" niet mag worden gefinancierd 
door middelen aan andere ontwikkelingsinitiatieven (zoals de 
millenniumdoelstellingen) te onttrekken;

Or. en
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Amendement ingediend door Maria Martens en Anna Záborská

Amendement 18
Paragraaf 6

6. is ingenomen met de verruiming van het "aid-for-trade"-programma, dat niet beperkt 
blijft tot de minst ontwikkelde landen (MOL), maar tot andere ontwikkelingslanden is 
uitgebreid; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Margrietus van den Berg

Amendement 19
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. is gekeerd tegen de aangekondigde wijziging in de werkwijze bij de 
onderhandelingen over de diensten in de WTO, waardoor de traditionele benadering 
van onderaf, bestaande uit een verzoek gevolgd door een aanbod, met multilaterale 
besprekingen zal worden aangevuld; stelt met klem dat dit niet mag leiden tot een 
verzwakking van de positie van de armere landen doordat deze onder druk worden
gezet om meer dienstensectoren te liberaliseren en benadrukt dat de 
onderhandelingen over diensten nooit een gevaar mogen vormen voor het recht van 
de lidstaten om hun eigen openbare dienstverlening te reguleren;

Or. en

Amendement ingediend door Frithjof Schmidt

Amendement 20
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. neemt nota van het in Hongkong vastgestelde ontwikkelingspakket; betreurt in dit 
verband dat bij de verlening van heffings- en quotumvrije toegang tot de markten in 
de ontwikkelde landen voor de producten van de minst ontwikkelde landen de 
mogelijkheid wordt opengelaten dat tot 3 % van de tariefposten hiervan worden 
uitgezonderd, zodat de voordelen voor de minst ontwikkelde landen aanzienlijk 
kleiner worden; roept alle ontwikkelde en vergevorderde ontwikkelingslanden op 
zich bij het model van het EU-initiatief "alles behalve wapens" aan te sluiten;

Or. en
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Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 21
Paragraaf 7

7. onderstreept het belang van verlichting van de overheidsschuld van de 
ontwikkelingslanden door de schuld geleidelijk kwijt te schelden voor die regeringen 
die de mensenrechten eerbiedigen, het beginsel van goed bestuur in acht nemen en 
tevens van uitbanning van de armoede en economische ontwikkeling een prioriteit 
maken; benadrukt echter ook de belangrijke taak die binnen de internationale 
financiële instellingen voor de Europese instellingen en lidstaten is weggelegd om te 
voorkomen dat er nog meer economisch nadelige voorwaarden aan de 
ontwikkelingslanden worden opgelegd om voor de schuldhulpregelingen in 
aanmerking te komen;

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 22
Paragraaf 8

8. constateert dat uit recente studies van de UNCTAD en andere organisaties blijkt dat de 
verregaande liberalisering van de handel in de MOL in onvoldoende mate geleid heeft 
tot een duurzame en substantiële terugdringing van de armoede en een verslechtering 
van de handelsbalans van de ontwikkelingslanden, met name de Afrikaanse landen, in 
de hand heeft gewerkt; waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van het volledig 
wegvallen van de douane-inkomsten in deze landen door een al te haastige, 
opgelegde marktopenstelling en benadrukt dat deze landen het recht hebben zelf te 
bepalen in welk tempo zij hun markten voor de diverse sectoren openstellen;

Or. de

Amendement ingediend door Frithjof Schmidt

Amendement 23
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. herinnert eraan dat het dringend nodig is de prijzen voor basisproducten te 
stabiliseren en de mechanismen voor het aanbodbeheer op de internationale 
markten voor basisproducten te herzien; roept de Commissie op haar steun te geven 
aan de bestaande voorstellen van Afrikaanse WTO-leden om in de huidige ronde 
van de WTO-onderhandelingen ook over maatregelen voor de prijzen van 
basisproducten te spreken;

Or. en
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Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 24
Paragraaf 9

9. benadrukt het belang van capaciteitsopbouw op het gebied van de handel om de ACS-
landen in staat te stellen hun behoeften vast te stellen en strategieën uit te werken, van 
overleg en ondersteuning van regionale integratie en van assistentie bij dit proces, met 
name met als doel diversificatie te bevorderen, regionale integratie te ondersteunen en 
het pad naar liberalisering te effenen door de capaciteit inzake productie, bevoorrading 
en handel op te voeren, aanpassingskosten te compenseren en hun potentieel te 
vergroten om investeringen aan te trekken terwijl opkomende plaatselijke industrieën 
worden beschermd;

Or. en

Amendement ingediend door Frithjof Schmidt

Amendement 25
Paragraaf 11

11. acht het noodzakelijk om de handelsbetrekkingen tussen de ontwikkelingslanden zelf 
te ontwikkelen, een Zuid-Zuid-interregionale dimensie tot stand te brengen, 
plaatselijke markten in het leven te roepen en de toegang van de bevolking tot 
goederen en diensten te verbeteren; verzoekt de Commissie in dit verband opnieuw te 
kijken naar de regionale groeperingen zoals deze in het kader van de 
onderhandelingen over de economische partnerschapsovereenkomsten (EPA's) zijn 
opgezet en deze ontvankelijker te maken voor intraregionale economische 
groeimogelijkheden;

Or. en

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 26
Paragraaf 11

11. acht het noodzakelijk om de handelsbetrekkingen tussen de ontwikkelingslanden zelf 
te ontwikkelen, een Zuid-Zuid-interregionale dimensie tot stand te brengen, 
plaatselijke markten in het leven te roepen en de toegang van de bevolking tot 
goederen en diensten te verbeteren, maar vooral de toegang tot essentiële 
voorzieningen als drinkwater, gezondheidszorg, energie, vervoer en onderwijs veilig 
te stellen door middel van openbare investeringsprogramma's in overeenstemming 
met de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, en geen ruimte te laten voor 
pogingen tot liberalisering in het kader van de Algemene overeenkomst inzake de 
handel in diensten (GATS) of de economische partnerschapsovereenkomsten;
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Or. de

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 27
Paragraaf 12

12. is van oordeel dat niet alleen handel, maar vooral economische ontwikkeling en 
investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen die goederen en diensten 
leveren, in de toekomst voor meer welvaart kunnen zorgen; roept met name de 
Europese Investeringsbank op meer programma's voor deze doelgroepen te 
ontwikkelen.

Or. de

Amendement ingediend door Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer

Amendement 28
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. benadrukt hoe belangrijk het is dat plaatselijke gemeenschappen, parlementen en de 
civiele samenleving in de ontwikkelingslanden bij de democratische processen
worden betrokken.

Or. en

Amendement ingediend door Nirj Deva

Amendement 29
Paragraaf 12 ter (nieuw)

12 ter. benadrukt het belang van steun voor de minst ontwikkelde landen bij de 
terugdringing van de bureaucratie teneinde het binnenlandse bedrijfsleven te 
stimuleren en buitenlandse markten aan te boren.

Or. en


