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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat haar handelsbeleid Europese 
waarden bevordert en verdedigt, in het bijzonder sociale markteconomie, 
milieubescherming, rechten van werknemers, verbetering van publieke diensten,
multifunctionele landbouw en culturele verscheidenheid;

2. is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten hiertoe in fora zoals de Internationale 
Arbeidsorganisatie, de OESO en multilaterale milieu-agentschappen met één stem moeten 
spreken, en dat de WTO- en bilaterale handelsonderhandelingen steun moeten geven aan 
de beleidsdoelstellingen die in deze andere fora worden nagestreefd;

3. steunt de oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, gericht 
op het 'opvangen' van de negatieve effecten van liberalisering en het verlenen van bijstand 
voor economische aanpassing;

4. is van oordeel dat ontwikkelingslanden, om van de resultaten van multilaterale of 
regionale handelsonderhandelingen te kunnen profiteren, ook dit soort bijstand nodig 
hebben, naast de vrijheid om zelf hun eigen beleidsmix te kiezen;

5. beklemtoont het belang voor Europese producten en diensten van open markten, zonder de 
ontwikkeling van derde landen te belemmeren en rekening houdend met hun vermogen 
om met het bestaande onevenwicht van vaardigheden en ervaring om te gaan;

6. is verheugd over de invoering van de SAP+-regeling, die stimulansen biedt voor hogere 
sociale en milieunormen, en dringt erop aan deze benadering uit te breiden tot bilaterale 
handelsovereenkomsten;

7. is van oordeel dat Europa, wanneer het een op deze punten gebaseerd handelsbeleid voert, 
zowel door ontwikkelings- als de armste landen gezien zal worden als een eerlijke 
gesprekspartner en als één van de belangrijkste verdedigers van hun belangen, hetgeen zal 
bijdragen aan vergroting van het politieke gewicht van de Europese Unie in internationale 
instellingen; 

8. erkent dat Europese burgers zich steeds meer zorgen maken over de invloed van 
handelsliberalisering op Europese banen en hun levensstandaard, en verzoekt de 
Commissie in handelsonderhandelingen te streven naar méér transparantie en duidelijke, 
onafhankelijke analyses te presenteren van de kosten en baten van voorstellen voor 
nieuwe handelsovereenkomsten.


