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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. 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 
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;

2. herinnert eraan dat de EU in het kader van de Overeenkomst van Cotonou heeft toegezegd 
te zullen ijveren voor duurzame ontwikkeling en de uitbanning van armoede in de landen 
van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de zogenaamde ACS-landen); is 
voorts van oordeel dat de EU als belangrijke speler in de wereldhandel in de multilaterale 
instellingen ertoe kan bijdragen om de positie van de ontwikkelingslanden te versterken 
door een coherenter en alomvattender beleid gestalte te geven in overeenstemming met 
artikel 178 van het EG-Verdrag; benadrukt echter dat ook andere internationale donoren
een belangrijke bijdrage leveren;

3. onderstreept het belang om de multilaterale handelsorganisaties in stand te houden en te 
versterken; 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;

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;

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 kunnen worden teruggedrongen, daar deze 
exportsubsidies slechts 3,5% van de totale landbouwsteun uitmaken;

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;

7. onderstreept het belang van verlichting van de overheidsschuld van de MOL 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;
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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. 

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;

10. benadrukt de dringende noodzaak om de WTO te hervormen met het oog op meer 
democratische verantwoording en grotere transparantie en geloofwaardigheid;

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;

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.


