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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over handel en armoede: naar een handelsbeleid dat de bijdrage van de handel aan 
armoedebestrijding maximaliseert
(2006/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van respectievelijk 25 oktober 2001 over openheid 
en democratie in de internationale handel1, van 13 december 2001 over de WTO-
bijeenkomst in Qatar2, van 3 september 2002 over handel en ontwikkeling, voor uitroeiing 
van de armoede en voedselveiligheid3, van 30 januari 2003 over de honger in de wereld en 
het wegnemen van belemmeringen voor de handel met de armste landen4, van 12 februari 
2003 over de WTO-onderhandelingen over de handel in landbouwproducten5, van 15 mei 
2003 over capaciteitsopbouw in de ontwikkelingslanden6, van 3 juli 2003 over de 
voorbereiding van de vijfde ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie 
(Cancún, Mexico, 10-14 september 2003)7, van 4 september 2003 over de Mededeling van 
de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Handel en ontwikkeling: hulp aan 
ontwikkelingslanden om de voordelen van handel te benutten8, van 25 september 2003 
over de vijfde ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie te Cancún9, van 24 
februari 2005 over actie tegen honger en armoede10, van 12 mei 2005 over de evaluatie 
van de Doha-Ontwikkelingsronde na het besluit van de Algemene Raad van de WTO van 
1 augustus 200411, van 6 juli 2005 over de wereldwijde oproep voor een actie tegen de 
armoede: laat armoede tot het verleden behoren12 en van 1 december 2005 over de 
voorbereiding van de zesde ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie te 
Hongkong13,

– gelet op zijn standpunt van 9 maart 2005 inzake het voorstel voor een verordening van de 
Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties14 en van 1 
december 2005 inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de 
vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met 
volksgezondheidsproblemen15,

  
1 PB C 112 E van 9.5.2002, blz. 326.
2 PB C 177 E van 25.7.2002, blz. 290.
3 PB C 272 E van 13.11.2003, blz. 277.
4 PB C 039 E van 13.2.2004, blz. 79.
5 PB C 043 E van 19.2.2004, blz. 248. 
6 PB C 067 E van17.3.2004, blz. 255. 
7 PB C 074 E van 24.3.2004, blz. 861. 
8 PB C 076 E van 25.3.2004, blz. 435.
9 PB C 077 E van 26.3.2004, blz. 393.
10 PB C 304 E van 1.12.2005, blz. 277. 
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
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– gelet op Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende 
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties1,

– gezien de mededelingen van de Europese Commissie getiteld "Sneller vorderingen boeken 
om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken – De bijdrage van de 
Europese Unie" (COM(2005)0132), "Sneller vorderingen boeken om de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken - Financiering voor ontwikkeling 
en effectiviteit van de hulp" (COM(2005)0133) en "Samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid - Sneller vorderingen boeken om de millenniumdoelstellingen voor 
de ontwikkeling te bereiken" (COM(2005)0134) van 12 april 2005,

– gezien de slotverklaringen van de Parlementaire Conferentie over de WTO van 12 en 15 
december 2005 en van 24-26 november 2004,

– gezien de op 18 december 2005 te Hongkong aangenomen ministersverklaring van de 
zesde zitting van de ministersconferentie van de WTO,

– gezien het op 1 augustus 2004 aangenomen  besluit van de Algemene Raad van de WTO,

– gezien de op 14 november 2001 te Doha aangenomen ministersverklaring van de vierde 
zitting van de ministersconferentie van de WTO,

– gezien het verslag-Sutherland over de toekomst van de WTO,

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000 die de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) bepaalt als door de internationale 
gemeenschap vastgestelde criteria ter bestrijding van armoede,

– gezien het Verslag over 2005 betreffende de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
van de Verenigde Naties,

– gezien de conclusies van de wereldtop van de Verenigde Naties van 2005,

– gezien het rapport van de VN-millenniumwerkgroep onder leiding van professor Jeffrey 
Sachs: "Investing in Development: a practical plan to achieve the Millennium 
Development Goals",

– gezien het op 8 juli 2005 door de Groep van Acht te Gleneagles bekendgemaakte 
communiqué van Gleneagles,

– gezien het verslag van de Raad van de Verenigde Naties over handel en ontwikkeling 
(UNCTAD), getiteld "Least Developed Countries 2002: Escaping the Poverty Trap",

– gezien het economisch verslag over Afrika 2004 van de Economische Commissie voor 
Afrika van de VN, getiteld "Unlocking Africa's Trade Potential",

– gezien het feit dat op de wereldtop voor actie tegen honger het "anti-hongerkwintet" werd 

  
1 Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 (PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1).
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geformeerd, leidend tot een wereldwijde oproep voor actie tegen armoede, die door de 
Braziliaanse president Lula op het Sociale Wereldforum in januari 2005 werd gelanceerd,

– gezien de verklaring van New York over Actie tegen honger en armoede van 20 
september 2004, ondertekend door 111 nationale regeringen, waaronder die van alle EU-
lidstaten,

– gezien de belofte van de Wereldvoedseltop in 1996 om het aantal mensen die honger 
lijden tegen het jaar 2015 met de helft terug te brengen,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de 
adviezen...(A6-0000/2006),

A. overwegende dat over de hele wereld meer dan een miljard mensen in extreme armoede
leven met minder dan 1 dollar per dag, en dat tussen de 1,5 en 3 miljard mensen onder de 
armoedegrens van 2 dollar per dag leven, 

B. overwegende dat het verschil in het inkomen per hoofd tussen de armste en rijkste landen 
van de wereld in de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld is,

C. met bezorgdheid opmerkende dat het aandeel van de armste landen in de wereldhandel in 
het afgelopen decennium is gedaald en dat hun afhankelijkheid van producten met een 
lage toegevoegde waarde groter is geworden, 

D. overwegende dat de wereldwijde wanverhouding tussen het tempo van de liberalisering en 
de sociale regels en milieuregels leidt tot een steeds grotere kloof tussen arm en rijk,
zowel in de industrielanden als in de ontwikkelingslanden, waardoor de opbouw van de 
Europese Unie als ruimte van sociale cohesie, duurzame ontwikkeling en industrialisering 
in gevaar komt, 

E. overwegende dat blijkens een verslag van de Wereldbank, het milieuprogramma en het 
ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties "drievierde van de arme mensen van 
de wereld in plattelandsgebieden [wonen], waar ze het enkel en alleen van hun natuurlijke 
omgeving moeten hebben" en dat arme mensen als eersten het slachtoffer worden van de 
privatisering van natuurlijke hulpbronnen en de vernieling van het milieu,

F. overwegende dat de toegang tot natuurlijke hulpbronnen zoals water, grond en energie, tot 
basisvoorzieningen zoals geneesmiddelen, gezondheid en onderwijs en tot essentiële 
goederen zoals geneesmiddelen voor arme mensen met de dag moeilijker wordt,

G. overwegende dat dag na dag de opbrengsten van de handel in basislevensmiddelen en 
landbouwproducten voor de producenten dalen, terwijl ze voor de detaillisten stijgen,

H. overwegende dat blijkens een studie1 op basis van gegevens van de Wereldbank, het 
  

1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", door Egor Kraev voor Christian 
Aid, juni 2005.
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Internationaal Monetair Fonds en de VN, de liberalisering van de handel het gebied ten 
zuiden van de Sahara in de afgelopen 20 jaar USD 272 miljard heeft gekost,

I. overwegende dat de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen en de wereldwijde 
armoedebestrijding zal vragen om eerlijker handelspraktijken, krachtige en behoorlijk 
gehandhaafde beschermingsregels voor het milieu en maatschappelijke rechten, effectieve 
hulp bij onhoudbare schulden en een verhoging van de hulpbedragen door alle donoren,

J. erop wijzende dat de externe handel een belangrijk instrument voor sociale en 
economische ontwikkeling kan zijn, mits landen in de eerste fase hun markten kunnen 
beschermen en wanneer zij dit wensen bepaalde door henzelf te kiezen sectoren van hun 
markten kunnen openstellen, en mits zij beschikken over een krachtig institutioneel kader 
en duidelijke sociale regels en milieuregels evenals duidelijke mechanismen voor de 
herverdeling van de welvaart,

K. overwegende dat de uitwerking van milieuregels en sociale regels binnen het multilaterale 
handelsstelsel, een eerlijke integratie van de ontwikkelingslanden in het 
wereldhandelsstelsel waarbij met hun behoeften rekening wordt gehouden, en een beter 
functionerende Wereldhandelsorganisatie tot de belangrijkste doelstellingen en 
verantwoordelijkheden van het handelsbeleid van de EU moeten behoren, nu de EU het 
grootste handelsblok van de wereld is,

L. overwegende dat de ontwikkelingslanden in Marrakech zijn overeengekomen 
onderhandelingen te zullen aanvangen over de diensten, met dien verstande dat volledige 
flexibiliteit blijft gelden ten aanzien van het al dan niet betrekken van enige dienstensector 
bij de onderhandelingen, 

M. overwegende dat de industrielanden 90 % van alle octrooien bezitten en dat de toepassing 
van de huidige TRIPS-regels een belemmering is voor de overdracht van technologie,

N. overwegende dat de EU de grootste exporteur en de op één na grootste importeur van de 
wereld is en dat haar invloed, zowel binnen de WTO als via haar bilaterale en regionale 
overeenkomsten, richting geeft aan het internationale handelsbeleid en handelsregels, van 
de intellectuele basis tot de praktische uitvoering,

1. waarschuwt dat de wereldwijde kosten van het mislukken van de uitroeiing van de 
armoede, waardoor het streven naar een goed evenwicht tussen handelsregels en sociale 
regels en milieuregels vertraging oploopt, reusachtig zijn in termen van menselijk leed, 
instabiliteit, conflicten, terugkerende rampen, internationale misdaad, drugshandel, 
economische stagnatie, illegale migratie en vroegtijdige sterfte;

2. verzoekt de Commissie in haar internationale agenda absolute prioriteit toe te kennen aan 
het creëren van een nieuw evenwicht tussen mondiaal bestuur, handhaving van de 
handelsregels en het recht op ontwikkeling, met name ten aanzien van de milieuregels en 
sociale regels, als de enige manier om bij te dragen aan de uitroeiing van de onderliggende 
oorzaken van de armoede en aan de verbetering van de sociale cohesie en de ecologische 
duurzaamheid;
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3. wenst een volledige beoordeling van de effecten van het huidige handelsbeleid op het 
milieu en de armoede in de ontwikkelingslanden en in de EU;

4. verwelkomt de aankondiging van de voorzitter van de Commissie van oktober 2005 dat 
hij maatregelen zal nemen ten behoeve van de slachtoffers van de globalisering binnen de 
EU, in de vorm van specifieke programma's; is van mening dat die programma's vergezeld 
moeten gaan van een versterking van de sociale regels en milieuregels in de EU en van de 
controle op naar de EU geïmporteerde productiegoederen of in de EU verleende diensten; 

5. verzoekt de Commissie nieuwe mechanismen in te voeren, en te bevorderen dat de WTO 
ditzelfde doet, om de prijs van basislevensmiddelen te stabiliseren en te waarborgen dat de 
opbrengsten van de verhandeling van deze producten op de markt eerlijk worden verdeeld 
tussen producenten en detaillisten;

6. is van mening dat het recht op industrialisering behoort tot het recht op ontwikkeling en 
dat derhalve ieder land het recht heeft zijn industrie te beschermen, vooral tegen landen 
die zich bezighouden met sociale dumping of milieudumping;

7. pleit voor economische integratie tussen buurlanden en tussen landen die zich in eenzelfde 
fase van hun economische ontwikkeling bevinden; 

8. verzoekt de Commissie meer doorzichtigheid na te streven in de internationale 
handelsbesprekingen en rekening te houden met de problemen van die 
ontwikkelingslanden die onvoldoende capaciteit hebben om een groot aantal 
handelsbesprekingen tegelijk te voeren;

9. verzoekt de Commissie met klem een speciaal programma uit te voeren om de landen ten 
zuiden van de Sahara te helpen bij het terugdraaien van de nadelige effecten van de door 
de IFI's opgelegde liberalisering van de handel, op gebieden zoals de toegang tot water,
geneesmiddelen, openbare diensten (spoorwegen, enz....), landbouw en essentiële 
industrie;

10. pleit voor een herziening van artikel XXIV van de GATT met het oog op verlenging van 
de overgangsperioden waarop ontwikkelingslanden recht hebben bij het aangaan van 
verplichtingen op grond van regionale overeenkomsten;

11. merkt op dat de landbouw in de meeste ontwikkelingslanden nog steeds de voornaamste 
bron van inkomen en werkgelegenheid is, met name voor de arme bevolkingsgroepen, en 
roept derhalve alle industrielanden op sneller en voortvarender werk te maken van de 
afschaffing van exportsubsidies en ongerechtvaardigde interne subsidies, en interne 
subsidies alleen nog toe te staan wanneer daarvoor goede gronden aanwezig zijn in het 
belang van een duurzame landbouw en de waarborging van de maatschappelijke functie 
van de landbouw;

12. verzoekt de Commissie te zorgen voor meer samenhang tussen haar handelsbeleid en haar 
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, en de regeringen van de ontwikkelingslanden 
te helpen bij het handhaven en ontwikkelen van openbare diensten om zo de grootste 
kwellingen van de armoede, zoals epidemieën, analfabetisme, drinkwatertekorten en het 
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ontbreken van rioolzuivering te bestrijden;

13. roept de Commissie op volledige flexibiliteit te waarborgen op het gebied van de diensten 
en ieder land de vrijheid te laten bepaalde diensten al dan niet in de lijst van te 
liberaliseren diensten op te nemen;

14. benadrukt de noodzaak van beschikbaarheid van betaalbare geneesmiddelen en van een 
herziening van de artikelen 30 en 31 van het TRIPS-akkoord; is van oordeel dat deze 
herziening van het TRIPS-akkoord eveneens dringend noodzakelijk is in het belang van 
de overdracht van technologie naar ontwikkelingslanden;

15. benadrukt dat armoedebestrijding en de bevordering van duurzame ontwikkeling de
kernpunten moeten vormen van de onderhandelingen over de EPA;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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