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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

 1. benadrukt dat de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU een nieuwe grondslag 

moeten krijgen zodat een partnerschap ontstaat dat de strategische belangen en gedeelde 

waarden van de verschillende partners bevordert en bijdraagt tot de versterking van het 

mondiaal bestuur en een op regels gebaseerde multilaterale orde; onderstreept dat het 

partnerschap gericht moet zijn op de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, 

de vervulling van basisbehoeften en de eerbiediging van de mensenrechten, en zowel de 

voorspelbaarheid als de eigen inbreng in de strategieën in het kader van de 

ontwikkelingssamenwerking moet stimuleren; 

2. is ervan overtuigd dat bij de herziening van het partnerschap ACS-EU rekening moet 

worden gehouden met het toenemende belang van de regionalisering teneinde 

overlapping van de beleidskaders van de Unie te voorkomen; onderstreept dat het van 

cruciaal belang is dat de landen van de ACS-groep als groep en als regio's volledig 

deelnemen aan dit herzieningsproces; onderstreept in dit verband de rol van regionale 

organisaties zoals de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse regionale economische 

gemeenschappen; dringt aan op een sterkere regionalisering en een gedifferentieerde 

institutionalisering van het partnerschap met de ACS-landen, gezien de verschillen 

tussen de drie partnerregio's, te weten Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan; 

3. onderstreept het belang van de betrekkingen met de ACS-landen, vooral met betrekking 

tot het Afrikaanse buurcontinent, en de bestaande, bijzondere en verder te ontwikkelen 

betrekkingen met de Afrikaanse Unie; stelt voor na te denken over het identificeren van 

de meest efficiënte structuren en mechanismen voor de toekomstige samenwerking, wat 

een versmelting van de bestaande structuren en beleidsterreinen van de Overeenkomst 

van Cotonou met die van de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU zou kunnen 

omvatten, en raadt aan een passend kader op te zetten voor de betrekkingen met de 

landen van het Caribisch gebied en de Stille Oceaan; is van mening dat voorafgaand aan 

een besluit over de toekomst van de institutionele structuur van de betrekkingen tussen 

de ACS-landen en de EU een gedegen analyse moet worden verricht van de behaalde 

resultaten en mislukkingen van het bestaande kader; 

4. is van mening dat sterke politieke banden op basis van gemeenschappelijke belangen en 

gedeelde waarden het fundament van het ACS-partnerschap moeten blijven vormen, 

maar dat verdere samenwerking op het gebied van mondiale kwesties moet worden 

versterkt en dat de gepaste mechanismen moeten worden opgezet om de mondiale 

uitdagingen van vandaag beter aan te pakken, bijvoorbeeld klimaatverandering en 

water, energie, voedselvoorziening, migratiestromen, terrorisme, extremisme, 

internationale misdaad, biodiversiteit, gezondheid en financiën; 

5. wijst erop dat het buitenlandse beleid van de Unie coherent moet zijn en dat ook de 

doelstellingen van het binnenlands en buitenlands beleid coherent moeten zijn, met 

name op het gebied van handel, landbouw, milieu, energie, veiligheid en migratie; voegt 

hieraan toe dat de eigen inbreng van de landen van de ACS-groep in het partnerschap 

ACS-EU belangrijk blijft en dat de herziening van dit partnerschap een nieuwe politieke 
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impuls moet geven die verder gaat dan technische en institutionele aanpassingen; 

6. benadrukt dat de samenwerking tussen de ACS-landen en de EU moet worden 

geïntensiveerd op gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals de veiligheid, de 

conflictpreventie, mede in combinatie met de terugdringing van de honger en de 

gevolgen van de klimaatverandering, de mensenrechten, de rechtsstaat en de 

democratie; constateert in dit verband dat de mogelijkheden van de politieke dialoog in 

het kader van de artikelen 8 en 96 van de Overeenkomst van Cotonou niet ten volle zijn 

benut, noch door de EU noch door de ACS-landen; onderstreept de belangrijke rol in dit 

verband van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU; 

7. herinnert eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat, goed bestuur en andere essentiële elementen die zijn opgenomen in artikel 9 

van het de Overeenkomst van Cotonou, de basis vormen van het partnerschap ACS-EU; 

onderstreept de noodzaak van de eerbiediging van de mensenrechten en het belang van 

deel 2 van artikel 9 van de huidige Overeenkomst van Cotonou en de daarin opgenomen 

democratische clausule die in artikel 96 verder wordt uitgewerkt; herinnert eraan hoe 

belangrijk het is deze bepalingen, waar nodig, volledig ten uitvoer te leggen; 

8. benadrukt dat verschillende mechanismen uit de Overeenkomst van Cotonou zoals 

politieke dialoog, financiële ondersteuning, passende maatregelen en opschorting van 

ontwikkelingssamenwerking uitgebreid moeten worden om effectief bij te dragen aan 

de verbetering van de mensenrechten, democratie, de rechtsstaat, goed bestuur en vooral 

corruptiebestrijding; 

9. onderstreept dat het belangrijk is dat dit nieuwe partnerschap na Cotonou een win-

winsituatie oplevert en dat het gebaseerd is op gezamenlijke groei en gezamenlijke 

ontwikkeling van de EU en Afrika; is van oordeel dat dit partnerschap de industrialisatie 

van het Afrikaanse continent en de ontwikkeling van de landbouw moet bevorderen, en 

de investering in innoverend beleid en duurzame ontwikkeling moet stimuleren; 

10. onderstreept dat officiële ontwikkelingshulp (ODA), zoals deze is vastgelegd in de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN en de VN-actieagenda van 

Addis Abeba over ontwikkelingsfinanciering, cruciaal blijft voor de ACS-landen, en 

met name voor de minst ontwikkelde landen (MOL's); dringt erop aan dat deze kwestie 

volledig deel gaat uitmaken van de toekomstige betrekkingen tussen de ACS-landen en 

de EU na 2020; neemt nota van de toezegging van de EU om ontwikkelingshulp te 

bieden aan de ACS-landen; betreurt dat veel EU-lidstaten de doelstelling van 0,7% van 

het bruto nationaal inkomen (bni) voor ODA in 2015 niet hebben gehaald; verzoekt alle 

partners hun verbintenissen volledig na te komen; 

11. dringt erop aan de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling op te nemen in de 

herziening van het samenwerkingskader ACS-EU als één enkele, universele reeks 

ontwikkelingsdoeleinden die gelden voor iedereen; is van mening dat de Raad ACS-EU 

concrete aanbevelingen moet doen over de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling in het kader van de samenwerking ACS-EU; 

12. onderstreept ten aanzien van de ACS-landen het belang van artikel 12 van de 

Overeenkomst van Cotonou, dat de ACS-landen in staat stelt een dialoog aan te gaan 

over EU-beleid dat op hun ontwikkeling van invloed kan zijn; 
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13. wijst nadrukkelijk op het belang van de partnerschapsovereenkomsten voor de 

regeringen van de ACS-landen om de algehele prestatie van hun economieën te 

verbeteren; is van mening dat het nieuwe partnerschap gebaseerd moet zijn op de 

ontwikkeling van de productiecapaciteit van de landen in het kader van een duidelijke 

logica van duurzame ontwikkeling zonder de illegale exploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen door buitenlandse staatsbedrijven, de voltooiing van de meest gunstige 

regionale integratieprocessen waarbij geprofiteerd wordt van bestaande stimulerende 

structuren zoals de Afrikaanse Unie, de aanvulling van de traditionele landbouw met 

efficiënte bewerkingsmethodes, distributie en verkoop ten voordele van de bevolking en 

de bestrijding van landroof door buitenlandse en binnenlandse krachten; beveelt aan de 

privatisering van nationale natuurlijke hulpbronnen en overheidsdiensten te overwegen; 

doet in dit verband een beroep op de EU om in de betrokken partnerlanden de 

bestendiging van eigendomsrechten op land te stimuleren, met inbegrip van een 

adequate registratie en toewijzing van eigendom, teneinde de economische uitbuiting 

van de kwetsbaarste groepen te voorkomen; 

14. onderstreept de rol en toegevoegde waarde van economische betrekkingen vooral 

wanneer de kleine en middelgrote bedrijven en de familiebedrijven aan beide zijden 

hierbij betrokken zijn; dringt aan op speciale maatregelen met het oog op een 

intensievere uitwisseling; 

15. ondersteunt de beslissing van de Verenigde Naties om een alomvattend juridisch 

instrument te creëren waardoor bedrijven verplicht worden de mensenrechten te 

eerbiedigen, teneinde de arbeidsuitbuiting, de moderne vormen van slavernij, de illegale 

geldstromen en de financiering van terrorisme en gewapende conflicten een halt toe te 

roepen; roept de EU- en ACS-partners op om hun samenwerking bij de bestrijding van 

witwaspraktijken en belastingontduiking te intensiveren; 

16. onderstreept dat in toekomstige samenwerkingsovereenkomsten strategieën inzake 

duurzame ontwikkeling ter bestrijding van de klimaatverandering moeten worden 

opgenomen, met inbegrip van een gedegen waterbeheer en duurzame 

landbouwpraktijken teneinde de voedsel- en waterzekerheid te vergroten om te 

waarborgen dat mensen gezond kunnen leven en om een einde te maken aan honger en 

armoede; ziet grote kansen voor een nieuwe samenwerking op het stuk van het klimaat- 

en energiebeleid, het behoud van de biodiversiteit van het zeemilieu, met inbegrip van 

innovatieve maatregelen ter bestrijding van het plastic afval in zee, en de 

gemeenschappelijke hulp bij rampen door het instellen van doeltreffende "emergency 

points";  

17. onderstreept dat gezamenlijk oplossingen moeten worden gevonden voor het aanpakken 

van de diepere oorzaken van migratie in een aantal ACS-landen; is van oordeel dat het 

werken aan een doeltreffend multilateraal kader voor het beheer van de mondiale 

migratiestromen een strategische prioriteit voor een toekomstig partnerschap ACS-EU 

moet worden; 

18. onderstreept dat het toekomstige partnerschapskader een alomvattende aanpak van 

vrede en veiligheid mogelijk moet maken en dat in dit verband voldoende planning en 

coördinatie moeten worden ingevoerd om bestaande en mogelijke overlappingen tussen 

de regionale en nationale steun door de EU-lidstaten en de ACS-landen te voorkomen; 
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19. is van mening dat de bepalingen over vrede en veiligheid verder moeten worden 

versterkt en dat het toekomstige partnerschap de basis moet leggen voor een meer 

doeltreffende gezamenlijke actie op het gebied van conflictpreventie, met inbegrip van 

vroegtijdige waarschuwing en bemiddeling, vredesopbouw en de aanpak van 

transnationale veiligheidsuitdagingen om de huidige transregionale 

veiligheidsdreigingen door terrorisme en gewelddadig extremisme weg te nemen, 

alsook alle vormen van smokkel, waaronder van mensen, wapens en drugs, en piraterij 

waar de EU- en ACS-landen het slachtoffer van zijn; 

20. onderstreept dat een stabiele veiligheidsomgeving een onontbeerlijke voorwaarde is 

voor het verwezenlijken van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling; 

ondersteunt derhalve het invoeren van een financieel instrument ten behoeve van de 

veiligheid en de vrede in het kader van het toekomstige partnerschap ACS-EU; 

21. dringt aan op een versterking van de politieke dimensie van het partnerschap ACS-EU, 

vooral om gemeenschappelijk optreden mogelijk te maken en een grotere invloed in de 

internationale fora uit te oefenen; is van mening dat het partnerschap ACS-EU meer 

banden moet proberen op te bouwen met andere partners wereldwijd (zoals de 

Afrikaanse Unie of de VN) en andere internationale grootmachten wanneer mogelijk, en 

moet werken aan een uitgebreide coördinatie en samenwerking, zonder werk of missies 

te herhalen, om oorlogen, interne conflicten, gebrek aan veiligheid, fragiliteit en 

overgangssituaties het hoofd te bieden; 

22. moedigt de partners aan het kader van in aanmerking komende staten en instellingen 

buiten de ACS te verbreden, zolang de betreffende landen aan de gestelde eisen 

voldoen; onderstreept dat de structuren van de dialoog ACS-EU moeten worden 

hervormd en andermaal versterkt om te zorgen voor een pluraliteit van partners in 

institutionele dialogen op parlementair en hoog politiek niveau; verzoekt de ACS-

landen om de vooruitzichten voor gestructureerdere betrekkingen met landen in Azië, 

Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika te bestuderen teneinde 

ervaringen uit te wisselen; 

23.  onderstreept het belang van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU voor de 

bevordering van de politieke dialoog en de ontwikkeling van een gelijkwaardig 

partnerschap tussen de ACS- en EU-landen. 
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