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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. benadrukt dat open handel een katalysator moet zijn voor regionale integratie, 

economische groei, duurzame ontwikkeling en het creëren van welvaart en 

werkgelegenheid; herinnert eraan dat de landen die het beste in de wereldeconomie zijn 

geïntegreerd, ook tot de rijkste landen behoren en dat handel ertoe heeft bijgedragen dat 

honderden miljoenen mensen zich aan de armoede hebben ontworsteld; ziet echter in dat 

niet alle ontwikkelingslanden op die wijze van handel hebben geprofiteerd en dat in het 

bijzonder de minst ontwikkelde landen (MOL's) nog steeds een marginale rol spelen in de 

wereldhandel; is in dit verband ingenomen met de nieuwe benadering van de Commissie 

waarbij handels- en investeringsovereenkomsten als hefboom worden gebruikt om 

waarden als duurzame ontwikkeling, mensenrechten, eerlijke en ethisch verantwoorde 

handel en corruptiebestrijding op de lange termijn te bevorderen; 

2. herinnert eraan dat alleen eerlijke en naar behoren gereguleerde handel die op de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) is afgestemd, 

ontwikkelingsmogelijkheden kan bieden; 

3. is met name ingenomen met de toezeggingen van de Commissie dat geen enkele 

handelsovereenkomst tot minder wettelijke bescherming zal leiden, dat bij wijzigingen in 

de mate van de bescherming van regulering in de EU alleen sprake mag zijn van een 

stijgende lijn en dat het recht op regelgeving te allen tijde zal worden beschermd; 

4. verzoekt de Commissie de afdwingbaarheid van de SDG's te versterken en uitvoerige 

hoofdstukken inzake duurzame ontwikkeling op te nemen in alle handelsovereenkomsten; 

5. wijst erop dat in het slotdocument van de actieagenda van Addis Abeba en in de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling onlangs opnieuw het belang werd onderstreept van de 

mogelijkheden van het handelsbeleid om een bijdrage te leveren aan duurzame 

ontwikkeling; brengt in herinnering dat de SDG's verschillende handelsgerelateerde 

doelstellingen omvatten die diverse beleidsgebieden betreffen, en dat een van de meest 

concrete doelstellingen erin bestaat de export van de ontwikkelingslanden te verhogen 

teneinde het aandeel van de MOL's in de mondiale export tegen 2020 te verdubbelen; 

roept de Commissie op het potentieel voor samenwerking met ontwikkelingslanden ten 

volle te benutten, teneinde de markteconomieën van ontwikkelingslanden te versterken; 

6. is verheugd dat de mededeling "Handel voor iedereen" het beginsel van beleidscoherentie 

voor ontwikkeling onderschrijft en gericht is op een meer verantwoord handels- en 

investeringsbeleid dat onder meer wordt gerealiseerd door initiatieven voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en een zorgvuldigheidsbeleid in de hele 

productieketen te versterken en daarmee bijdraagt tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en inclusieve groei in ontwikkelingslanden; 

is voorts ingenomen met de toezegging om een grondige analyse uit te voeren van de 

mogelijke effecten van nieuwe vrijhandelsovereenkomsten op de MOL's; betreurt dat de 

mededeling "Handel voor iedereen" geen gewag maakt van de Overeenkomst van 

Cotonou, die in 2020 afloopt; verzoekt de EU deel te nemen aan een breed opgezet proces 
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van raadpleging en dialoog, onder meer met de ACS-landen, over het kader voor de 

periode na de Overeenkomst van Cotonou; 

7. is van mening dat mensenrechten belangrijker moeten worden geacht dan de bepalingen 

van handels- en investeringsovereenkomsten; 

8. erkent dat het handels- en investeringsbeleid van de EU, door initiatieven voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en een zorgvuldigheidsbeleid in de hele 

productieketen te versterken, een antwoord moet bieden op de zorgen van de consument; 

dringt er echter bij de Commissie en de lidstaten op aan de thans bestaande niet-bindende 

vrijwillige aanpak achter zich te laten en in plaats daarvan te streven naar bindende 

zorgvuldigheidsvereisten; 

9. is ingenomen met de hernieuwde verbintenis om inclusief multilateralisme tot stand te 

brengen en is verheugd over de vooruitgang, met name op landbouwgebied (zoals het 

schrappen van handelsverstorende uitvoersubsidies voor landbouwproducten en 

vorderingen ten aanzien van de markttoegang voor de MOL's), die tijdens de ministeriële 

conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Nairobi is geboekt; is in dit verband 

ingenomen met de toezegging van de EU om over een periode van vijf jaar 400 miljoen 

EUR beschikbaar te stellen voor steun en technische bijstand aan ontwikkelingslanden in 

het algemeen en aan MOL's in het bijzonder, en hen daarmee te ondersteunen bij hun 

pogingen om de handelsfacilitatieovereenkomst van de WTO ten uitvoer te leggen; 

benadrukt hoe belangrijk het is dat de Doharonde zich tevens gaat richten op e-handel en 

een agenda voor digitale handel, zodat technologische vooruitgang sneller en op gelijkere 

voet kan worden gedeeld met de ontwikkelingslanden en naar oplossingen kan worden 

gezocht voor het gebrek aan infrastructuur, met name in afgelegen plattelandsgebieden; 

10. erkent dat de verschillen tussen de ontwikkelingslanden toenemen als het gaat om de mate 

van integratie in het multilaterale handelssysteem en de respectieve voordelen daarvan; 

verzoekt om specifieke regelingen, in het bijzonder voor MOL's met een marginaal 

aandeel in de wereldhandel; is daarom ingenomen met de herziening van het stelsel van 

algemene preferenties (SAP); 

11. brengt in herinnering dat "hulp voor handel" (Aid for Trade) van essentieel belang is voor 

handelsgerelateerde capaciteitsopbouw, technische bijstand, 

bedrijfsondersteuningsregelingen en regionale integratie; roept de EU en haar lidstaten op 

zich ertoe te verbinden de in het kader van "hulp voor handel" aan ontwikkelingslanden en 

met name aan MOL's verleende steun te verhogen, met als doel om bij de herziening van 

de "hulp voor handel"-strategie lokale kleine en middelgrote ondernemingen, de 

diversifiëring van de productie, technologieoverdracht, de ontwikkeling van de 

binnenlandse productiecapaciteit, vervoer en andere infrastructuur, empowerment van 

vrouwen en coöperaties te ondersteunen; merkt niettemin op dat handel op zich niet 

volstaat, en landen daarom alleen kan helpen ontwikkelingsbeperkingen weg te nemen als 

de rechtstreeks betrokken landen tegelijkertijd zelf ook behoorlijk wat werk verzetten en 

aanzienlijke verbeteringen doorvoeren op bestuursvlak; benadrukt in dit verband hoe 

belangrijk het is om de doelen van SDG 16 na te streven, en dan in het bijzonder de 

doelen op het gebied van goed bestuur en fiscaliteit; verzoekt de Commissie om bij de 

komende herziening van de "hulp voor handel"-strategie eerlijke en ethisch verantwoorde 

handel aan de orde te stellen, zoals aangekondigd in de mededeling "Handel voor 
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iedereen"; 

12. herinnert aan het belang van bankdiensten bij de ontwikkeling van handel en 

investeringen; vraagt de EU de bevordering van de toegang tot bankdiensten in 

ontwikkelingslanden te ondersteunen; 

13. herinnert eraan dat economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) een belangrijk 

ontwikkelingsinstrument kunnen zijn voor armoedebestrijding en zowel bijdragen tot de 

bevordering van de mensenrechten op de lange termijn als tot de bevordering van verdere 

regionale economische integratie; roept de EU op de EPO's te verrijken met specifieke 

toezichtstructuren voor duurzame ontwikkeling en mensenrechten, en daarmee te zorgen 

voor gepaste en transparante betrokkenheid van vakbonden en organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld; wenst dat de EU de ondertekening van de definitieve EPO's 

aanmoedigt; verzoekt de Commissie in de handels- en investeringsovereenkomsten van de 

EU krachtige en uitgebreide hoofdstukken inzake duurzame ontwikkeling op te nemen die 

op doeltreffende wijze ten uitvoer gelegd en gehandhaafd worden; 

14. herinnert eraan dat het investeringsbeleid van de EU, met name als het om 

overheidsgelden gaat, moet bijdragen tot de verwezenlijking van de SDG's; brengt in 

herinnering dat de transparantie en de verantwoordingsstructuur van instellingen voor 

ontwikkelingsfinanciering en  publiek-private partnerschappen moeten worden versterkt 

om de geldstromen, de houdbaarheid van schulden en de toegevoegde waarde voor 

duurzame ontwikkeling doeltreffend te kunnen volgen en te monitoren; 

15. wenst dat de Commissie in het kader van het handelsbeleid met name de beleidscoherentie 

voor ontwikkeling met betrekking tot de volksgezondheid versterkt; vraagt de Commissie 

de ontwikkelingslanden te helpen optimaal gebruik te maken van de in de Overeenkomst 

inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-overeenkomst) 

ingebouwde en in de Verklaring van Doha van 14 november 2001 over de TRIPS-

overeenkomst en volksgezondheid erkende flexibiliteit, opdat deze landen in het kader 

van hun gezondheidsprogramma's essentiële geneesmiddelen kunnen aanbieden tegen 

betaalbare prijzen; verzoekt de Commissie niet alleen voor volledige transparantie te 

zorgen met betrekking tot de inhoud van haar op lage- en middeninkomenslanden gerichte 

bijstandsprogramma's inzake intellectuele eigendom, maar ook te waarborgen dat de 

parallel daaraan geboden hulp inzake intellectuele eigendom andere 

ontwikkelingsprojecten op gezondheidsgebied niet ondermijnt; 

16. benadrukt dat het overeenkomstig SDG 16 van het grootste belang is om in de hele wereld 

goede bestuursstructuren te bevorderen teneinde iedereen te verzekeren van billijke 

toegang tot de rechter en op alle bestuursniveaus doeltreffende en 

verantwoordingsplichtige instellingen op te bouwen; onderstreept dat 

handelsovereenkomsten en buitenlandse directe investeringen van doorslaggevend belang 

kunnen zijn voor het creëren van de juiste stimulansen om de verwezenlijking van deze 

doelstelling te kunnen waarborgen; wijst er in dit verband op dat corruptie zowel in 

ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden een belangrijke non-tarifaire belemmering 

vormt; is ingenomen met het voornemen van de Commissie om ambitieuze bepalingen ter 

bestrijding van corruptie op te nemen in alle toekomstige handelsovereenkomsten; dringt 

bij de Commissie aan op de invoering van nieuwe maatregelen ter versterking van de 

rechtszekerheid van investeringen; 
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17. benadrukt dat ontwikkelingslanden pas volledig van handels- en 

investeringsmogelijkheden kunnen profiteren als er blijvende ondersteuning wordt 

geboden aan hervormingen voor het mobiliseren van binnenlandse inkomsten in 

ontwikkelingslanden, teneinde hen te helpen hun inkomsten te vergroten en 

belastingontduiking en -ontwijking aan te pakken door in overeenstemming met de 

beginselen van goed bestuur doelmatige, doeltreffende, eerlijke en transparante 

belastingstelsels te helpen ontwikkelen; 

18. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan de aanbevelingen van het omvattende 

investeringsbeleidskader voor duurzame ontwikkeling van de Conferentie van de 

Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) op te volgen om 

verantwoorde, transparante en verantwoordbare investeringen te bevorderen. 
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