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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 

handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat officiële ontwikkelingshulp een uniek en waardevol middel is in de 

wereldwijde strijd tegen armoede, ongelijkheid en marginalisering; benadrukt dat 

weliswaar alle financieringsbronnen belangrijk zijn voor duurzame ontwikkeling, maar 

ontwikkelingshulp resultaten tot stand kan brengen die andere bronnen niet 

bewerkstelligen; wijst erop dat het nodig is ervoor te zorgen dat handel een doeltreffend 

instrument wordt om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te 

verwezenlijken en dat de particuliere sector, mits in overeenstemming met 

internationaal overeengekomen beginselen inzake doeltreffendheid van ontwikkeling, 

kan bijdragen aan de totstandbrenging van inclusieve en duurzame ontwikkeling en de 

tenuitvoerlegging van de Agenda 2030; onderstreept dat een nieuw evenwicht gevonden 

moet worden tussen de handels- en investeringswetgeving en de 

mensenrechtenwetgeving, met name in de mondiale toeleveringsketens; 

2.  benadrukt dat particuliere ondernemingen die actief zijn op het gebied van ontwikkeling 

hun bijdrage moeten leveren aan het bereiken van de Agenda 2030, en zich moeten 

houden aan gemeenschappelijke waarden en beginselen, zoals de internationaal 

overeengekomen beginselen inzake doeltreffendheid van ontwikkeling, namelijk eigen 

zeggenschap, afstemming, harmonisatie en verantwoordelijkheidsplicht, en dat 

ontwikkelingsdoelstellingen voorop zouden moeten staan; herinnert aan de 

verplichtingen die de particuliere sector moet nakomen overeenkomstig de leidende 

beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten (UNGP's) en de OESO-

richtlijnen voor multinationale ondernemingen, als het gaat om transparantie en 

eerbiediging van de mensenrechten; moedigt de EU en de lidstaten in dit verband aan 

een samenhangend kader van verplichte zorgvuldigheidsvereisten op het gebied van 

mensenrechten voor toeleveringsketens te ontwerpen dat gebaseerd is op de lering die is 

getrokken uit eerdere EU-initiatieven; 

3. doet een beroep op de EU om ervoor te zorgen dat haar activiteiten met 

ontwikkelingslanden, zowel op het gebied van ontwikkeling als van handel, zijn 

gebaseerd op een evenwichtig kader tussen gelijkwaardige partners, dat zij stroken met 

het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling zoals vastgelegd in artikel 208 

VWEU en dat zij zijn gericht op de bevordering en eerbiediging van de mensenrechten; 

spoort de EU met kracht aan haar werkzaamheden voor de operationalisering van haar 

op rechten gebaseerde benadering in alle ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten, 

voort te zetten; 

4. waarschuwt voor het ontwikkelen van een tweesporenbeleid wat betreft de rechten en 

verplichtingen van ondernemingen in overeenkomsten inzake investeringen en handel; 

merkt op dat vrijwillige maatregelen om de zorgvuldigheid te bevorderen ontoereikend 

kunnen zijn en dat de rechten van de beleggers moeten worden aangepast aan hun 

verplichtingen op het gebied van de naleving van de mensenrechten, de arbeidsnormen 

en de milieuwetgeving; wijst, gezien het feit dat de Commissie heeft voorgesteld een 

multilaterale investeringsrechtbank op te richten als permanent orgaan voor de 

handhaving van rechten van investeerders, op het belang om dergelijke 
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onevenwichtigheden aan te pakken en verzoekt de EU actief deel te nemen aan 

constructieve onderhandelingen over een bindend VN-instrument inzake bedrijfsleven 

en mensenrechten, teneinde het primaat van de mensenrechten te behouden;  

5. wijst andermaal op de noodzaak om de extraterritoriale mensenrechtenverplichtingen 

van de lidstaten, zoals vastgesteld in de beginselen van Maastricht, volledig na te komen 

en om voort te bouwen op de verschillende instrumenten van de Raad van Europa, met 

name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM); 

6. onderstreept dat handel geen doel op zich is, maar dat een inclusief, op regels 

gebaseerd, vrij en eerlijk handelsbeleid, in overeenstemming met de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling (SDG's), kan bijdragen tot de uitbanning van armoede, 

de belangrijkste doelstelling van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU, het 

terugdringen van ongelijkheid en het scheppen van fatsoenlijke banen; verzoekt te 

zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen; onderstreept de noodzaak dat 

de ontwikkelingslanden die handelspartners van de EU zijn zorgen voor goed bestuur en 

eerbiediging van de rechtsstaat;  

7. benadrukt dat wereldwijde governance van de handel een integratie van de handel 

mogelijk zou moeten maken die echte mogelijkheden creëert voor duurzame 

ontwikkeling; wijst er in dit verband op dat de huidige WTO-architectuur van de 

bijzondere en gedifferentieerde behandeling (SDT) niet de verwachte resultaten 

oplevert; benadrukt dat SDT-bepalingen doeltreffender en operationeler moeten worden 

voor ontwikkelingslanden;  

8. herinnert aan de noodzaak om het principe van beleidscoherentie voor ontwikkeling te 

versterken, volgens hetwelk bij het beleid dat gevolgen kan hebben voor 

ontwikkelingslanden rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van 

ontwikkelingssamenwerking; verzoekt de EU de gevolgen van haar handels- en 

begrotingsbeleid voor ontwikkelingslanden stelselmatig te evalueren en erop toe te zien 

dat haar investerings- en handelsovereenkomsten bepalingen voor onafhankelijke ex-

ante en ex-post effectbeoordelingen inzake de mensenrechten, afdwingbare 

zorgvuldigheidsvereisten en een doeltreffend verantwoordingsmechanisme bevatten;  

9. wijst erop dat handelsovereenkomsten negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

voedselzekerheid in ontwikkelingslanden; verzoekt de EU plaatselijke voedselproductie 

te beschermen en schadelijke gevolgen van goedkope invoer te voorkomen, ook in het 

kader van de economische partnerschapsovereenkomsten;  

10. herhaalt dat de gevolgen van het handelsbeleid voor het milieu ongelijk verdeeld zijn; 

verzoekt derhalve de EU om milieuduurzaamheid, duurzaam beheer van natuurlijke 

hulpbronnen, landrechten en daadwerkelijke aandacht voor lokale en inheemse 

gemeenschappen in het handelsbeleid van de EU te mainstreamen;  

11. merkt op dat bilaterale en regionale vrijhandelsovereenkomsten strengere bepalingen 

kunnen bevatten dan die welke door de WTO zijn vastgesteld, en dat deze bepalingen 

nationale regeringen aanzienlijke beperkingen kunnen opleggen; stelt met name met 

bezorgdheid vast dat in regionale en bilaterale vrijhandelsovereenkomsten, waaronder 

economische-partnerschapsovereenkomsten met ACS-landen, niet voldoende aandacht 

wordt besteed aan de noodzaak voor ontwikkelingslanden om beleidsmaatregelen te 
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treffen die hun voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling ten goede komen, en dat 

ontwikkelingslanden dikwijls wordt belet gebruik te maken van de flexibiliteit in de 

WTO-akkoorden; 

12. betreurt het feit dat ten minste 218 miljoen kinderen worden uitgebuit als 

arbeidskrachten, met name om de kosten te drukken; roept de EU op ervoor te zorgen 

dat goederen die in de EU worden verhandeld volgens regelingen voor ethische 

certificering geen banden hebben met gedwongen arbeid en kinderarbeid, teneinde te 

garanderen dat de etiketten "eerlijk" en "ethisch" op betrouwbare wijze worden gebruikt 

en de consument een weloverwogen keuze kan maken; 

13. merkt op dat de toename van bilaterale en regionale vrijhandelsovereenkomsten vragen 

doet rijzen in verband met de coherentie van de mondiale handelsgovernance, en de 

centrale rol van de WTO bij het vaststellen van wereldwijd geldende regelgeving 

ondermijnt; wijst tegen deze achtergrond opnieuw op het belang van de multilaterale op 

regels gebaseerde orde, volgens welke alle landen gelijk vertegenwoordigd zijn, als de 

meest doeltreffende manier om tot inclusieve mondiale handel te komen; onderstreept 

het belang van afdwingbare bepalingen inzake sociale, arbeids- en milieunormen in 

handelsovereenkomsten en is ingenomen met de toezegging van de Commissie om in 

handelsovereenkomsten bindende hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling 

op te nemen; benadrukt dat de naleving van deze bepalingen moet worden afgedwongen 

door middel van doeltreffende controlemechanismen die individuele personen in staat 

stellen verhaal te halen; verzoekt om opname, in met ontwikkelingslanden gesloten 

handelsovereenkomsten, van begeleidende maatregelen, waaronder financiële steun, ter 

ondersteuning van de inspanningen die zij zich getroosten om internationaal 

overeengekomen sociale en milieunormen na te leven en toe te passen; herhaalt zijn 

verzoek om meer transparantie in de handel in natuurlijke hulpbronnen; 

14. herinnert eraan dat Afrika wereldwijd gezien nog steeds aan de zijlijn staat, en verzoekt 

de EU de ambitie van dit continent om een werkelijke intra-Afrikaanse markt tot stand 

te brengen, te ondersteunen en geen stappen te nemen die deze ambitie in de weg 

zouden kunnen staan; onderstreept in dit opzicht de noodzaak om de ontwikkeling en de 

positieve impact van migratie en mobiliteit te optimaliseren; 

15. verzoekt de EU rekening te houden met de verschillende mate van ontwikkeling en 

capaciteit van ontwikkelingslanden en de Afrikaanse landen te ondersteunen bij het 

verbeteren van hun productie- en verwerkingscapaciteit zodat zij minder afhankelijk 

worden van grondstoffen en eenvoudige verwerkte producten, hun 

concurrentievermogen evenals hun aanwezigheid op de wereldmarkt kunnen opvoeren 

en kunnen bijdragen aan het scheppen van kwaliteitsbanen en met name de rol van 

vrouwen in de formele en informele economie kunnen vergroten; onderstreept dat alle 

handelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden moeten voorzien in voldoende 

asymmetrische liberaliseringsregelingen, bescherming van opkomende sectoren, 

oorsprongsregels die ontwikkeling begunstigen, en doeltreffende vrijwaringsclausules; 

16. steunt de oprichting van een continentale vrijhandelszone in Afrika; benadrukt dat 

economische partnerschapsovereenkomsten een belangrijk instrument kunnen vormen 

voor de bevordering van regionale integratie en duurzame ontwikkeling door handel, 

indien zij vergezeld gaan van passende structurele maatregelen en naar behoren 
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gemonitord worden; onderstreept de noodzaak om de bevordering van de 

mensenrechten en de verwezenlijking van de Agenda 2030 centraal te stellen; 

onderstreept het belang van engagement met partnerlanden om tot eigen zeggenschap 

op het niveau van de overheid en het maatschappelijk middenveld te komen; benadrukt 

in dit verband het cruciale belang van het eerbiedigen, zoals is vastgelegd in SDG 

17.15, van het recht van partnerlanden regels te stellen en de juiste beslissingen te 

nemen voor hun eigen nationale context, en tegemoet te komen aan de behoeften van 

hun bevolking, en het belang dat deze landen hun verplichtingen op het gebied van 

mensenrechten en andere internationale verbintenissen nakomen; benadrukt dat de 

toekomstige ACS-EU-betrekkingen gebaseerd moeten worden op een rechtvaardig en 

evenwichtig kader tussen gelijkwaardige partners; 

17. constateert dat er tot dusverre slechts één volledige economische 

partnerschapsovereenkomst (EPO) is gesloten; roept de EU dan ook op aandacht te 

schenken aan de problemen waarmee ontwikkelingslanden met betrekking tot EPO's in 

het post-Cotonou-proces te maken hebben; onderstreept met name dat er een uitgebreide 

analyse moet worden gemaakt van hun impact op de economieën van de Afrikaanse 

landen en hun respectieve arbeidsmarkten, en dat de intraregionale handel in Afrika 

moet worden bevorderd; 

18. betreurt het dat er elk jaar een bedrag dat hoger is dan de totale jaarlijkse officiële 

ontwikkelingshulp uit Afrika wegsijpelt in de vorm van illegale geldstromen; wijst op 

de schadelijke gevolgen van belastingontduiking voor ontwikkelingslanden, waardoor 

er met name veel overheidsgeld verloren gaat dat gebruikt zou kunnen worden om de 

economische groei, de bescherming van het milieu en de openbare dienstverlening te 

verbeteren maar ook om bij te dragen aan de sociale samenhang; spoort de Commissie 

aan om bij de onderhandelingen over handelsovereenkomsten van het bestrijden van dit 

ernstige probleem een prioriteit te maken en daartoe alle beschikbare middelen in te 

zetten; dringt erop aan dat in door de EU gesloten vrijhandelsovereenkomsten en 

preferentiële handelsregelingen krachtige bepalingen ter bestrijding van 

belastingontduiking en -ontwijking worden opgenomen;  

19. herhaalt zijn oproep doeltreffende instrumenten in het leven te roepen om 

belastingontduiking en -ontwijking wereldwijd te bestrijden en de samenwerking op het 

gebied van belastingvraagstukken met ontwikkelingslanden te verbeteren, met inbegrip 

van de mobilisering van binnenlandse inkomsten;  

20. herinnert eraan dat er een intergouvernementeel VN-orgaan moet worden opgericht om 

op voet van gelijkheid met de ontwikkelingslanden de hervorming van wereldwijde 

belastingregels in gang te zetten; 

21. herinnert aan de gevolgen die het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU op 

ontwikkelingslanden heeft; verzoekt de EU in dit verband ervoor te zorgen dat het 

toekomstige GLB oplossingen zal bieden voor de problemen die verband houden met 

het huidige, op uitvoer gerichte landbouwmodel, door de interne markten en korte 

voedselvoorzieningsketens van de EU op duurzame wijze te bevorderen, zodat enerzijds 

de ontwikkeling van ontwikkelingslanden niet wordt belemmerd en anderzijds gezorgd 

kan worden voor veerkracht ten opzichte van externe schokken; 

22. benadrukt dat het belangrijk is het handelsbeleid aan te passen en af te stemmen op de 



 

AD\1161583NL.docx 7/9 PE619.291v02-00 

 NL 

ondersteuning van nationale inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering in 

overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs; 

23. herinnert eraan dat in artikel 8 VWEU het volgende wordt bepaald: "Bij elk optreden 

streeft de Unie ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de 

gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen."; merkt met bezorgdheid op dat het 

moeilijk blijft om de verhouding tussen handel en gender te beoordelen, op grond van 

een aantal factoren waaronder een gebrek aan gegevens; benadrukt dat het van belang is 

beter inzicht te verkrijgen in genderdynamieken die verband houden met 

handelsovereenkomsten; dringt erop aan dat alle handelsovereenkomsten van de EU 

gendergelijkheid bevorderen en streven naar het terugdringen van ongelijkheden; 

24. dringt aan op transparantie in handelsovereenkomsten en op volledige participatie van 

het maatschappelijk middenveld van de betrokken partnerlanden bij de 

onderhandelingen over en tenuitvoerlegging van toekomstige handelsovereenkomsten; 

25. is er groot voorstander van digitale technologieën en diensten nog meer tot een 

algemeen onderdeel van het EU-ontwikkelingsbeleid te maken; verzoekt de Commissie 

de investeringen in de ontwikkeling van digitale infrastructuur op het zuidelijk halfrond 

te verhogen; 

26. is ingenomen met het EU-plan voor externe investeringen dat tot doel heeft duurzame 

groei, investeringen en het scheppen van banen in ontwikkelingslanden aan te 

moedigen; roept op tot uitbreiding van het huidige EIB-mandaat voor externe leningen, 

om de rol van het EIB bij het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling te vergroten 

- door middel van blending, cofinanciering van projecten en ontwikkeling van de lokale 

particuliere sector - met bijzondere aandacht voor de minst ontwikkelde landen en 

fragiele staten; 

27. onderstreept dat er grote lacunes bestaan op het gebied van transparantie en 

traceerbaarheid, hetgeen ernstige twijfel doet ontstaan aan de integriteit van 

verschillende regelingen voor ethische audits en certificering in toeleveringsketens; 

28. is ingenomen met de in 2017 geactualiseerde "Aid for Trade"-strategie van de 

Commissie die tot doel heeft de EU-steun aan ontwikkelingslanden te verbeteren en te 

moderniseren; roept op tot meer inspanningen en meer financiële toezeggingen van de 

EU in het kader van "Aid for Trade"-initiatieven, teneinde ontwikkelingslanden, met 

name de minst ontwikkelde landen, te helpen bij het tot stand brengen van welvaart via 

handel en investeringen, en hun maatregelen ter verwezenlijking van de SDG's te 

steunen. 
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