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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie internationale 
handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de tussentijdse evaluatie van het EU-stelsel van algemene preferenties 
(SAP); is verheugd over het feit dat de nieuwe verordening heeft geleid tot een stijging 
van de uitvoer door de begunstigden van de regeling "Alles behalve wapens" (EBA) en 
de SAP+-regeling, hetgeen een belangrijke bijdrage vormt op weg naar de uitroeiing 
van de armoede;

2. onderstreept dat het handelsbeleid van de EU moet zijn gebaseerd op de beginselen van 
het buitenlands beleid van de EU (doeltreffendheid, transparantie en waarden); wijst 
erop dat in artikel 208 van het VWEU het beginsel van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling is vervat en dat hierin is bepaald dat de uitbanning van armoede het 
hoofddoel van dit beleid is;

3. stelt met tevredenheid vast dat in 2016 62,6 miljard EUR aan invoer in de EU 
binnenkwam uit hoofde van SAP-preferenties (een stijgende tendens), die als volgt 
uiteenviel: 31,6 miljard EUR van begunstigden onder de algemene SAP-regeling, circa 
7,5 miljard EUR van begunstigden onder de SAP+-regeling en 23,5 miljard EUR van 
EBA-begunstigden (cijfers van Eurostat van september 2017);

4. herinnert aan het feit dat het SAP ondernemingen uit ontwikkelingslanden helpt de 
problemen te overwinnen waarmee zij op de exportmarkten worden geconfronteerd ten 
gevolge van hoge aanloopkosten; herinnert eraan dat het SAP, in overeenstemming met 
de doelstellingen van de UNCTAD, erop is gericht de inkomsten van de export te 
verhogen, de industrialisering van de ontwikkelingslanden en dus van de minst 
ontwikkelde landen (MOL's) te bevorderen en hun groei te bespoedigen teneinde de 
armoede uit te roeien; 

5. onderstreept dat het SAP+ een belangrijk instrument van het EU-handelsbeleid is om te 
zorgen voor een betere markttoegang, dat gepaard gaat met een streng 
toezichtsmechanisme ter bevordering van mensen- en arbeidsrechten, 
milieubescherming en goed bestuur in kwetsbare ontwikkelingslanden;

6. is verheugd over het feit dat de benuttingsgraad van de preferenties door EBA-
begunstigden hoog is; wijst erop dat markttoegang als zodanig niet volstaat om armoede 
en ongelijkheid in MOL's terug te dringen; onderstreept derhalve dat EBA, wil deze 
regeling doeltreffender worden, moet worden aangevuld met ontwikkelingshulp, 
handelsgerelateerde bijstand en capaciteitsopbouw; stelt met name vast dat meer 
inspanningen nodig zijn om in het kader van EBA vraagstukken aan te pakken, zoals 
landroof en de aantasting van het milieu;

7. betreurt het feit dat uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het SAP slechts een beperkte 
uitwerking op de duurzame ontwikkeling en de milieubescherming heeft gehad; is met 
name bezorgd over het feit dat de productie van en de handel in textiel en kleding, die 
de voornaamste invoerproducten in het kader van het SAP zijn, de aantasting van het 
milieu in de begunstigde landen hebben bespoedigd doordat toereikende mechanismen 
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voor milieu- en afvalbeheer ontbreken1; verwacht dat de tussentĳdse evaluatie van het 
SAP handelspartners van de EU verder zal aanzetten tot het hanteren van strengere 
sociale, arbeids- en milieunormen, hetgeen kan worden verwezenlijkt middels 
stimulansen zoals bijkomende tariefpreferenties voor producten die op duurzame wijze 
zijn geproduceerd;

8. neemt kennis van de beoordelingen waarin wordt gesteld dat het SAP heeft bijgedragen 
tot de sociale ontwikkeling en de eerbiediging van de mensenrechten, met name de 
werkgelegenheid van vrouwen, de fundamentele arbeidsrechten, de naleving van 
milieunormen, de toepassing van goede bestuurspraktijken, in het bijzonder de strijd 
tegen drugs, corruptie, witwaspraktijken en terrorisme, en de ratificatie van de 
belangrijkste verdragen van de IAO verzoekt de Commissie de dialoog met de 
partnerlanden over deze vraagstukken te intensiveren om te zorgen voor een 
ononderbroken vooruitgang;

9. herinnert er evenwel aan dat het SAP een op stimulansen gebaseerde regeling is die 
consequent moet worden gebruikt wil zij doeltreffend zijn; betreurt het feit dat niet op 
coherente wijze noch top tijd onderzoeken zijn gestart naar de vermeende niet-naleving 
van de vereisten; is van oordeel dat de tijdelijke intrekking van tariefpreferenties in het 
geval van ernstige en systematische schendingen van grondrechten consistenter en 
doeltreffender moet worden aangewend; onderstreept het belang van ononderbroken 
inzet en monitoring in combinatie met een grotere deelneming van het maatschappelijk 
middenveld aan dit proces;

10. dringt er bij de Commissie op aan sneller en vastberadener actie te ondernemen inzake 
vermeende schendingen van de mensen- en arbeidsrechten uit hoofde van de vereisten 
van de SAP-regeling; pleit voor de invoering van een mechanisme waarop een beroep 
kan worden gedaan door individuen of groepen die zijn benadeeld door de uitvoering 
van het SAP;

11. dringt aan op meer steun aan de SAP+-begunstigde landen om de tendens van een 
afnemende productdiversificatie te keren; is van oordeel dat het intensiever 
monitoringsysteem voor het SAP+, naast de bevindingen van de monitoringorganen van 
de VN en de IAO en de door derde partijen geleverde informatie, ertoe heeft 
bijgedragen dat alle SAP+-begunstigden vooruitgang boeken bij de toepassing van de 
27 verdragen; verzoekt de Commissie haar inspanningen te intensiveren ter verbetering 
van de transparantie van het EU-toezicht op SAP+ waarvan het mechanisme tevens van 
toepassing moet zijn op de SAP- en EBA-begunstigde landen;

12. stelt met bezorgdheid vast dat er geen sprake is van voorwaardelijkheid om de 
begunstigde landen van SAP- en EBA-regelingen ertoe aan te zetten zich te houden aan 
de milieunormen en aan de internationale verdragen inzake klimaatverandering en 
milieubescherming; is van oordeel dat de lijst van verdragen inzake fundamentele 
mensen- en arbeidsrechten, en inzake milieu- en bestuursbeginselen in het kader van de 
volgende herziening van de SAP-verordening moet worden bijgewerkt, met name door 
hierin als nieuwe voorwaarde de ratificatie en daadwerkelijke uitvoering van de 
Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering op te nemen; dringt er in bredere 
zin bij de Commissie op aan technische ondersteuning te bieden om de 

                                               
1 Zie de hierboven geciteerde tussentijdse evaluatie van het SAP.
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milieubescherming bij de tenuitvoerlegging van elk van de drie SAP-regelingen te 
verbeteren;

13. herinnert eraan dat de EU met het oog op coherentie met het beleid van andere 
internationale actoren, zoals multinationale ondernemingen, moet aansporen tot 
volledige deelname aan de verbetering van de eerbiediging van de mensenrechten, de 
rechten van kinderen, sociale rechten, milieurechten en de volksgezondheid in de 
wereld; dringt er bij de EU op aan erop toe te zien dat de mensenrechten uit hoofde van 
het arbeidsrecht in de mondiale waardeketens, dat wil zeggen in de gehele 
toeleveringsketen, worden gerespecteerd;

14. wijst erop dat de sector die het vaakst onder het SAP valt, die van de textiel- en 
kledingproductie is, dat de lage investeringskosten en de beschikbaarheid van 
laaggeschoolde arbeidskrachten ervoor zorgen dat de kleding- en textielindustrie een 
belangrijke industrialisatiesector van MOL's is, en dat textiel en kleding een essentiële 
rol vervullen bij de versterking van de positie van vrouwen; verzoekt de EU een 
bindend wetgevingskader inzake passende zorgvuldigheid voor ondernemingen in te 
voeren en de in het kader van conflictmineralen ontwikkelde modellen tot de 
textielbranche uit te breiden, met name inzake transparantie en traceerbaarheid; 

15. dringt aan op een grotere deelname van het maatschappelijk middenveld en de 
ontwikkelingsagentschappen aan het monitoringproces;

16. onderstreept het belang van capaciteitsopbouw in de begunstigde landen om de 
beperkingen aan de aanbodzijde van de diversificatie en het gebruik van preferenties 
terug te dringen; dringt erop aan dat de maatregelen in het kader van hulp voor handel 
in dit verband doelmatiger worden aangewend.
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