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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt met nadruk dat vrije en eerlijke handel in wezen het nuttigste instrument is om 

ontwikkelingslanden te helpen zichzelf te helpen; wijst erop dat handel en investeringen 

een cruciale rol kunnen spelen bij de duurzame ontwikkeling van de minst ontwikkelde 

arme landen en bij armoedebestrijding en de strijd tegen schendingen van de 

mensenrechten, indien deze rol op passende wijze en aan de hand van 

langetermijndoelstellingen wordt vervuld, duidelijk gericht is, geplaatst is in duidelijke 

werkingsregels en verbonden is met maatregelen die een tegenwicht vormen tijdens 

overgangsperiodes, bijvoorbeeld door middel van specifieke programma's voor 

handelspreferenties, handelssancties, regulering van de handel in bepaalde goederen die 

gebruikt kunnen worden voor de doodstraf, foltering, onmenselijke of vernederende 

behandeling en bestraffing, en certificeringssystemen voor regulering van de handel in 

conflictmineralen; roept de EU daarom op tot het ontwikkelen van ambitieuze, efficiënte 

en actieve handelsbeleidsmaatregelen voor het bevorderen van de duurzame-

ontwikkelingsdoelen en de millenniumdoelen voor ontwikkeling van de VN; is, met 

betrekking tot de afronding van de ontwikkelingsronde van Doha, van mening dat de VN 

hun unieke positie in de multilaterale besprekingen kunnen gebruiken om van deze 

onderhandelingen een succes te maken voor ontwikkelingslanden; is in dit verband van 

mening dat de VN moeten samenwerken met de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om 

naast het adviseren en begeleiden van ontwikkelingslanden ook een strategie naar voren te 

schuiven voor de liberalisering van handel en investeringen, en dat de EU hier als 

belangrijke speler bij betrokken moet worden; 

2. benadrukt dat er behoefte is aan een ambitieuze duurzame VN-agenda voor ontwikkeling 

en is, in overeenstemming met artikel 21, lid 2, onder d), VEU van oordeel dat het 

handelsbeleid van de EU consequent nauwer moet worden gecoördineerd en uitgevoerd 

om het mondiale partnerschap voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame 

ontwikkeling nieuw leven in te blazen en te bevorderen; dringt aan op grotere 

internationale inspanningen om uitgebreide effectbeoordelingen uit te voeren met 

betrekking tot de gevolgen van de wereldhandel voor de levenskwaliteit en gelijke kansen 

voor de wereldbevolking en het milieu; pleit voor het bevorderen van de ruimte voor 

dialoog tussen openbare en particuliere instanties, waaronder ondernemingen, vakbonden 

en het maatschappelijk middenveld, met het oog op de uitwisseling van optimale 

werkwijzen en synergieën voor een duurzame ontwikkeling; 

3. begrijpt dat het handelsbeleid een rol kan spelen bij de vermindering van de uitstoot van 

CO2, en roept de EU er daarom toe op ervoor te zorgen dat haar handelsbeleid in lijn is 

met de verbintenissen die het eerste weekend van juni 2015 in Schloss Elmau (Duitsland) 

zijn aangegaan door de G7-leiders met betrekking tot het in de loop van deze eeuw 

koolstofarm maken van de wereldeconomie en het beperken van de mondiale 

temperatuurstijging tot maximaal 2°C, in overeenstemming met de doelstellingen van de 

komende overeenkomst die tijdens de COP 21 in Parijs zal worden afgerond; dringt er bij 

de EU en haar lidstaten op aan de wijziging van Doha met betrekking tot de periode vóór 

2020 te ratificeren; 
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4. dringt er bij de EU, als 's werelds grootste handelsblok, op aan om een centrale rol te 

spelen bij het toenemende internationale debat over louter mondiale kwesties, en onder 

meer om op de voorgrond te treden op de Conferentie van de VN over klimaatverandering 

in 2015 en een verhoogde betrokkenheid aan de dag te leggen bij de kwestie van 

migranten en vluchtelingen binnen het kader van de VN, alsook om ambitieuze, efficiënte 

en actieve handelsbeleidsmaatregelen te ontwikkelen voor de bevordering van duurzame 

groei, armoedebestrijding, milieubescherming en bescherming van natuurlijke 

hulpbronnen, overeenkomstig de desbetreffende VN-verdragen; 

5. dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan dat zij de toepassing van het recht op voedsel, 

zoals omschreven in de VN-resolutie van 2011 over het recht op voedsel (A/66/158), 

waarborgen, ook in handelsovereenkomsten; erkent de doorslaggevende rol van de EU in 

het aanpakken van de mondiale uitdagingen met betrekking tot voedselzekerheid; 

6. blijft voorstander van het verslag uit 2011 van de Conferentie van de Verenigde Naties 

voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) over directe buitenlandse investeringen in de 

minst ontwikkelde landen, dat aanbevelingen bevat voor een actieplan om investeringen te 

verhogen door middel van een voorzichtige liberalisering van de infrastructuursectoren, de 

bevordering van publiek-private partnerschappen (PPP's) met buitenlandse investeerders, 

de aanmoediging van leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen, een groter 

aanbod van degelijke normen voor de behandeling en bescherming van investeringen, en 

meer inspanningen om problemen met betrekking tot slecht bestuur en het naleven van 

juridische kaders aan te pakken; 

7. deelt het standpunt zoals verwoord in het jaarverslag 2015 van de UNCTAD over 

wereldwijde investeringen wat betreft het feit dat het regelgevingskader voor 

investeringen moet worden herzien en dat er een einde moet worden gemaakt aan 

belastingfraude, belastingontwijking en agressieve fiscale planning, zoals omschreven in 

het verslag van 2011 van de OESO "Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax 

Planning", door multinationals, om de mobilisatie van binnenlandse middelen voor de 

duurzame-ontwikkelingsdoelen te ondersteunen en ten volle te kunnen profiteren van de 

mogelijkheden die investeringen, de afbouw van handelsbelemmeringen en de 

liberalisering van onze economie kunnen teweegbrengen voor duurzame economische 

ontwikkeling, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen, wanneer deze aan de hand 

van langetermijndoelstellingen worden uitgevoerd, duidelijk gericht zijn, geplaatst zijn in 

duidelijke werkingsregels en verbonden zijn met maatregelen die een tegenwicht vormen 

tijdens overgangsperiodes; is van mening dat de doeltreffende uitvoering van een 

belasting op financiële transacties (BFT) op het wereldtoneel, waarbij de EU een 

baanbrekende rol speelt, een bijkomend middel kan zijn voor vele landen om deze 

doelstellingen te behalen; verzoekt de EU de leiding te nemen in de mondiale strijd tegen 

belastingparadijzen, die de uitroeiing van illegale handel in de weg staan, met 

verwoestende gevolgen voor ontwikkeling en mensenrechten; verzoekt de EU in dit 

verband belastingontduiking en grondslaguitholling en winstverschuiving door 

multinationale ondernemingen aan te pakken door middel van passende bepalingen in haar 

handelsovereenkomsten met derde landen, in de regels van de EIB, in programma's van de 

investeringsfaciliteit voor Latijns-Amerika (LAIF) en andere programma's om 

investeringen te vergemakkelijken, enz.; 

8. herinnert eraan dat de krachten gebundeld en versterkt moeten worden om 
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arbeidsuitbuiting uit te roeien, in het bijzonder van vrouwen en kinderen, om een eind te 

maken aan praktijken van sociale dumping die de menselijke ontwikkeling ondermijnen, 

en om de arbeidsomstandigheden in de hele mondiale waardeketen te verbeteren door daar 

zowel kopers als producenten bij te betrekken, zoals onlangs in Bangladesh en Myanmar 

is gedaan; herinnert eraan dat de Commissie de hoogste graad van samenwerking moet 

aanhouden met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), vooral binnen de context van 

de VN-top over duurzame ontwikkeling in september 2015; verzoekt de EU er op 

mondiaal niveau voor te ijveren dat de doelstellingen van de agenda voor waardig werk 

van de IAO, zoals bekrachtigd in de Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid 

voor een billijke mondialisering, die de IAO-lidstaten in 2008 unaniem hebben 

goedgekeurd, opgenomen worden in het handelsbeleid; verzoekt de EU eveneens ten volle 

gebruik te maken van de deskundigheid van alle IAO-organen, en met name van de 

commissie van deskundigen en de commissie voor de toepassing van normen, dringt er bij 

de EU op aan een ambitieus en doeltreffend hoofdstuk over duurzame ontwikkeling op te 

nemen in alle handelsovereenkomsten; herinnert in deze context eveneens aan de 

wezenlijke rol die door de EU gesloten handelsakkoorden en andere instrumenten, zoals 

het stelsel van algemene preferenties, kunnen spelen bij het bevorderen van de IAO-

normen en daardoor bij het nastreven van waardige arbeidsomstandigheden in de hele 

wereld; 

9. steunt de doelstelling om op multilateraal niveau een regeling voor de bescherming van 

investeringen in te voeren, met een nieuw systeem waarbij de jurisdictie van nationale 

rechtbanken geëerbiedigd wordt, en verzoekt de Commissie deze doelstelling op te nemen 

in haar onderhandelingsagenda voor het opstellen van investeringsovereenkomsten; is van 

oordeel dat, indien er een permanent internationaal hof voor de beslechting van 

investeringsgeschillen zou worden opgericht, dit binnen het VN-systeem zou kunnen 

worden geplaatst en gebaseerd zou moeten zijn op de rechten en plichten van wie aan het 

hof onderworpen wordt, met nadruk op de OESO-beginselen voor multinationale 

ondernemingen en op de VN-beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten; is van 

mening dat het VN-systeem nuttige modellen biedt voor een dergelijke regeling, in het 

bijzonder wat de financiering betreft; 

10. herinnert eraan dat in het mandaat van Doha, dat tijdens de 13e zitting van de Conferentie 

van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (XIII UNCTAD, Doha, van 21 t/m 

26 april 2012) door alle deelnemende landen is goedgekeurd, aangedrongen wordt op de 

band tussen gendergelijkheid en inclusieve ontwikkeling, gevraagd wordt aan de 

UNCTAD om "haar werkzaamheden betreffende de band tussen gendergelijkheid, de 

versterking van de positie van vrouwen, handel en ontwikkeling op te voeren", en een lijst 

voorkomt waarin gendergelijkheid en kwesties over de versterking van de positie van 

vrouwen opgenomen zijn als essentiële doelstellingen voor alle landen; verzoekt de EU 

haar eigen inspanningen op te voeren en een voorbeeldfunctie te vervullen door 

genderperspectieven op te nemen in het handelsbeleid; pleit voor een systematische 

verwerking van de bevindingen en aanbevelingen van UN Women op het gebied van 

gendergelijkheid en het handelsbeleid die duiden op het bestaan van overtuigend bewijs 

dat economische ontwikkeling en sociale gelijkheid hand in hand gaan, en er bovendien 

op wijzen dat er een sterke correlatie is tussen gendergelijkheid en concurrentievermogen 

en het bbp per hoofd van de bevolking; dringt er daarom op aan dat genderongelijkheid bij 

de herziening van het Handboek van de EU inzake duurzaamheidseffectbeoordelingen 

wordt gehandhaafd als duurzaamheidsindicator; 
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11. verzoekt de EU de onderschrijving van de beginselen van maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap uit het "Global Compact"-initiatief van de VN te bevorderen en te 

steunen; vraagt de EU om in de VN-fora te ijveren voor de goedkeuring van handelsbeleid 

dat de naleving van deze beginselen op een doeltreffende manier stimuleert, bijvoorbeeld 

door voorwaarden te stellen aan overheidsopdrachten; 

12. is zich ervan bewust dat de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten 

moeten worden aangescherpt en toegepast; verzoekt de EU met klem bij te dragen aan een 

geslaagde uitkomst van de werkzaamheden van de intergouvernementele werkgroep voor 

transnationale en andere ondernemingen op het gebied van de mensenrechten, die ernaar 

streeft een wettelijk bindend instrument inzake bedrijfsleven en mensenrechten te creëren, 

en erkent de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en regeringen bij het 

steunen van deze beginselen; 

13. verzoekt de EU haar rol in en deelname aan de regelgevende werkgroepen van de VN-

organen te versterken – bijvoorbeeld in de WP.29-groep die actief is onder de auspiciën 

van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) – en 

andere VN-lidstaten aan te sporen soortgelijke stappen te nemen; benadrukt dat er 

behoefte is aan het uitwerken van mondiale technische normen die vrije handel en 

economische groei bevorderen en verenigbaar zijn met de Europese interne markt; 

14. erkent dat handelsovereenkomsten en toegang tot gezondheidszorg nauw met elkaar 

verbonden zijn, vooral in ontwikkelingslanden; merkt op dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) instrumenten aan het uitwerken is om dit verband 

objectief te kunnen beoordelen; dringt er bij de EU op aan het initiatief van de WHO te 

steunen en rekening te houden met de resultaten van haar werk. 
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