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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat handel en financiën een van de vijf prioritaire actiegebieden van 

beleidscoherentie voor ontwikkeling is; herinnert eraan dat alle externe beleidsdomeinen 

van de EU, met inbegrip van het beleid inzake handel en investeringen, in 

overeenstemming moeten zijn met artikel 21 Verdrag betreffende de Europese Unie en 

moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling, de eerbiediging van de mensenrechten en de gendergelijkheid; herinnert aan 

de in artikel 24, lid 2, van Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad genoemde 

beginselen; herinnert eraan dat beleidscoherentie voor ontwikkeling een 

verantwoordelijkheid van ontwikkelde landen is, maar dat ook de ontwikkelingslanden 

een belangrijke rol moeten spelen om ervoor te zorgen dat die beleidscoherentie werkelijk 

effectief is; 

2. benadrukt dat in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) wordt bepaald dat het terugdringen en uiteindelijk het uitbannen van 

armoede het hoofddoel van het beleid van de Unie op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking is, en dat in dat artikel ook het beginsel van 

beleidscoherentie voor ontwikkeling is neergelegd, op grond waarvan in alle EU-

beleidsdomeinen, met inbegrip van het handelsbeleid, rekening moet worden gehouden 

met deze doelstelling; 

3. herinnert evenzeer aan de verbintenis van de EU om de genderproblematiek in al haar 

beleid te integreren en wijst erop hoe belangrijk het is te garanderen dat mannen en 

vrouwen in gelijke mate kunnen profiteren van sociale veranderingen, economische groei 

en het scheppen van fatsoenlijke banen, en hoe belangrijk het is discriminatie uit te 

bannen en de eerbiediging van de rechten van de vrouw overal ter wereld te bevorderen; 

4. verzoekt om de totstandbrenging van een partnerschap voor gezamenlijke ontwikkeling 

tussen de EU en Afrika waarin de nadruk ligt op strategische kwesties als energie, 

duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en innovatie; 

5. benadrukt dat handel van cruciaal belang blijft voor economische groei en duurzame 

ontwikkeling en ertoe heeft bijgedragen dat honderden miljoenen mensen uit de armoede 

zijn geraakt; is er zich echter van bewust dat niet alle ontwikkelingslanden dergelijke 

voordelen gekend hebben en dat met name de minst ontwikkelde landen nog steeds 

gemarginaliseerd worden in de mondiale handel; 

6. herinnert eraan dat liberalisering van de handel geen doel op zich moet zijn, maar een 

middel om de duurzame ontwikkeling van economieën en samenlevingen te bevorderen; 

wijst erop dat eerlijke en naar behoren gereguleerde handel ontwikkelingsmogelijkheden 

kan bieden indien die in overeenstemming is met de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling in hogere mate afdwingbaar zijn en uitvoerige hoofdstukken 

inzake duurzame ontwikkeling op te nemen in alle handelsovereenkomsten; benadrukt dat 

de ontwikkelingslanden pas voordeel kunnen halen uit de kansen die door handel en 
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investeringen worden geboden als er blijvende ondersteuning wordt geboden aan 

hervormingen voor het mobiliseren van binnenlandse inkomsten in ontwikkelingslanden, 

teneinde deze landen 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; 

7. benadrukt dat inspanningen ter versterking van het vermogen van ontwikkelingslanden 

om middelen uit de particuliere sector te mobiliseren noodzakelijkerwijs gepaard moeten 

gaan met maatregelen voor het creëren van een gunstig klimaat voor verantwoord en 

duurzaam ondernemen en investeren, te beginnen met de uitbanning van politieke 

corruptie en met eerlijke, doelmatige en doeltreffende fiscaliteit, in combinatie met een 

krachtig optreden om belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen te 

bestrijden; herinnert eraan dat het investeringsbeleid van de EU, met name als daar 

overheidsgeld mee gemoeid is, moet bijdragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling; wijst er nogmaals op dat de transparantie en 

verantwoordingsplicht van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en publiek-private 

partnerschappen verbeterd moeten worden om de geldstromen, de schuldhoudbaarheid en 

de toegevoegde waarde van hun projecten voor duurzame ontwikkeling op doeltreffend te 

volgen en te controleren; dringt erop aan dat de EU toewerkt naar nauwere internationale 

samenwerking op fiscaal gebied, zoals is overeengekomen door de G20 en in de 

actieagenda van Addis Abeba; herinnert er in dit verband aan dat toezichtsregelingen 

zoals verslaglegging per land moeten worden bevorderd en op grotere schaal moeten 

worden toegepast; 

8. prijst de EU voor haar voortrekkersrol in het verlenen van een van rechten en quota 

vrijgestelde toegang tot alle goederen (met uitzondering van wapens en munitie) 

afkomstig uit de minst ontwikkelde landen via het initiatief "alles behalve wapens" als 

onderdeel van het stelsel van algemene preferenties (SAP) van de EU; 

9. is zich ervan bewust dat één derde van de totale officiële ontwikkelingshulp momenteel 

besteed wordt aan de ondersteuning van handelsgerelateerde behoeften; wenst dat de EU 

wereldwijd de leiding blijft nemen bij het steunen van "hulp voor handel"-programma's 

die ontworpen zijn om ontwikkelingslanden te helpen voordeel halen uit nieuwe 

handelsakkoorden; 

10. is ingenomen met de toezegging van de Commissie in de mededeling "Handel voor 

iedereen" om een grondige analyse te verrichten van de potentiële gevolgen van nieuwe 

vrijhandelsovereenkomsten voor de minst ontwikkelde landen, met inbegrip van de 

gevolgen ervan op de vraag naar producten uit die landen, regelgevingskwesties en 

markttoegang; verzoekt de Commissie diepgaande onafhankelijke studies te laten 

uitvoeren naar de potentiële gevolgen van handels- en investeringsovereenkomsten voor 

ontwikkelingslanden; verzoekt de Commissie tevens maatregelen voor te stellen om 

ervoor te zorgen dat de voordelen van handelsovereenkomsten doorsijpelen naar de 

ontwikkelingslanden; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat 

handelsovereenkomsten die met partnerlanden, en met name buurlanden, worden gesloten, 

duidelijk tot doel hebben de economische en sociale ontwikkeling van die landen te 

bevorderen; verzoekt de Commissie alle handelsgerelateerde instrumenten van de EU af te 

stemmen op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, met inbegrip van 

vrijhandelsovereenkomsten, met name de economische partnerschapsovereenkomst met 
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Afrikaanse landen, plurilaterale en multilaterale overeenkomsten in het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie, het SAP, hulp voor handel, EU-verordeningen, en 

internationale normen en gedragscodes, zodat het volledige potentieel van die 

instrumenten wordt aangeboord; wenst nadrukkelijk dat hiermee rekening wordt gehouden 

wanneer het gaat om economische partnerschapsovereenkomsten en overeenkomsten 

inzake milieugoederen, zodat de kansen die deze bieden op duurzame ontwikkeling 

daadwerkelijk worden vergroot; 

11. dringt er bij de Commissie zich meer in te spannen voeren om vooruitgang te boeken in 

democratische multilaterale fora voor handelskwesties waarin alle landen op gelijke voet 

vertegenwoordigd zijn en zichzelf met betrekking tot handelskwesties op te werpen als 

verdediger van de belangen van ontwikkelingslanden; 

12. betreurt het dat het ambitieniveau bij opeenvolgende hoofdstukken inzake handel en 

duurzame ontwikkeling in EU-handelsovereenkomsten vaak niet al te hoog was; 

benadrukt hoe belangrijk het is te zorgen voor een degelijk toezicht op en een behoorlijke 

handhaving van de bepalingen die in die hoofdstukken vervat zijn, en dringt erop aan dat 

maatschappelijke organisaties en sociale partners hier volledig bij worden betrokken, 

zowel in partnerlanden als in de EU; 

13. is verheugd over de vooruitgang die is geboekt sinds de oprichting van het 

Duurzaamheidspact Bangladesh, maar is zich er tegelijkertijd van bewust dat er nog steeds 

grote uitdagingen bestaan en dat deze moeten worden aangepakt; 

14. verzoekt de Commissie het Duurzaamheidspact Bangladesh als voorbeeld te nemen om in 

de toekomst te volgen en verder uit te werken voor vergelijkbare situaties in andere 

ontwikkelingslanden; 

15. brengt in herinnering dat de Commissie heeft toegezegd 

duurzaamheidseffectbeoordelingen te verrichten voor alle handelsbesprekingen; betreurt 

het dat dergelijke beoordelingen niet tijdig zijn uitgevoerd; verzoekt de Commissie haar 

toezegging gestand te doen en ervoor te zorgen dat er naar behoren rekening wordt 

gehouden met de gevolgen van mogelijke handelsovereenkomsten voor 

ontwikkelingslanden; 

16. verzoekt de EU en haar lidstaten zich in te zetten voor een verhoging van de "hulp voor 

handel"-steun voor ontwikkelingslanden, met name voor de minst ontwikkelde landen, en 

tegelijkertijd ook eerlijke en ethische handel aan de orde te stellen in de komende 

herziening van de "hulp voor handel"-strategie, zoals aangekondigd in de mededeling 

"Handel voor iedereen"; vraagt dat de "hulp voor handel"-programma's en de technische 

ondersteuning van de EU worden gericht op het weerbaarder maken van arme 

producenten, kleine en micro-ondernemingen en door vrouwen geleide ondernemingen en 

coöperatieven, zodat ze meer voordeel kunnen halen uit handel op de plaatselijke en 

regionale markten; 

17. is van oordeel dat bijzondere aandacht moet uitgaan naar gemondialiseerde waardeketens, 

dat arbeids- en milieuvoorwaarden in deze gemondialiseerde waardeketens in alle fasen 

duidelijk gereguleerd moeten worden, en dat maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap op dit vlak verder ontwikkeld moet worden; 
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18. benadrukt dat het van belang is dat landen het recht behouden om regels vast te stellen en 

beleidsruimte te behouden voor de ontwikkeling van ontluikende industrieën, in 

overeenstemming met de specifieke behoeften van partnerlanden en met inachtneming 

van de handelsovereenkomsten; vraagt de Commissie erop toe te zien dat 

handelsovereenkomsten en handelsbeleid de strategische economische sectoren van 

ontwikkelingslanden ondersteunen en geen afbreuk doen aan de inspanning van 

partnerlanden om de binnenlandse meerwaarde te vergroten om hun positie in de 

mondiale waardeketens te verbeteren en plaatselijk fatsoenlijke banen te creëren, waarbij 

prioriteit wordt gegeven aan de bijdrage van vrouwen aan economische ontwikkeling, 

vooral in plattelandsgebieden, als essentieel onderdeel van endogene ontwikkeling; 

verzoekt de Commissie een beoordeling van dit aspect op te nemen in haar periodieke 

verslagen over de tenuitvoerlegging van bilaterale overeenkomsten; 

19. verzoekt de Commissie toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van het Bali- en 

Nairobi-pakket van de Wereldhandelsorganisatie, met name met betrekking tot de 

afschaffing van exportsubsidies voor de landbouw op multilateraal niveau, de besluiten 

over specifieke bijstand aan de minst ontwikkelde landen en de 

handelsfacilitatieovereenkomst; 

20. verzoekt de Commissie het voortouw te blijven nemen bij het steunen en faciliteren van 

universele toegang tot betaalbare geneesmiddelen, waarbij een juist evenwicht wordt 

gezocht met intellectuele-eigendomsrechten, en politieke actie te ondernemen om 

volksgezondheid en universele toegang tot geneesmiddelen meer zichtbaarheid te geven in 

internationale handelsbetrekkingen; verzoekt de Commissie daartoe ook steun te verlenen 

aan het uitroepen van een Europees jaar van de gezondheid en de toegang tot 

geneesmiddelen; 

21. onderstreept het belang van participatie via brede en transparante raadpleging van 

nationale parlementen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden van 

zowel de lidstaten als derde landen bij het onderhandelen over en het uitvoeren en 

monitoren van handels- en investeringsovereenkomsten en -beleid van de EU; 

22. erkent de bijdrage van de particuliere sector en de voortrekkersrol van de EU bij het 

promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen op internationale fora; roept de 

EU en de lidstaten op om het multilateraal debat over investeringsverdragen te 

bevorderen, rekening te houden met de aanbevelingen van het alomvattende 

investeringsbeleidskader voor duurzame ontwikkeling van de UNCTAD om 

betrouwbaarder, transparanter en verantwoordelijker investeren te stimuleren, alsook om 

zich binnen de Mensenrechtenraad van de VN actief in te zetten voor een internationaal 

verdrag waarmee multinationals verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor 

mensenrechtenschendingen, en wijst erop dat de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten (de zogenoemde Ruggie-beginselen "bescherming, herstel, verhaal") nog 

steeds niet volledig ten uitvoer zijn gelegd in het EU-beleid; 

23. verzoekt de Commissie in dit verband om regeringen in de EU en derde landen aan te 

sporen hun aanbestedingsbeleid te gebruiken als middel om ervoor te zorgen dat bedrijven 

de internationale richtsnoeren en beginselen van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen naleven en eerbiedigen door de staat van dienst van bedrijven op het gebied 

van verantwoord ondernemen in aanmerking te nemen bij het toekennen van 
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overheidsopdrachten; 

24. verzoekt de Commissie systemen voor de traceerbaarheid van producten in te stellen, 

evenals een EU-register van ondernemingen die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten 

van de EU, teneinde de transparantie van hun activiteiten te vergroten en de burgers in 

staat te stellen de activiteiten van EU-ondernemingen in derde landen te volgen, en 

tegelijkertijd de verspreiding van ervaringen op internationale schaal te vergemakkelijken 

en, even belangrijk, de zichtbaarheid en het goede imago van EU-ondernemingen te 

vergroten; 

25. verzoekt de Commissie voorts om te ijveren voor de oprichting van coördinatiefora en 

gezamenlijke vergaderingen voor internationale bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties, zowel in de EU als in derde landen, teneinde de uitwisseling van beproefde 

methoden en het vormgeven van synergieën die bijdragen tot inclusieve groei en 

ontwikkeling te stimuleren. 
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