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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. herinnert eraan dat dankzij het besluit van de Raad tot opheffing van alle nucleair-

gerelateerde sancties die aan de Islamitische Republiek Iran waren opgelegd – een besluit 

dat werd genomen omdat het land voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van het 

gezamenlijk alomvattend actieplan – de betrekkingen met het land kunnen worden hervat 

en er mogelijkheden en voordelen voor beide partijen zullen ontstaan, doordat de Iraanse 

markt weer kan worden opengesteld voor Europese bedrijven; brengt in herinnering dat 

Iran een grote, relatief hoogopgeleide en jonge bevolking heeft, dat de bbp-samenstelling 

een van de meest gevarieerde in de regio is, dat het land behoefte heeft aan investeringen 

en een potentiële afzetmarkt is voor hoogwaardige Europese goederen; 

2. merkt op dat handel en economische banden centraal stonden in verschillende 

verklaringen van de Commissie en bij EU-delegaties die naar Iran werden gezonden, en 

dat aan de laatste delegatie de vicevoorzitter / hoge vertegenwoordiger en zeven 

commissarissen hebben deelgenomen; 

3. benadrukt dat handel en het herstel van de toegang tot het internationale, op regels 

gebaseerde handelsstelsel mogelijkheden zijn om het isolement van Iran te doorbreken en 

dat handel een belangrijk instrument zou kunnen zijn om de politieke dialoog te 

verstevigen en samenwerking tussen de landen in de regio te stimuleren, met het doel de 

regionale ontwikkeling, de werkgelegenheid en de stabiliteit in de bredere regio te 

vergroten; 

4. dringt aan op samenhang tussen het handelsbeleid van de EU en de beginselen van het 

EU-energiebeleid en is van mening dat alle lopende en toekomstige EU-projecten en 

investeringen in Iran volledig in overeenstemming moeten zijn met de 

langetermijnverbintenissen van de EU op het gebied van decarbonisatie; 

5. is verontrust over de welig tierende corruptie en de handelsbelemmerende sancties, die tot 

een grijze economie hebben geleid en een risico vormen voor Europese investeringen; 

onderstreept derhalve dat de corruptie moet worden bestreden, de transparantie moet 

worden vergroot en er een zuiver private sector en markteconomie moeten worden 

ontwikkeld in Iran; 

6. herinnert eraan dat het EU-handelsbeleid bijdraagt tot de bescherming en bevordering van 

de waarden waarvoor de Unie zich inzet; beklemtoont dat een eventuele hernieuwing van 

de betrekkingen tussen de EU en Iran gepaard moet gaan met een veel betere eerbiediging 

van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Iran, alsmede de internationale 

arbeids-, sociale en milieunormen; is van mening dat zichtbare verbeteringen op deze 

gebieden uiterst belangrijk zijn voor het herstel van de handels- en 

investeringsbetrekkingen, met het doel de levensomstandigheden en het welzijn van de 

Iraanse bevolking te verbeteren; herinnert eraan dat Iran het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en het Verdrag inzake de rechten van het kind 

(CRC) heeft ondertekend en roept Iran ertoe op zijn internationale verplichtingen 

consequenter na te komen; 
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7. merkt op dat tot 70% van de Iraanse economie onder controle van de staat staat, hetgeen 

problemen zou kunnen opleveren voor Europese bedrijven in Iran, en wijst erop dat 

toename van de handel de economische, militaire en politieke macht van bepaalde niet-

verkozen personen zou kunnen vergroten; verzoekt de Commissie twee jaar na de 

opheffing van de sancties een verslag voor te leggen betreffende mogelijke 

belemmeringen voor Europese bedrijven in Iran en de mogelijke impact van deze 

handelsbetrekkingen in Iran; benadrukt dat het belangrijk is dat Iran een gunstig klimaat 

voor internationale investeringen ontwikkelt en dat hierbij de aanbevelingen van de 

Financial Action Task Force on money laundering (FATF) moeten worden nageleefd; 

8. benadrukt dat Iran het hoofd moet bieden aan vele milieu-uitdagingen, waaronder 

waterschaarste en bodemdegradatie, en dat de EU niet alleen alle mogelijkheden op het 

gebied van handelssamenwerking moet benutten maar ook met Iran moet samenwerken 

om milieubescherming en ecologisch duurzame ontwikkeling te bevorderen; 

9. merkt op dat het huidige EU-mandaat voor de onderhandelingen over een handels- en 

samenwerkingsovereenkomst met Iran verouderd is; vraagt de EU om na te gaan of het 

mogelijk is om de toetredingsbesprekingen tussen Iran en de Wereldhandelsorganisatie te 

hervatten, aangezien toetreding tot de WTO de liberalisering van de economie van Iran 

verder zou bevorderen en daarmee de groei zou stimuleren, ervoor zou zorgen dat het land 

wordt geïntegreerd in het internationale, op regels gebaseerde handelsstelsel en in een 

mechanisme zou voorzien ter ondersteuning van de noodzakelijke economische 

hervormingen in het land, aan de hand waarvan Iran ter verantwoording kan worden 

geroepen in verband met internationale verplichtingen; benadrukt eveneens hoe belangrijk 

het is voor Iran om economische en handelsbetrekkingen met de regionale spelers te 

ontwikkelen, met inachtneming van de WTO-voorschriften, met het oog op de 

totstandbrenging van een samenhangend economisch en handelsblok; merkt op dat de EU 

haar kennis en steun kan inzetten bij de ontwikkeling en opbouw van deze regionale 

dialoog; verzoekt de Commissie de mogelijkheden te onderzoeken om de handels- en 

investeringsbetrekkingen te versterken met als doel Iran te doen opschuiven in de richting 

van de WTO-voorschriften en Europese investeringen te beschermen; benadrukt dat een 

formeel onderhandelingskader de EU in staat zou stellen haar positie als de grootste 

geïntegreerde markt en het grootste economische blok volledig te benutten en een forum 

voor uitwisseling en dialoog tot stand te brengen; 

10. is van mening dat er weliswaar veel contracten met Europese ondernemingen zijn 

getekend, maar dat Iran zijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege een tekort aan 

liquiditeiten, waardoor het proces tot openstelling van de Iraanse markt in een vicieuze 

cirkel terecht is gekomen; 

11. doet de belangrijke constatering dat bepaalde sancties van de VS niet zijn gewijzigd door 

het nucleaire akkoord en blijven gelden, in het bijzonder sancties in verband met 

schendingen van de mensenrechten, ondersteuning van terrorisme en het testen van 

ballistische raketten; acht het betreurenswaardig dat de VS-sancties die nog altijd van 

kracht zijn, de beleidsruimte van de EU beperken en daardoor Europese bedrijven die 

actief zijn in de VS, beletten zaken te doen in Iran; acht het ongepast dat de EU 

afhankelijk is van de regering van de VS om voor rechtszekerheid en voorspelbaarheid te 

zorgen, en verzoekt de Commissie en de EDEO om de dialoog en de samenwerking met 

de VS voort te zetten, onder meer door middel van tijdelijke vrijstellingen totdat er een 
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definitieve en permanente oplossing is gevonden; 

12. is van mening dat de rechtsonzekerheid voor investeringen in Iran vanwege de 

Amerikaanse extraterritoriale wetten evenals het feit dat transacties in dollars worden 

uitgevoerd, moet leiden tot een wijziging van de benadering ten aanzien Iran; wenst dat de 

euro de munteenheid wordt voor transacties met Iran, zodat de Amerikaanse overheid 

geen sancties kan opleggen zoals in het verleden het geval is geweest voor bepaalde 

Europese banken; 

13. merkt op dat de EU beoogt haar energiebronnen te diversifiëren en dat Iran een 

belangrijke speler is op de internationale energiemarkt, en ondersteunt dan ook verdere 

samenwerking met Iran op dit gebied; moedigt de uitvoer van olie en gas uit Iran naar 

Europa aan evenals versterkte samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe 

technologische oplossingen, hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie; 

14. wijst op de mogelijkheden die open en veilig internet biedt voor de digitale economie in 

Iran; dringt nogmaals aan op een doeltreffende EU-regeling voor uitvoercontrole teneinde 

te voorkomen dat er mensenrechtenschendingen worden begaan met behulp van goederen 

en technologie voor tweeërlei gebruik of dat deze tegen de EU worden ingezet; 

15. merkt op dat het van essentieel belang is om de internationale richtsnoeren voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen op doeltreffende wijze toe te passen, wil de 

hechtere handelsbetrekkingen tussen de EU en Iran een positief effect sorteren op de 

Iraanse maatschappij als geheel; 

16. verzoekt om bijzondere aandacht voor de rol van kmo's uit Europa en Iran, bij de 

versterking van de handelsbetrekkingen; 

17. benadrukt het belang van een evenwichtige deelname van vrouwen aan de groei in Iran en 

onderstreept dat deze groei inclusief moet zijn; wenst dat bijzondere aandacht uitgaat naar 

de rol van vrouwen in Iran die stuiten op wettelijke discriminatie, evenals Europese 

vrouwen die een bezoek aan het land brengen, gezien het vereiste om religieuze symbolen 

te dragen die vrouwen ervan kan weerhouden om naar Iran af te reizen. 
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