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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. onderstreept dat de bestaande samenwerking tussen de EU en de ACS-landen niet tot 

optimale resultaten heeft geleid voor de partijen bij deze overeenkomst en benadrukt 

daarom dat het toekomstige gebruik van dezelfde instrumenten in de betrekkingen met de 

landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) slechts een 

beperkt effect kan hebben op hun ontwikkeling; 

2. dringt aan op een doeltreffend post-Cotonoukader, aangepast aan de nieuwe en 

opkomende wereldwijde uitdagingen, gebaseerd op eigen inbreng van de ACS-landen, en 

onderstreept de cruciale rol van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) 

en de mensenrechten; onderstreept dat het post-Cotonoukader moet worden bepaald in 

nauwe samenwerking met de ACS-landen, met inbegrip van het maatschappelijk 

middenveld en in coördinatie met de betrokken regionale organisaties, dat het tevens moet 

voortborduren op de analyse en de ervaring van de Partnerschapsovereenkomst van 

Cotonou, en dat hierbij moet worden voorkomen dat op het vlak van inspanningen en 

structuren dubbel werk wordt verricht; vraagt dat groei en ontwikkeling een centrale 

plaats krijgen in de doelstellingen van het nieuwe post-Cotonoukader; benadrukt dat een 

herziene algemene kaderovereenkomst van juridisch bindende aard, in combinatie met de 

regionale economische partnerschapsovereenkomsten en andere handelsinstrumenten, met 

name het initiatief "alles behalve wapens" en het stelsel van algemene preferenties 

(SAP/SAP+), steun moet bieden aan eerlijke en duurzame handel, regionale integratie en 

uiteindelijk aan het scheppen van welvaart, duurzame ontwikkeling en de terugdringing 

van ongelijkheid en armoede, en tevens afdwingbare mechanismen moet bevatten om de 

mensenrechten te waarborgen; 

3. herinnert eraan dat economische partnerschapsovereenkomsten een belangrijk 

ontwikkelingsinstrument zijn voor armoedebestrijding op de lange termijn; benadrukt 

echter dat handelsliberalisering gepaard moet gaan met effectieve maatregelen en 

ontwikkelingssteun op het gebied van capaciteitsopbouw, productie, infrastructuur en 

uitvoercapaciteit, alsook de ontwikkeling van de binnenlandse particuliere sector, met 

name in het geval van de minst ontwikkelde landen, om deze te helpen voordeel te halen 

uit de kansen die door handel worden geboden; 

4. ondersteunt de oprichting van een continentale vrijhandelszone die gericht is op een 

verregaande economische integratie van de 54 landen van het Afrikaanse continent; dringt 

aan op een herdefiniëring van het EU-ACS-partnerschap zodat het verenigbaar is met de 

oprichting van deze continentale vrijhandelszone; 

5. merkt op dat handel een van de drie pijlers is van de Overeenkomst van Cotonou en 

benadrukt dat het post-Cotonouproces een kader moet bieden om handelskwesties van 

gezamenlijk belang te bespreken met alle ACS-landen en de belanghebbende partijen; 

dringt aan op een post-Cotonou-overeenkomst die fungeert als een politieke 

raamovereenkomst waarbinnen bindende minimumeisen voor de economische 

partnerschapsovereenkomsten worden vastgesteld, waaronder gezamenlijke parlementaire 
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controle en gestructureerde mechanismen voor toezicht door het maatschappelijk 

middenveld; verzoekt de Commissie te zorgen voor regelmatig toezicht op de 

tenuitvoerlegging van de economische partnerschapsovereenkomsten om ze eventueel te 

kunnen verbeteren; dringt aan op een versterkte samenwerking op het gebied van handel, 

op een eerlijke en evenwichtige basis, met stimulansen voor systemische economische 

hervormingen en met inachtneming van de specifieke kenmerken en de prioriteiten van de 

verschillende ACS-landen en -regio's; is voorstander van dergelijke handelsbetrekkingen, 

maar op basis van een door waarden aangestuurde benadering en een verbeterde 

beleidscoherentie voor ontwikkeling, zoals wordt voorgesteld in de mededeling "Handel 

voor iedereen: naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid"; dringt aan op 

een post-Cotonoukader waarin rekening wordt gehouden met de genderaspecten van 

handel; is van mening dat inclusieve groei, het scheppen van fatsoenlijk werk, 

economische governance, regionale integratie, de bevordering van samenwerking op het 

gebied van investeringen, de ontwikkeling van de particuliere sector (met name van 

micro- en kleine ondernemingen), economische diversificatie, de bevordering van 

opkomende industrieën, duurzame landbouwontwikkeling en een duurzaam beheer van 

natuurlijke hulpbronnen centraal moeten staan in een toekomstig economisch 

partnerschap; 

6. benadrukt dat niet alleen handelsovereenkomsten, waaronder de economische 

partnerschapsovereenkomsten, maar ook investeringen van groot belang zijn voor de 

ontwikkeling van de economieën van de ACS-landen en de terugdringing van 

werkloosheid en sociale uitsluiting; is derhalve van mening dat toekomstige afspraken 

voor na 2020 adequate bepalingen moeten bevatten om investeringsprocessen te 

ondersteunen; 

7. benadrukt dat het post-Cotonoukader duurzame handel, mensenrechten, de belangrijkste 

arbeidsnormen en goed bestuur moet bevorderen, onder meer door corruptie en illegale 

geldstromen aan te pakken op basis van internationale normen; dringt aan op strenge en 

afdwingbare bepalingen inzake duurzame ontwikkeling en een geschikt kader voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen; vraagt met name dat de "essentiële 

onderdelen"-clausule inzake de mensenrechten deel blijft uitmaken van de toekomstige 

overeenkomst, in overeenstemming met de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en 

de mensenrechten, zodat de koppelingsclausules in de economische 

partnerschapsovereenkomsten – met name de niet-uitvoeringsclausules – blijven 

functioneren na 2020; 

8. is van mening dat het heel belangrijk is dat in het post-Cotonoukader maatregelen worden 

geïntroduceerd om de handel te faciliteren, teneinde de uitwisseling van industriële en 

landbouwgoederen tussen Afrikaanse landen uit te breiden; 

9. wijst op het belang van een hernieuwde Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU en 

meent dat deze moet worden betrokken in alle stadia van het debat over het post-

Cotonoukader en is voorstander van een sterk parlementair toezicht op het toekomstige 

kader; vraagt om een op resultaten gericht en periodiek toezicht op de ACS-EU-

samenwerking, met name wat mensenrechten, handel, duurzame ontwikkeling een eerlijke 

handel betreft; 

10. beklemtoont dat het maatschappelijk middenveld en belanghebbende partijen, zoals 
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vakbonden, ondernemingen – waaronder kmo's – en lokale autoriteiten absoluut moeten 

worden betrokken in het hele proces van tenuitvoerlegging van de economische 

partnerschapsovereenkomsten en het post-Cotonouproces; roept de Commissie op 

deelname van het maatschappelijk middenveld in de formele EU-ACS-betrekkingen te 

bevorderen; 

11. brengt de verbintenissen inzake ontwikkelingsfinanciering van de actieagenda van Addis 

Abeba in herinnering, alsook het belang hiervan voor de verwezenlijking van de SDG's; 

onderstreept dat er duidelijke en transparante belastingregels moeten worden uitgewerkt 

om binnenlandse inkomsten op te krikken; merkt op dat capaciteitsopbouw op gebied van 

handel belangrijk is, aangezien de economieën van de ACS-landen nog steeds in beperkte 

mate zijn geïndustrialiseerd en gediversifieerd, en dringt aan op een grondige analyse van 

de behoeften van de ACS-landen met betrekking tot de ontwikkeling van handel en 

investeringen; vraagt de EU te zorgen voor adequate en doeltreffende financiering voor 

"Aid for Trade" (hulp voor handel) ter bevordering van technologieoverdracht en ter 

ondersteuning van de inspanningen van de ACS-landen om de 

handelsfacilitatieovereenkomst van de WTO ten uitvoer te leggen, op progressieve wijze 

te integreren in de wereldeconomie en op te klimmen in de mondiale en regionale 

waardeketen; merkt op dat financiële steun moet worden verweven met concrete 

samenwerkingsprojecten die zich richten op het verbeteren van de infrastructuur en van 

sociale en onderwijssystemen in de ACS-landen; 

12. verzoekt de EU tevens om landen die rijk zijn aan hulpbronnen meer steun te geven bij de 

tenuitvoerlegging van de beginselen van het initiatief inzake transparantie van 

winningsindustrieën voor grotere transparantie en verantwoordingsplicht in de olie-, gas- 

en mijnbouwsector. 
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