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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat Afrika infrastructurele behoeften heeft van naar schatting 75 miljard 

EUR per jaar en een consumptiemarkt die waarschijnlijk zal oplopen tot 1 000 miljard 

USD in 2020,  dat de buitenlandse directe investeringen (BDI) er voortdurend toenemen 

en in 2020 naar verwachting 144 miljard USD zullen bedragen, en dat Afrika 

momenteel een bevolking heeft van 1 miljard inwoners; 

B. overwegende dat de economische veiligheid en de welvaart van Europa en Afrika 

verbonden zijn en dat de twee continenten samen de gemeenschappelijke uitdagingen en 

kansen moeten aanpakken; 

C. overwegende dat er een omgeving moet worden gecreëerd die bevorderlijk is voor 

investeringen en waarin verbeteringen van de gezondheidszorg en het onderwijs 

ondubbelzinnig op de eerste plaats komen; 

D. overwegende dat het aandeel van de bevolking in Sub-Saharaans Afrika dat in extreme 

armoede leeft, gedaald is van 56 % in 1990 tot 43 % in 2012; 

E. overwegende dat de economische ontwikkeling en groei van de Afrikaanse landen 

enorm uiteenlopen en overwegende dat volgens de Verenigde Naties 33 van de 47 minst 

ontwikkelde landen (MOL's) Afrikaanse landen zijn; en overwegende dat meer dan 

218 miljoen mensen in Afrika in extreme armoede leven; 

F. overwegende dat uit Afrika nog steeds voornamelijk ruwe en niet-verwerkte producten 

worden uitgevoerd en dat de toekenning van handelspreferenties een groot deel van 

deze uitvoer heeft opgeslorpt; overwegende dat vrije markttoegang voor de meeste 

Afrikaanse producten de capaciteiten van Afrikaanse landen kan verbeteren en hun 

concurrentievermogen en deelname aan internationale markten kan vergroten, indien 

deze vrije markttoegang gepaard gaat met een beleid waarin duurzame industrialisering 

en productiviteit op het platteland als essentiële factoren voor ontwikkeling worden 

beschouwd; 

G. overwegende dat preferentiële toegang tot de EU-markt mogelijkheden heeft geschapen 

om de exportprestaties van Afrikaanse landen te verbeteren afhankelijk van hun 

capaciteit om werkelijk te profiteren van deze preferenties; 

H. overwegende dat goed bestuur en transparantie de handelskosten verminderen en 

handel, investeringen en economische ontwikkeling stimuleren; overwegende dat 

eerlijke en verantwoordelijke handel en investeringen een cruciale rol spelen op het vlak 

van ontwikkeling en zouden kunnen bijdragen tot het scheppen van de ruim 18 miljoen 

nieuwe banen per jaar die nodig zijn in Afrika om de groeiende beroepsbevolking op te 

vangen, wat ook gunstig zou zijn voor de EU; 

I. overwegende dat een duurzaam en verantwoord beheer van grondstoffen en natuurlijke 

hulpbronnen centraal moet staan in de EU-Afrika-strategie en één van de prioriteiten 

moet vormen van de samenwerking tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, 
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met name om een oplossing te bieden voor en een eind te maken aan de zogenoemde 

‘hulpbronnenvloek’; overwegende dat Europeanen en Afrikanen binnen internationale 

instanties en tijdens relevante internationale topbijeenkomsten - zoals de 

Wereldhandelsorganisatie, de Algemene Vergadering van de VN en de G20 - samen een 

duidelijk standpunt over deze thematiek moeten verdedigen; 

J. overwegende dat universele toegang tot elektriciteit een belangrijke uitdaging voor de 

ontwikkeling van Afrika is; 

K. overwegende dat het tot dusver niet gelukt is om Afrika volledig in de wereldhandel te 

integreren en er evenmin een oplossing is gevonden voor de armoede en de 

ongelijkheden in de Afrikaanse landen, en overwegende dat de meeste Afrikaanse 

landen nog altijd veel te winnen hebben bij een grotere deelname aan de wereldhandel 

en de mogelijke voordelen ervan; 

L. overwegende dat in de strategie "Handel voor iedereen" van 2015 het engagement van 

de EU voor bindende en afdwingbare bepalingen inzake handel en duurzame 

ontwikkeling is vastgelegd; 

1. verzoekt de EU steun te verlenen aan een duurzame en inclusieve ontwikkeling in 

Afrika en zich toe te spitsen op de ondersteuning van projecten met een reële positieve 

impact op het scheppen van fatsoenlijke banen voor mannen en vrouwen, 

armoedebestrijding, bevordering van de menselijke ontwikkeling en milieubescherming, 

en met een positieve impact op duurzame economische groei, winstgevende en op 

waarden en regels gebaseerde handel in goederen en diensten, industrialisering en 

capaciteitsopbouw, een kwalitatief en voorspelbaar ondernemingsklimaat, het beheer 

van de overheidsfinanciën ter verbetering van fiscale rechtvaardigheid, transparantie bij 

het beheer van natuurlijke hulpbronnen (met name in de mijnbouw en energiesector), de 

bestrijding van corruptie en van kapitaalstromen die onrechtmatig het continent 

verlaten, alsook op de bevordering van de mensenrechten, gendergelijkheid, goed 

bestuur en de rechtsstaat en het bereiken van stabiliteit en veiligheid; wijst in het 

bijzonder op EU-initiatieven die erop gericht zijn de particuliere sector te mobiliseren, 

die goed is voor 90 % van de banen in ontwikkelingslanden; 

2. roept de EU ertoe op om haar op ontwikkeling gerichte handelsbeleid te versterken en 

haar financiële engagement ten aanzien van hulp voor handel en initiatieven voor 

technische bijstand en capaciteitsopbouw te vergroten, aangezien dit essentieel is opdat 

de Afrikaanse landen en met name de minst geavanceerde landen de EU-

handelspreferenties ten volle zouden kunnen benutten; vraagt voorts dat de Commissie 

en de lidstaten de uitvoering van hun programma’s coördineren, zodat de 

doeltreffendheid van hulp voor handel maximaal is; is in dit verband ingenomen met de 

inwerkingtreding in februari 2017 van de WTO-overeenkomst inzake 

handelsbevordering, waarmee douaneprocedures eenvoudiger zouden moeten worden 

en handelskosten bijgevolg zouden moeten dalen; 

3. vraagt de EU en haar lidstaten om hun programma's voor hulp voor handel beter te 

coördineren en de synergieën ervan met hun beleid inzake investeringen in Afrika te 

vergroten; 

4. is van mening dat economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's), die grotendeels 
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gesteund worden door de parlementen van de betrokken landen, een belangrijk 

instrument kunnen zijn voor de bevordering van regionale ontwikkeling en de integratie 

van het continent in de wereldhandel, indien ze goed ten uitvoer gelegd worden en 

vergezeld gaan van passende structurele maatregelen; 

5. benadrukt dat de betrekkingen tussen de EU en Afrika gebaseerd moeten zijn op een 

eerlijk en evenwichtig kader van gelijke partners en op wederzijds respect en erkenning 

van belangen die gericht zijn op de bevordering van de mensenrechten en de 

verwezenlijking van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling; 

6. vraagt de Commissie de integratie van Afrikaanse landen in de regionale en mondiale 

handel te steunen middels de bouw van belangrijke infrastructuur en de toegang tot 

energie, financiële diensten en zakelijke opleiding; 

7. dringt er bij de Commissie op aan de Afrikaanse landen te helpen deel te worden van de 

wereldeconomie, onder meer via de ontwikkeling en integratie van internationale en 

regionale waardeketens, die verschillende landen in staat stellen om met halffabrikaten 

en afgewerkte producten bij te dragen tot de productie; vraagt in deze context dat de EU 

meer steun verleent aan de ambities in Afrika betreffende de totstandbrenging van een 

continentale vrijhandelsruimte, die de plaatselijke inkomensongelijkheden zou helpen 

verkleinen, dat de EU assistentie biedt op het vlak van economische diversifiëring en 

technologieoverdracht en zich eveneens inzet voor een grotere deelname van Afrika aan 

de internationale handel, en verzoekt de EU om meer samenwerking met de betrokken 

landen met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen; erkent dat het EU-

beleid weliswaar van cruciaal belang is om de Afrikaanse landen hierbij te helpen, maar 

dat het politieke engagement van deze landen uiteraard essentieel is;  

8. vraagt de EU met klem om bij de definitie en uitvoering van haar handelsbeleid ten 

aanzien van Afrika constant rekening te houden met de verschillende 

ontwikkelingsniveaus en verwachtingen van de Afrikaanse landen en regio’s, en daarom 

gerichte en specifieke handelspreferenties aan te nemen of maatregelen te nemen die de 

productie- en verwerkingscapaciteiten en regionale integratie vergroten en kleinschalige 

en duurzame landbouw - bijvoorbeeld door de promotie van plaatselijke levensmiddelen 

op plaatselijke markten - aanmoedigen; benadrukt eveneens dat elke 

handelsovereenkomst of unilaterale handelsregeling tussen de EU en Afrikaanse landen 

of regionale groeperingen moet voorzien in voldoende asymmetrische 

liberaliseringsprogramma's, de bescherming van opkomende industrieën, regels van 

oorsprong die de ontwikkeling ondersteunen en effectieve vrijwaringsclausules;  

9. is van mening dat de effectieve tenuitvoerlegging van de WTO-overeenkomst inzake 

handelsbevordering en de vereenvoudiging en de transparantie van douaneprocedures 

kunnen bijdragen tot een versterking van de handel tussen Europa en Afrika, met name 

ten voordele van kmo's en innovatie; 

10. vraagt dat de EU via haar handels- en investeringsbeleid de nadruk legt op de groei van 

de particuliere sector en op steun voor innovatie,  concurrentievermogen en 

ondernemerschap zowel in Europa als in Afrika, en ervoor zorgt dat haar beleid ten 

aanzien van Afrika voldoet aan de beginselen van sociale duurzaamheid en 

verantwoordelijkheid; 
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11. is van mening dat publiek-private partnerschappen een centrale rol moeten spelen bij de 

economische ontwikkeling, aangezien zij de particuliere sector stimuleren en de 

synergieën tussen institutionele actoren en marktdeelnemers versterken, en is dus van 

mening dat dergelijke partnerschappen in het kader van deze strategie moeten worden 

ondersteund; 

12. dringt erop aan dat de Europese ontwikkelings- en investeringsprojecten in Afrika op 

een logica van eigen inbreng gebaseerd zijn zodat de begunstigde landen controle 

hebben over hun eigen ontwikkelingsmodellen; 

13. verwacht dat de EU in de toekomst in overleg met Afrika strategische plannen voor 

samenwerking opstelt;  

14. vraagt de EIB en de Europese Commissie, met name via het plan voor externe 

investeringen (EIP) te investeren in projecten met een hoog banenscheppend potentieel 

en op prioritaire gebieden zoals met name schone energie, infrastructuur, 

gezondheidszorg en medisch onderzoek; 

15. benadrukt dat de ondersteuning van investeringsprojecten afhankelijk moet zijn van de 

economische doeltreffendheid en de verwachte economische impact, met het oog op het 

aanzwengelen van de handel op de Afrikaanse markten en de handel met derde landen 

en regio's alsook van de capaciteit van de verwerkende industrie van de Afrikaanse 

landen; 

16. herinnert eraan dat het investeringsbeleid van de EU moet bijdragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, vooral wanneer 

in het kader van dit beleid openbare middelen worden gebruikt; 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 voor duurzame 

ontwikkeling van hun projecten op een doeltreffende manier te volgen en te controleren; 

17. is van mening dat de ontwikkeling van de digitale sector Afrika groeikansen kan bieden 

- bijvoorbeeld door elektronische handel of betaling per telefoon - en dat het 

ontwikkelingsbeleid van de EU en van Afrika de toegang tot elektriciteit en internet in 

Afrika moet helpen verbeteren; 

18. verzoekt om transparantie in handelsovereenkomsten en de volledige deelname van alle 

relevante belanghebbenden, inclusief het maatschappelijk middenveld in de betrokken 

landen, door middel van officiële raadplegingen, aan toekomstige onderhandelingen en 

aan de uitvoering van overeenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld; 

19. vraagt dat de beginselen van beleidscoherentie voor ontwikkeling volledig worden 

opgenomen in de handelsrelaties van de EU met Afrika, hetgeen inhoudt dat in alle 

handelsovereenkomsten van de EU met Afrikaanse landen afdwingbare clausules inzake 

handel en duurzame ontwikkeling worden opgenomen, in overeenstemming met de 

verbintenissen van de Commissie zoals vastgelegd in de strategie "Handel voor 

iedereen"; 

20. looft de inspanningen die de EU de afgelopen jaren heeft gedaan om de 
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maatschappelijke verantwoordingsplicht van bedrijven te vergroten; vraagt de EU actie 

te blijven ondernemen om ervoor te zorgen dat bedrijven volledige verantwoording 

schuldig zijn voor mensenrechtenschendingen en milieuvergrijpen; is in dit opzicht van 

mening dat de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

deel moeten uitmaken van alle toekomstige overeenkomsten tussen de Afrikaanse 

landen en de EU, en vraagt beide partijen om deze beginselen bij elke herziening van 

bestaande overeenkomsten hierin op te nemen; vraagt de EU bovendien om de 

daadwerkelijke  bevordering van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid, met 

als doel de duurzaamheid van de mondiale toeleveringsketen te garanderen; 

21. verwacht daarenboven dat er een strategie wordt ontwikkeld voor de bestrijding van 

corruptie en illegale kapitaalvlucht uit Afrika en dringt erop aan dat in de toekomst 

rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de Afrikaanse regionale markten; 

22. acht het essentieel dat in de strategie EU-Afrika het belang wordt erkend van de rol van 

vrouwen voor de economische ontwikkeling en de veerkracht van samenlevingen in 

Europa en in Afrika, en dat projecten in die zin worden opgezet. 
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