
1084555.NL PE 540.783 

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000011/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Bernd Lange, Christofer Fjellner 
namens de Commissie internationale handel 

Betreft: De bepalingen inzake duurzame ontwikkeling van de economische 
partnerschapsovereenkomst tussen de EU en West-Afrika 

Na tien jaar hebben West-Afrikaanse staten en de EU de onderhandelingen over een economische 
partnerschapsovereenkomst (EPO) afgerond. Tot op heden is de definitieve tekst van de EPO door de 
partijen geparafeerd, en door de grote meerderheid van de West-Afrikaanse staten ondertekend. Als 
de EPO naar behoren ten uitvoer wordt gelegd, kan dit leiden tot een uitbreiding van het 
handelsverkeer en de economische betrekkingen tussen de twee partijen, omdat de EPO zou zorgen 
voor aanzienlijk betere markttoegang voor goederen uit West-Afrika dan de SAP-regeling. De 
doelstellingen van de EPO worden onder meer als volgt omschreven: bijdragen aan duurzame 
economische groei, armoedebestrijding, een hogere levensstandaard en regionale integratie. Een 
correcte tenuitvoerlegging van de EPO en toezicht op de werking ervan zijn van essentieel belang om 
deze doelstellingen te verwezenlijken. 

De EPO tussen de EU en West-Afrika bevat clausules die de partijen verbinden tot de inachtneming 
van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu zoals verankerd in de 
Overeenkomst van Cotonou. Ook wordt in de EPO voorzien in de oprichting van een gezamenlijk 
raadgevend comité met als doel om toe te zien op de naleving van deze verbintenissen. 

1. Welke specifieke maatregelen gaat de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de 
mensenrechten, inclusief arbeidsrechten en milieubescherming, bij de tenuitvoerlegging van de 
EPO in ogenschouw worden genomen? 

2. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat het gezamenlijk raadgevend comité kan rekenen op 
brede participatie van het maatschappelijk middenveld, met actieve betrokkenheid van de 
academische wereld, het bedrijfsleven en sociale partners, en dat het over voldoende middelen 
en een toegankelijk budget beschikt en doeltreffend en onafhankelijk kan optreden? 

3. Kan de Commissie toezeggen rekening te houden met verslagen, besluiten en aanbevelingen 
van het maatschappelijk middenveld om op te treden tegen de niet-handhaving van 
verbintenissen uit hoofde van de EPO? 

4. Overweegt de Commissie een tijdschema vast te stellen voor de verwezenlijking van haar 
beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling? 

Ingediend: 26.1.2016 
Doorgezonden: 28.1.2016 
Uiterste datum beantwoording: 4.2.2016 


