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Het hedendaagse Europese handelsbeleid is geëvolueerd van een doel op zich naar een poging 
om een belangrijke rol te spelen bij de verwezenlijking van sociale, ontwikkelings- en 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, met inbegrip van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling van de VN (MDG's) en internationaal engagement voor mensenrechten, 
voedselzekerheid en ecologische duurzaamheid. 

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika

De internationale betrekkingen van Latijns-Amerika zijn in de afgelopen drie decennia erg 
gediversifieerd. Naast de traditionele banden met de Verenigde Staten, bestaan er steeds 
belangrijkere relaties met Azië en het Stille Oceaangebied, beginnende betrekkingen met 
Afrika, geconsolideerde banden met Europa en steeds nauwere connecties met Spanje en 
Portugal. 

De wereldwijde economische crisis heeft de handel tussen de EU en Latijns-Amerika echter 
erg beïnvloed. Bovendien is de focus van de EU verschoven door het groeiende strategisch, 
politiek en economisch belang van Azië en het Stille Oceaangebied.

Latijns-Amerika beschikt evenwel over een enorm potentieel en sommige lidstaten blijven 
veel belangstelling tonen voor de ontwikkeling van biregionale betrekkingen.

De top EU-LAC die in 2008 in Lima werd gehouden, heeft geleid tot de vaststelling van de 
hoofdlijnen van het biregionaal strategisch partnerschap. De doelstelling was de 
totstandbrenging van een netwerk van associatieovereenkomsten tussen de EU en de 
verschillende subregionale integratiegroepen. Deze aanpak werd voortgezet tijdens de top 
EU-LAC die in mei 2010 in Madrid werd gehouden. 

De handelsbetrekkingen tussen de twee regio's zijn zeer geconcentreerd. Zo zijn Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje de belangrijkste Europese 
handelspartners van de regio. De vijf belangrijkste handelspartners van de EU in de regio zijn 
dan weer Brazilië, Mexico, Argentinië, Chili en Colombia.

De handel tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied groeit langzamer dan de 
handel tussen deze gebieden en andere delen van de wereld. Een van de redenen voor de 
relatieve terugval van de handel tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is 
het groeiende aandeel van de Aziatische landen in de buitenlandse handel van Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied, hoewel de EU de tweede handelspartner van Latijns-
Amerika blijft.

De handel tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is asymmetrisch wat het 
soort goederen betreft dat door beide regio's wordt uitgevoerd. Industrieproducten vormen het 
merendeel van de in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied geïmporteerde goederen uit de 
EU (meer dan 85%), terwijl meer dan 40% van de uit de regio naar de EU uitgevoerde 
producten basisproducten zijn. In dit verband blijven vooral suiker en bananen zeer gevoelige 
vraagstukken. 

Hoewel de ondertekening van een overeenkomst tussen de EU en Latijns-Amerikaanse landen 
in het kader van de WTO in december 2009 eerst werd beschouwd als een oplossing voor de 
vijftien jaar durende geschillen over de EU-handelsregeling voor bananen, hebben de 
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onevenwichtigheden tussen de overeenkomsten op WTO-niveau en de bilaterale 
overeenkomsten met Colombia, Peru en Midden-Amerika en de verbintenissen die zijn 
aangegaan met ACS-partners in het Caribisch gebied nu tot nieuwe controversen geleid.

De zesde top EU-Latijns-Amerika/Caribisch gebied (Madrid, 18 mei 2010)

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie, Latijns-Amerika en het 
Caribische gebied hebben in de verklaring benadrukt dat ze vastbesloten zijn steun te bieden 
aan een open en niet-discriminerend, op regels gebaseerd multilateraal handelssysteem, en de 
beginselen ervan volledig na te komen. Zij erkenden de bijdrage ervan aan de bevordering van 
het herstel na de economische crisis en aan de bevordering van groei en ontwikkeling, 
overeenkomstig het beginsel van bijzondere en gedifferentieerde behandeling voor 
ontwikkelingslanden.

In de verklaring werd uitdrukking gegeven aan tevredenheid over de afsluiting van de 
onderhandelingen over een associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika. Het is 
aan het Europees Parlement en de nationale parlementen die betrokken zijn bij het 
ratificatieproces om te beslissen of de overeenkomst waarover de onderhandelaars 
overeenstemming hebben bereikt, in het belang is van de betrokken burgers. Parlementsleden 
zullen bij hun beslissingen geholpen worden door de bijdrage van de overeenkomst aan de 
verwezenlijking van de MDG's van de VN.

In de verklaring werd ook uitdrukking gegeven aan tevredenheid over de afsluiting van de 
onderhandelingen tussen de EU en Colombia en Peru over een 
meerpartijenhandelsovereenkomst, terwijl erin werd opgemerkt dat "Bolivia over deze 
overeenkomst is ingelicht en een klacht heeft ingediend bij het hof van justitie van de 
Andesgemeenschap". De rapporteur is van mening dat het ratificatieproces van deze 
overeenkomst moet worden opgeschort totdat het hof van justitie van de Andesgemeenschap 
een uitspraak heeft gedaan, teneinde de regionale instellingen en procedures van de partners te 
respecteren en gelet op de doelstelling van de EU om regionale integratie in Latijns-Amerika 
te steunen.

In de verklaring werd ook herinnerd aan het belang van de hervatting van de 
onderhandelingen tussen de EU en Mercosur over een ambitieuze en evenwichtige 
associatieovereenkomst tussen de twee regio's. Dit is een moeilijke taak en het Europees 
Parlement dient nauw betrokken te zijn bij alle stappen van de onderhandelingen. De 
rapporteur is van mening dat het onderhandelingsmandaat van de Commissie moet worden 
geactualiseerd, met volledige inachtneming van de recente ontwikkelingen in de mondiale 
economie en de door het Europees Parlement voorgestelde verzoeken en wensen. 

In de verklaring werd ook uitdrukking gegeven aan tevredenheid over het besluit tot 
oprichting van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten (CALC) en 
over de steun aan Venezuela bij de organisatie van de top van de CALC op 5 juli 2011 in 
Caracas.

De rapporteur beschouwt de oprichting van de CALC als een belangrijke stap met grote 
toekomstmogelijkheden, aangezien de huidige versnipperde situatie kan leiden tot een 
netwerk van overeenkomsten die in een verschillend tempo worden toegepast en de 
biregionale betrekkingen kan bemoeilijken. 
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Een ander project dat onze aandacht verdient is de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties 
(UZAN), het regionale integratieproject dat betrekking heeft op de mogelijke versmelting 
tussen de Andesgemeenschap en Mercosur.

De top toonde zich ook tevreden over de invoering door de EU van een nieuwe 
investeringsfaciliteit voor Latijns-Amerika, die vooral tot doel heeft een hefboomfunctie te 
vervullen om aanvullende financiering vrij te maken ter ondersteuning van investeringen in 
Latijns-Amerika, teneinde de vorderingen op prioritaire gebieden te stimuleren.

Handel, groei en ontwikkeling

Handel kan een middel zijn om groei te bereiken maar het kan geen doel op zich zijn. Het 
bereiken van handelsintegratie op regionaal en vaak zelfs nationaal niveau vormt een 
belangrijke voorwaarde voor een echte integratie in de mondiale marktordeningen om 
duurzame groei tot stand te brengen en ontwikkeling te bevorderen. De doelstelling van een 
versterkte integratie van de Europese en Latijns-Amerikaanse economische sectoren moet 
zeker een win-winsituatie voor beide partijen zijn.

De voordelen van handel en investeringen zijn het grootst voor landen die beschikken over de 
vereiste marktdeelnemers, instellingen en beleidslijnen om gebruik te maken van mondiale 
markten. Het bestaande beleid en de sociaaleconomische omstandigheden spelen een 
belangrijke rol bij het vaststellen van de invloed van handelsintegratie op armoede. 
Handelseffecten worden met name beïnvloed door het financiële beleid, het bestaande klimaat 
voor kleine ondernemingen en de binnenlandse concurrentie, evenals het niveau van 
infrastructuurontwikkeling en de winstverlaging voor tussenpersonen ten voordele van 
producenten. 

De tenuitvoerlegging van landspecifieke, aanvullende beleidslijnen moet worden bevorderd 
om de mogelijkheden tot open handel tussen belanghebbenden te vergroten, zoals 
beleidsmakers op nationaal of subnationaal niveau en in de privésector, vakbonden en andere 
maatschappelijke organisaties en de academische wereld.

Middelen en technische bijstand moeten beschikbaar worden gesteld om programma's te 
identificeren en te financieren die lokale en regionale productiemogelijkheden en duurzame 
toegang tot mondiale markten bieden aan uitgesloten gemeenschappen aan de basis van de 
sociaaleconomische piramide en aan kleine en middelgrote ondermeningen.

De huidige productieomstandigheden staan arme landbouwers, ambachtslieden en kleine 
fabrikanten in Latijns-Amerika niet toe om gebruik te maken van vrijhandelsmogelijkheden.

Handelsgerelateerde bijstand kan kleine producenten helpen om de transactiekosten te 
verminderen die worden gemaakt om aan regelgevings- en kwaliteitsnormen te voldoen. Er 
moeten programma's worden ontwikkeld om bedrijven te helpen met inspectie, controle en 
officiële certificering.

Latijns-Amerika en handel

Latijns-Amerika is er ondanks zijn rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen niet in geslaagd zijn 
aandeel in de internationale handel uit te breiden; het heeft daarentegen terrein verloren aan 
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dynamischere economieën in Azië.

Om voordeel te halen uit zijn handelsbetrekkingen met de EU, moet Latijns-Amerika de 
welvaart vergroten door middel van handelsresultaten, een billijke verdeling van de voordelen 
van handel, de bevordering van de tenuitvoerlegging van handelshervormingen, verdere 
uitbreiding van de handelsgerelateerde institutionele capaciteit, het vrijmaken van de gepaste 
middelen voor handelsgerelateerde bijstand, en de tenuitvoerlegging van aanvullende 
binnenlandse beleidslijnen om een efficiënte en sociaal rechtvaardige overgang naar vrijere 
handel te waarborgen. 

In de Verklaring van Madrid wordt uitdrukkelijk erkenning gegeven aan het beginsel dat 
staten het soevereine recht hebben hun natuurlijke hulpbronnen te beheren en te 
reglementeren. Brazilië en Bolivia, waar een nieuw beleid inzake handel en hulpbronnen lijkt 
te hebben bijgedragen tot de vermindering van ongelijkheid, zijn illustratief voor de 
voorwaarden waaronder handelshervormingen progressieve herverdelingseffecten kunnen 
hebben.

De partners mogen door de bilaterale vooruitgang niet afzien van hun multilaterale 
doelstellingen. Het sluiten van een eerlijke WTO-Doha-overeenkomst kan kansen bieden voor 
armoedebestrijding in Latijns-Amerika. Bij de WTO-onderhandelingen moet echter nadruk 
worden gelegd op het belang van handel voor de armen. 

De lancering van het initiatief "hulp voor handel" tijdens de ministerconferentie van Hong 
Kong in 2005 benadrukte dat er een beleid moet worden geformuleerd en gecontroleerd om 
de voordelen van de handelsliberalisering beter te verdelen. Voor Latijns-Amerika is het van 
cruciaal belang hulp vrij te maken voor handel en handelsliberalisering aan te wenden voor 
ontwikkeling.

In de huidige multilaterale en bilaterale handelsbesprekingen zou de belangrijkste doelstelling 
moeten zijn om alle acht MDG's van de VN te verwezenlijken. Om de 
millenniumdoelstellingen te verwezenlijken en de wereldwijde armoede te bestrijden, is er 
nood aan een handelsomgeving waarin de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika 
daadwerkelijke markttoegang krijgen tot de ontwikkelde landen, en waarin eerlijkere 
handelspraktijken, krachtige en behoorlijk gehandhaafde beschermingsregels voor het milieu 
en maatschappelijke rechten bestaan.

Punten ter overweging

De rapporteur zou uw aandacht willen vestigen op aan aantal kwesties die van groot belang 
zullen zijn voor de toekomstige handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied.

- Latijns-Amerika staat op het punt een hoge vlucht te nemen in zijn economische 
ontwikkeling. De Europese Unie heeft een kans om hier deel van uit te maken, maar ze 
kan deze kans ook mislopen als blijkt dat ze niet in staat is haar aanbod inzake 
betrekkingen aan te passen aan moderne uitdagingen. Om te concurreren met de 
Verenigde Staten, China en andere spelers op de Latijns-Amerikaanse markt, moet de 
Europese Unie niet streven naar verstikkende of afhankelijkheidscontracten, maar naar 
het meest aantrekkelijke aanbod met het doel de economische ontwikkelingsbelangen 



PE441.153v01-00 6/6 DT\814925NL.doc

NL

van onze partners te dienen. Dit betreft onder meer capaciteitsopbouw en overdracht 
van technologie, maar ook een respectvolle behandeling van onze partners en de 
erkenning van asymmetrische behoeften. 

- Er heerst een algemene stemming bij onze partners in Latijns-Amerika om economisch 
minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Vaak wordt naar dit proces 
verwezen als de "tweede onafhankelijkheid", waarbij ze actief streven naar een 
diversificatie van hun economische betrekkingen. Hoe kan Europa vermijden slechts 
een "tweede afhankelijkheid" te bieden?

- De associatieovereenkomsten tussen de EU en Mexico en Chili hebben geleid tot een 
aanzienlijke verhoging van het handelsvolume. Toch blijft het handelsvolume tussen 
Mexico en Europa miniem vergeleken met het handelsvolume tussen Mexico en de 
Verenigde Staten. Tegelijkerijd hebben slechts enkele van de 27 EU-lidstaten een 
aanzienlijk aandeel in de handel met Latijns-Amerikaanse partners, terwijl andere 
lidstaten persistent aan de kant staan. Wat kunnen we doen om ons handelspartnerschap 
een ware Europese dimensie te geven?

- Het aantal economische sectoren dat voordeel haalt uit de huidige handelsbetrekkingen 
is ook eerder beperkt. Wat kunnen we doen om een ruimere verscheidenheid aan 
economische activiteiten in onze handelsbetrekkingen te integreren?

- Te weinig bevolkingsgroepen kunnen voordeel halen uit de uitbreiding van de handel. 
Wat kunnen we doen om onze markten in dienst te stellen van onze inwoners en de 
geproduceerde welvaart werkelijk onder onze bevolking te verdelen?

- Het is in het belang van de Europese economieën om het opnemingsvermogen van de 
Latijns-Amerikaanse markten te vergroten. Verarmde bevolkingen zijn niet in staat 
kwalitatief hoogstaande Europese producten te kopen. De meeste Europese 
ondernemingen hebben er dus belang bij dat de lonen en de koopkracht in Latijns-
Amerika stijgen. Hoe kunnen we onze partners helpen bij de oprichting van 
concurrerende productiefaciliteiten die een meerwaarde opleveren? 

- De kaders voor handel, energie en klimaatverandering moeten elkaar wederzijds 
ondersteunen, gelet op de nauwe banden ertussen. 

- Het stelsel van algemene preferenties (SAP) heeft een aantal landen geholpen om hun 
aanbod inzake export te diversifiëren. Hoe kunnen we het hervormen zodat het 
efficiënter wordt en zodat Latijns-Amerika de mogelijke voordelen uit dit preferentiële 
schema zal halen?


