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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het handelsbeleid, het investeringsbeleid en het ontwikkelingsbeleid van de 
EU met elkaar verbonden zijn en dat op grond van het in artikel 208 van het Verdrag van 
Lissabon vastgelegde beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling bij de uitvoering 
van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden, rekening moet worden 
gehouden met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking; benadrukt daarnaast 
dat ervoor moet worden gezorgd dat het EU-beleid op het gebied van investeringen 
gericht is op financiële keuzes waarin een reële beoordeling is opgenomen van de 
maatschappelijke effecten;

2. onderstreept dat particuliere investeringen en financiering wellicht de belangrijkste motor 
voor duurzame groei zijn, die voor de komende jaren in de ontwikkelingslanden op circa 
5% wordt geschat; erkent dat deze kunnen bijdragen aan de ondersteuning van plaatselijke 
economieën en ondernemingen en het scheppen van fatsoenlijke banen en zodoende 
kunnen leiden tot de uitbanning van de armoede, mits de DBI goed gereguleerd zijn en 
verband houden met concrete verbeteringen in de economieën van de partnerlanden, 
bijvoorbeeld door middel van technologieoverdracht en opleidingsmogelijkheden voor de 
plaatselijke beroepsbevolking; meent om die redenen dat publiek-private partnerschappen 
(PPP's) van nut kunnen zijn voor de minst ontwikkelde landen aangezien het onevenredige 
investeringsrisico ertoe leidt dat particuliere investeringen niet voldoende worden 
gestimuleerd; onderstreept dat de toekomstige PPP's op de ontwikkelingsagenda voor de 
periode na 2015 gericht moeten zijn op armoedebestrijding en op andere doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling en moeten worden afgestemd op de nationale 
ontwikkelingsplannen van de partnerlanden;

3. wijst erop dat goed gestructureerde en doeltreffend geïmplementeerde PPP's vele 
voordelen kunnen bieden, zoals innovatie, een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een 
betere kwaliteitsborging en controle; merkt daarnaast op dat PPP's in ontwikkelingslanden
moeten worden beoordeeld op basis van hun vermogen om ontwikkelingsresultaten te 
boeken en dat een eerlijke verdeling van de risicolast tussen de particuliere en publieke 
sector noodzakelijk is; benadrukt dat PPP's in ontwikkelingslanden tot dusver vooral
gericht waren op de sectoren energie en telecommunicatie, terwijl particuliere 
investeringen in de sociale infrastructuur nog steeds zelden voorkomen; moedigt daarom 
de PPP's aan die in de eerste plaatst gericht zijn op het halen van doelstellingen inzake
duurzame ontwikkeling;

4. dringt aan op meer technische bijstand – onder meer de opleiding van plaatselijke 
functionarissen en het delen van technologieën – aan de regeringen van de partnerlanden 
teneinde hun capaciteit  om de eigendom van de PPP's op te eisen te vergroten en hun deel 
van de verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer van PPP-projecten, door hen te 
helpen bancaire en belastingadministratiesystemen op te zetten waarmee financieel 
bestuur en het beheer van publieke en private middelen gewaarborgd kunnen worden; 
merkt op dat in sommige gevallen de ervaring leert dat PPP-contracten die het resultaat 
zijn van slecht onderhandelen de schuldenlasten van landen kunnen vergroten en dringt 



PE549.323v02-00 4/7 AD\1060620NL.doc

NL

aan op de opzet van een regelgevingskader voor verantwoorde financiering,

5. is groot voorstander van de daadwerkelijke en alomvattende verspreiding en 
tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten in en 
buiten de EU en benadrukt dat alle nodige beleids- en wetgevingsmaatregelen moeten 
worden genomen om lacunes in de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de VN-
richtsnoeren aan te pakken, onder meer voor wat betreft de toegang tot de rechter;

6. is erover bezorgd dat bepaalde waarborgen met het oog op het gericht gebruik van 
overheidsgelden niet altijd voorhanden zijn; merkt met name op dat de doelstellingen van 
PPP's vaak zeer algemeen worden gedefinieerd, terwijl criteria voor specifieke, meetbare, 
haalbare en tijdgebonden doelstellingen meestal ontbreken; benadrukt dat PPP's een 
instrument moeten zijn dat verantwoord gedrag van particuliere ondernemingen beloont; 
is dan ook van mening dat een sterk regelgevingskader moet worden vastgesteld om 
ervoor te zorgen dat deze investeringen in overeenstemming zijn met de mensenrechten en 
sociale en milieunormen en transparant zijn, terwijl tegelijk wordt gegarandeerd dat de 
particuliere sector een billijk aandeel van de belastingen betaalt; wijst er tevens op dat 
voor elk PPP-project dat officiële ontwikkelingshulp krijgt, een beoordeling vooraf ter 
evaluatie van de effecten op de ontwikkeling ten behoeve van de armen moet worden 
verricht, die de rechten van de bevolking, en met name de toegang tot grond, water en 
sociale basisdiensten, waarborgt; onderstreept dat gedurende de voorbereidende fase van 
de projecten in overleg met het maatschappelijk middenveld overeenstemming moet 
worden bereikt over meetbare outputindicatoren, monitoring en evaluatiemechanismen en 
dat deze effectief moeten worden geïmplementeerd; onderstreept het belang van de 
officiële adviserende en toezichthoudende rol van parlementen en het maatschappelijk 
middenveld met het oog op volledige transparantie, legitimiteit en verantwoordingsplicht; 

7. is van mening dat PPP's een essentiële innovatieve oplossing zijn voor het probleem van 
een toenemend gebrek aan overheidsinvesteringen; erkent dat PPP's een organisatorische 
en institutionele uitdaging kunnen vormen voor de publieke sector, aangezien zij een 
complexe aard hebben en verschillende soorten vaardigheden en nieuwe faciliterende 
instellingen vereisen; benadrukt in dit verband het belang van goed bestuur, 
rechtsstatelijkheid en inclusieve, open en transparante overheidsinstellingen; wijst 
nogmaals op het belang van het leiderschap van de EU in het versterken van duurzame-
ontwikkelingsdoelstelling 16 inzake justitie en doeltreffende instellingen in de context van 
de intergouvernementele onderhandelingen over het mondiale ontwikkelingskader voor de 
periode na 2015; 

8. vraagt de Commissie met aandrang, aangezien zij heeft aangegeven dat zij het gebruik van 
blending in de komende jaren wil uitbreiden, de aanbevelingen in het speciale verslag van 
de Europese Rekenkamer inzake het gebruik van blending ten uitvoer te leggen en het 
mechanisme voor het combineren van subsidies en leningen, met name ten aanzien van 
ontwikkeling en de financiële additionaliteit, transparantie en verantwoording, te 
evalueren;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat bedrijven die bij PPP's 
betrokken zijn, de beginselen van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
respecteren tijdens de gehele duur van de projecten, onder meer door de eerbiediging van 
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het Mondiaal Pact van de VN inzake mensenrechten, de VN-richtsnoeren inzake bedrijven 
en mensenrechten, de belangrijkste arbeidsnormen van de IAO, de milieunormen en het 
VN-verdrag tegen corruptie; vindt dat gedurende de volledige levenscyclus van projecten 
ook de OESO-richtlijnen in aanmerking moeten worden genomen, met name hoofdstuk 
IV, dat is gericht op eerbiediging van de mensenrechten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten handhaafbare verantwoordingsmechanismen in te stellen; 

10. moedigt de EU aan het lopende proces van de uitwerking van een internationaal juridisch 
bindend instrument van de VN inzake transnationale ondernemingen en andere 
ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten te ondersteunen, aangezien dit 
instrument zal verduidelijken welke verplichtingen transnationale ondernemingen hebben 
op het gebied van de mensenrechten en ten opzichte van staten en zal voorzien in 
daadwerkelijke rechtsmiddelen voor slachtoffers in zaken waarin de nationale rechtsmacht 
duidelijk niet in staat is die ondernemingen op doeltreffende wijze te vervolgen;

11. vestigt de aandacht op het feit dat kmo's de drijvende kracht zijn achter het creëren van 
werkgelegenheid en welvaart in de ontwikkelingslanden, waar zij ongeveer 90% van de 
banen genereren; acht het onontbeerlijk om de plaatselijke particuliere ondernemingen –
die van essentieel belang zijn voor het mobiliseren van de binnenlandse middelen en het 
creëren van banen – , en Europese kmo's en startende ondernemingen in toenemende mate 
aan PPP's te laten deelnemen, teneinde langetermijnfinancieringen te mobiliseren, te 
zorgen voor innovatie in technologieën en bedrijfsmodellen en mechanismen te 
ontwikkelen voor de verantwoording van de particuliere sector;

12. benadrukt dat ontwikkelingsbureaus ervoor moeten zorgen dat overheidsfinanciering voor 
ontwikkeling wordt gebruikt om de plaatselijke economische netwerken in 
ontwikkelingslanden te ondersteunen en niet om particuliere ondernemingen en 
multinationals uit de donorlanden te promoten; benadrukt met name dat PPP's erop gericht 
moeten zijn de capaciteiten van de binnenlandse micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen op te bouwen;

13. herinnert eraan dat de Europese Unie zich ertoe heeft verbonden de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te bevorderen en te zorgen voor gendermainstreaming in al haar 
activiteiten; dringt erop aan dat de genderdimensie geïntegreerd wordt in de planning en 
de uitvoering van de PPP's, bijvoorbeeld door het gebruik van naar geslacht 
gedifferentieerde gegevens en onderzoek voor gerichte investeringen en door 
kernprestatie-indicatoren inzake voordelen voor vrouwen in contracten vast te stellen; 
vraagt in dit verband dat meer steun wordt verleend aan plaatselijke kmo's, en vooral aan 
vrouwelijk ondernemers, zodat zij kunnen profiteren van door de particuliere sector 
geleide groei; 

14. stelt voor dat de Commissie platformen voor structureel overleg tussen de verschillende 
belanghebbenden, waaronder werknemers-, ondernemers- en werkgeversorganisaties, 
vergemakkelijkt ten einde vertrouwen op te bouwen en overeenstemming te bereiken over 
gezamenlijke doelstellingen tussen de verschillende belanghebbenden, zoals regeringen, 
donors, de particuliere sector, filantropische stichtingen, plaatselijke overheden, 
maatschappelijke en niet-gouvernementele organisaties om zekerheid te bieden vanuit het 
oogpunt van investeringen en administratieve dienstverlening; benadrukt in dit verband 
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het belang van de rol van de EU-delegaties in de verschillende landen als facilitatoren van 
dergelijke dialogen;
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