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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. merkt op dat de particuliere sector een grotere rol is gaan spelen op ontwikkelingsgebied 
teneinde de politieke prioriteiten te ondersteunen in een tijd van bezuinigingen op de 
hulpbudgetten, en is van mening dat de samenwerking tussen de EU en de particuliere 
sector op het gebied van ontwikkeling moet worden onderworpen aan de internationaal 
overeengekomen beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp;

2. herinnert eraan dat bij de gemeenschappelijke handelspolitiek van de EU, uit hoofde van 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, rekening moet 
worden gehouden met het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, en is van 
mening dat in alle handels- en investeringsovereenkomsten van de EU expliciet naar dit 
beginsel moet worden verwezen;

3. wijst erop dat huidige EU-praktijken om officiële ontwikkelingshulp (ODA) als hefboom 
te gebruiken voor het aantrekken van particuliere financiering ondoeltreffend zijn 
gebleken vanwege onduidelijkheid over additionaliteit, transparantie, 
verantwoordingsplicht, zeggenschap, overeenstemming met de landenprioriteiten, 
schuldhoudbaarheid en, daaruit voortvloeiend, het ontwikkelingspotentieel;

4. benadrukt dat het handelsbeleid van de EU de beleidsruimte van ontwikkelingslanden 
moet eerbiedigen om robuuste invoertarieven te handhaven die het scheppen van 
geschoolde en fatsoenlijke banen in de lokale be- en verwerkende sector en agro-
voedingsmiddelensector vergemakkelijken; deze bedrijfstakken kunnen de binnenlandse 
toegevoegde waarde en de industriële groei en diversifiëring stimuleren, welke op hun 
beurt een voorwaarde zijn voor economische ontwikkeling en maatschappelijke 
opwaardering;

5. pleit voor maatregelen ter bevordering van nationaal beheerde ontwikkelingsstrategieën 
die de bijdrage van de particuliere sector afstemmen op ontwikkeling, door lokale micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen en lokale aanbestedingen te stimuleren, welke 
essentieel zijn voor de endogene ontwikkeling en ontwikkelingslanden beter in staat 
kunnen stellen binnenlandse inkomsten aan te trekken, belastingfraude en 
belastingontduiking te bestrijden, en de wisselkoersschommelingen en de volatiliteit van 
de grondstoffenprijzen te temperen die de toegang tot de waardeketens in gevaar brengen;

6. verzoekt om de herziening van bestaande handels- en investeringsovereenkomsten, zodat 
kan worden vastgesteld of er aspecten zijn, in het bijzonder bepalingen betreffende 
intellectuele-eigendomsrechten, die een negatieve invloed hebben op ontwikkeling;

7. verzoekt de Commissie met klem om initiatieven voor verantwoorde mijnbouw, houtkap 
en winning van grondstoffen te blijven stimuleren, alsmede particuliere op duurzaamheid 
gerichte regelingen ten aanzien van de gehele toeleveringsketen, en om de 
levenscyclusanalyse van producten en processen te intensiveren;
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8. benadrukt dat het handelsbeleid van de EU goed bestuur moet stimuleren, en wel via een 
bindend kader op basis waarvan ondernemingen uit de EU moeten verantwoorden dat hun 
daden stroken met de normen ten aanzien van mensenrechten, gendergelijkheid, 
fatsoenlijk werk, vakbondsrechten, milieubescherming, universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige openbare diensten, sociale bescherming, openbare en universele 
gezondheidszorg, universele toegang tot geneesmiddelen, en voedsel- en 
productveiligheid.


