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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 

(2016/2053(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in 

Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 

(hierna "de Overeenkomst van Cotonou" genoemd), en de herzieningen hiervan van 

2005 en 20101, 

– gezien de overeenkomst van Georgetown tot oprichting van de ACS-groep en de 

herziening hiervan van 19922, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 

8 oktober 2003 met als titel "Naar de volledige integratie van de samenwerking met de 

ACS-landen in de EU-begroting" (COM(2003) 590)3, 

– gezien het gezamenlijk raadplegingsdocument van de Commissie en de hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 

6 oktober 2015 met als titel "Naar een nieuw partnerschap tussen de Europese Unie en 

de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan na 2020" 

(JOIN(2015) 33)4, 

– gezien zijn eerdere resoluties over de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU, 

met name die van 11 februari 2015 over de werkzaamheden van de Paritaire 

Parlementaire Vergadering ACS-EU5, die van 13 juni 2013 over de tweede wijziging 

van de Overeenkomst van Cotonou van 23 juni 20006, die van 5 februari 2009 over de 

invloed van economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) op de ontwikkeling7 en 

die van 1 april 2004 over de opneming in de begroting van het Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF)8, 

– gezien de eerdere resoluties van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, met 

name die van 9 december 2015 over "Veertig jaar partnerschap: evaluatie van de impact 

op handel en ontwikkeling in de ACS-landen en vooruitzichten voor duurzame 

betrekkingen tussen de ACS-landen en de Europese Unie"9, 

– gezien zijn eerdere resoluties over beleidscoherentie voor ontwikkeling, 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf 
2 http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf 
3 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-co-operation-acp-countries-in-the-eu-budget-

com2003590_en.pdf 
4 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-consultation-paper-post-cotonou_en_0.pdf 
5 PB C 310 van 25.8.2016, blz. 19. 
6 PB C 65 van 19.2.2016, blz. 257. 
7 PB C 67E van 18.3.2010, blz. 120. 
8 PB C 103E van 29.4.2004, blz. 833. 
9 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/101905en.pdf 
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– gezien de gezamenlijke verklaring van 9 december 2015 van de covoorzitters van de 

Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU over de toekomst van de ACS-EU-

betrekkingen1, 

– gezien de algemene strategie van de EU voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, die 

zal worden voorgelegd aan de Europese Raad tijdens zijn vergadering van 28 en 29 juni 

2016, 

– gezien de Gezamenlijke Mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 21 maart 

2012 "Naar een hernieuwd partnerschap voor ontwikkeling tussen de EU en het Stille 

Oceaangebied", 

– gezien de gezamenlijke mededeling van 26 juni 2012 getiteld "Gezamenlijke strategie 

voor een partnerschap tussen de EU en het Caribisch gebied" (JOIN(2012)0018), 

– gezien de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU, die is goedgekeurd door de 

Afrikaanse en Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens de top van Lissabon 

op 9 december 20072, 

– gezien de Resolutie van het Europees Parlement van 6 oktober 2015 over de rol van de 

lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking3, 

– gezien de gezamenlijke ACS-EU-verklaring van 12 juni 2014 over de agenda voor de 

periode na 20154, 

– gezien de Verklaring van Sipopo van de 7e top van staatshoofden en regeringsleiders 

van ACS-landen van 13 en 14 december 2012 getiteld "De toekomst van de ACS-

landen in een veranderende wereld: uitdagingen en kansen"5,  

– gezien de Derde Internationale Conferentie over financiële middelen voor ontwikkeling, 

die van 13 tot 16 juli 2015 werd gehouden en de actieagenda van Addis Abeba, die is 

goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN op 27 juli 20156, 

– gezien de VN-top inzake duurzame ontwikkeling en het op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de VN goedgekeurde slotdocument getiteld "Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development"7,  

– gezien de 41e sessie van de gezamenlijke ACS-EU-Raad, die is gehouden op 28 en 29 

april 2016 in Dakar (Senegal), 

– gezien de achtste ACS-top van staatshoofden en regeringsleiders die is gehouden op 31 

mei en 1 juni 2016 in Port Moresby (Papoea-Nieuw-Guinea), waar het Communiqué 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf 
2 http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0336. 
4 http://www.acp.int/content/acp-eu-stand-together-post-2015-development-agenda 
5 http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Sipopo_Declaration.pdf 
6 Resolutie A/RES/69/313 van de Algemene Vergadering van de VN. 
7 Resolutie A/RES/70/1 van de Algemene Vergadering van de VN. 
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van Waigani over de toekomstperspectieven van de ACS-groep en de Verklaring van 

Port Moresby ter goedkeuring van het eindverslag van de Groep van Eminente Personen 

over de toekomst van de ACS-groep zijn goedgekeurd, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de adviezen van 

de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale handel en de 

Begrotingscommissie (A8-0263/2016), 

A. overwegende dat de sterkte en het acquis van de Overeenkomst van Cotonou gebaseerd 

zijn op een aantal unieke kenmerken: het document is wettelijk bindend, het heeft een 

ongeëvenaarde getalsterkte van 79 + 28 lidstaten, het is alomvattend via zijn drie pijlers 

van ontwikkelingssamenwerking, politieke samenwerking en economische en 

handelssamenwerking, het heeft een gezamenlijk institutioneel kader en het heeft een 

ruime begroting in de vorm van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF); 

B. overwegende dat de overkoepelende doelstelling van de Overeenkomst van Cotonou, 

"armoede terugdringen en uiteindelijk uitroeien, overeenkomstig de doelstellingen van 

duurzame ontwikkeling en geleidelijke integratie van de ACS-landen in de 

wereldeconomie", expliciet is opgenomen in artikel 1 ervan; overwegende dat het 

partnerschap is gebaseerd op een reeks basiswaarden en beginselen, met inbegrip van de 

eerbiediging van de mensenrechten en de financiële vrijheid, democratie op basis van de 

rechtsstaat, en transparante en verantwoorde governance; 

C. overwegende dat meer dan 80 % van de minst ontwikkelde landen ter wereld (MOL) in 

ACS-gebieden liggen, zodat het EU-ACS-partnerschap bijzonder relevant is; 

D. overwegende dat het politieke en economische landschap van de ACS-groep en binnen 

de Europese Unie sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Cotonou gewijzigd 

is; 

E. overwegende dat de toekomst van de relatie tussen de ACS-landen en de EU moet 

worden gebaseerd op een nieuwe beschouwing van het potentieel en de hindernissen die 

op het pad van de EU-ACS-samenwerking liggen; 

F. overwegende dat de getalsterkte van de ACS- en de EU-lidstaten onvoldoende heeft 

geleid tot gezamenlijk optreden op mondiale fora; 

G. overwegende dat het partnerschap tussen de ACS-landen en de EU een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; 

H. overwegende daarentegen dat er tot nu toe onvoldoende resultaten zijn geboekt voor de 

doelstellingen op het gebied van de uitroeiing van de armoede en de integratie van de 

ACS-landen in de wereldeconomie, aangezien de helft van de ACS-lidstaten nog steeds 

tot de MOL behoort en dat de ACS-lidstaten samen minder dan 5 % van de 

wereldhandel en ongeveer 2 % van het wereldwijde bbp voor hun rekening nemen; 

I. overwegende dat handelsbetrekkingen de tweede pijler van de Overeenkomst van 

Cotonou vormen en dat economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) de 
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instrumenten voor deze pijler zijn; 

J. overwegende dat economische partnerschapsovereenkomsten worden gedefinieerd in 

artikel 36 van de Overeenkomst van Cotonou als ontwikkelingsinstrumenten "bedoeld 

om de soepele en geleidelijke integratie van de ACS-staten in de mondiale economie te 

bevorderen, vooral door volledig gebruik te maken van het potentieel van de regionale 

integratie en de zuid-zuidhandel"; overwegende dat de opname van EPO's in de 

Overeenkomst van Cotonou  beleidscoherentie voor ontwikkeling bevordert;  

K. overwegende dat de Overeenkomst van Cotonou zowel het groeiende belang van de 

regionale integratie in ACS-landen en in de samenwerking tussen de ACS-landen en de 

EU in aanmerking neemt als de rol ervan voor de bevordering van vrede en veiligheid, 

de stimulering van groei en voor de bestrijding van grensoverschrijdende uitdagingen; 

L. overwegende dat de Overeenkomst van Cotonou betrekking heeft op nieuwe mondiale 

uitdagingen in verband met klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid (zoals 

bestrijding van terrorisme, extremisme en internationale misdaad), maar weinig 

concrete resultaten op deze gebieden heeft opgeleverd; 

M. overwegende dat vergaderingen van gezamenlijke ACS-EU-instellingen, en met name 

de Gezamenlijke Raad van Ministers, weinig concrete resultaten hebben geboekt en een 

geringe aanwezigheid en aanwezigheid van laag niveau hebben gekend; 

N. overwegende dat de EU ongeveer 50 % van de kosten van het ACS-secretariaat voor 

haar rekening neemt; overwegende dat een aantal ACS-lidstaten niet hun volledige 

lidmaatschap betaalt; 

O. overwegende dat de politieke dialoog over essentiële elementen, overeenkomstig de 

artikelen 8 en 96 van de Overeenkomst van Cotonou, een concreet en wettelijk 

instrument is voor het verdedigen van de gemeenschappelijke waarden van het ACS-

EU-partnerschap en het bevorderen van democratie en mensenrechten, die van 

fundamenteel belang zijn voor duurzame ontwikkeling; 

P. overwegende dat er een duidelijke behoefte is om ervoor te zorgen dat de voorwaarde 

van de mensenrechten behouden blijft en de politieke dialoog wordt versterkt in de 

nieuwe overeenkomst; 

Q. overwegende dat de betrokkenheid bij de politieke dialoog van de nationale 

parlementen, de lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en de privésector, 

ondanks het feit dat wordt erkend dat zij belangrijk zijn, vooralsnog veeleer beperkt is; 

overwegende dat de rol van de ACS-groep als op zich beperkt is gebleven tot gevallen 

waar een beroep is gedaan op artikel 96; overwegende dat de politieke dialoog, met 

name artikel 96, vooral is gebruikt in een late fase van politieke crisissen en niet op 

preventieve wijze; 

R. overwegende dat ondanks de expliciete erkenning van de rol van nationale parlementen, 

lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en de privésector in de herziening 

van 2010 van de Overeenkomst van Cotonou, hun deelname aan overleg over ACS-EU-

beleidsmaatregelen en -activiteiten nog steeds beperkt is; 
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S. overwegende dat maatschappelijke organisaties worden geconfronteerd met wetgeving 

die hen steeds meer aan banden legt en met andere hindernissen die hun activiteiten en 

speelruimte beknotten; 

T. overwegende dat zich in de ACS-regio's landen en gebieden overzee (LGO's) bevinden 

die bij de Europese Unie horen en bijzondere betrekkingen met de EU hebben, 

waardoor er afstand moet worden gedaan van de traditionele aanpak van 

ontwikkelingshulp zodat beter rekening wordt gehouden met het feit dat deze gebieden 

tot de Europese familie behoren; overwegende dat de LGO's ondanks hun speciale 

status wel van de voordelen kunnen profiteren van het 11e Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF), net als de ACS-landen; 

U. overwegende dat het EOF wordt gefinancierd door rechtstreekse bijdragen van de EU-

lidstaten en niet onderworpen is aan de normale EU-begrotingsregels; overwegende dat 

het Parlement geen bevoegdheid heeft over de EOF-begroting, naast de kwijting van 

gedane uitgaven, en ook geen formele toetsingsrechten uitoefent over de EOF-

programmering; 

V. overwegende dat in het kader van het elfde EOF ongeveer 900 miljoen EUR is 

uitgetrokken voor de Vredesfaciliteit voor Afrika en ongeveer 1,4 miljard EUR van de 

EOF-reserve wordt gebruikt voor het EU-trustfonds voor Afrika; 

W. overwegende dat de inzet van nationale middelen in de ACS-landen en de middelen van 

de diaspora een essentiële financieringsbron kunnen vormen voor ontwikkeling; 

X. overwegende dat opname van het EOF in de begroting democratische toetsing mogelijk 

zou maken, de zichtbaarheid zou vergroten en de transparantie van het gebruik van EU-

ontwikkelingsfondsen zou vergroten; overwegende daarentegen dat het feit dat de EOF-

programmering over meerdere jaren is verspreid de voorspelling van de middelen 

toelaat en opname van het EOF in de begroting kan leiden tot een afname van de 

ontwikkelingsfondsen voor ACS-landen ten voordele van andere prioriteiten van 

buitenlands beleid en dat dit zou kunnen worden opgevat als een verzwakking van het 

bevoorrechte EU-ACS-partnerschap; overwegende opname van het EOF in de begroting 

ook de financiering van de Vredesfaciliteit voor Afrika in het gedrang kan brengen, 

evenals andere belangrijke initiatieven zoals de Vredesfaciliteit voor Afrika, tenzij een 

gericht instrument voor de financiering van veiligheidsuitgaven in verband met 

ontwikkelingssamenwerking in het leven wordt geroepen; 

1. bevestigt dat de ACS-EU-samenwerking een waardevolle en unieke realisatie is die de 

banden tussen de ACS- en de EU-bevolkingen en -landen en hun parlementen in de 

loop van de laatste 40 jaar heeft versterkt; onderstreept het feit – wanneer de ACS-

landen tonen dat zij zich verplichten tot het ondernemen van gezamenlijke actie als 

groep – dat, om de effectiviteit van de samenwerking te verbeteren en haar aan te passen 

aan nieuwe uitdagingen, moet worden voorzien in een nieuwe structuur waarbij de 

delen van het ACS-EU-acquis worden behouden die een universeel karakter hebben, 

bijvoorbeeld de gesteldheid op mensenrechten en gendergelijkheid, menselijke 

ontwikkeling, governance en democratie, de doelstelling van de rechtsstaat en de 

uitwisseling van beste praktijken in een gemeenschappelijk kader, terwijl de hoofdtaak 

moet worden uitgevoerd overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, d.w.z. in het kader 

van regionale akkoorden die afgestemd zijn op de specifieke regionale behoeften en de 



 

PE582.322v02-00 8/28 RR\1104110NL.docx 

NL 

gemeenschappelijke belangen in de EU en de regio in kwestie; 

2. benadrukt het feit dat zowel het gemeenschappelijke kader en de regionale akkoorden 

wettelijk bindend moeten zijn; onderstreept het feit dat, om de effectiviteit te vergroten, 

duplicering te voorkomen en overlappende beleidskaders te vermijden, de regionale 

akkoorden met Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee zo ontworpen moeten zijn dat 

rekening wordt gehouden met de bestaande regionale en subregionale organisaties, 

bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie, regionale economische gemeenschappen en regionale 

strategieën of regionale akkoorden als de EPO's, en de opname mogelijk moeten maken 

van bijkomende landen, bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse landen, of de creatie van 

groepen volgens specifieke belangen of behoeften (bijvoorbeeld ontwikkelingsstatus, 

als in het geval van MOL, of bijzondere geografische kenmerken, als in het geval van 

kleine insulaire ontwikkelingslanden); 

Doelstellingen, principes en voorwaarden van de samenwerking 

3. vraagt dat de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling centraal 

worden geplaatst in een nieuwe overeenkomst en dat krachtige monitoringmechanismen 

worden gecreëerd om te garanderen dat de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tot 

de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling bijdraagt en deze doelstellingen 

bevordert; 

4. vraagt een ACS-EU-mechanisme voor collegiale toetsing, toezicht en 

verantwoordingsplicht om de tenuitvoerlegging van de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling in de lidstaten regelmatig te controleren, met ACS- en EU-

vertegenwoordigers, niet alleen van centrale overheidsinstellingen, maar ook van 

parlementen, regionale en lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en 

wetenschappelijke gemeenschappen en de opstelling van jaarlijkse conclusies en 

aanbevelingen voor nationale, regionale en wereldwijde herzieningsprocessen en 

follow-up; 

5. onderstreept bovendien dat er bij de programmering, goedkeuring en tenuitvoerlegging 

van de openbare sectorale beleidsmaatregelen waarin het toekomstige akkoord voorziet, 

ten volle rekening moet worden gehouden met op kennis gebaseerde beleidslijnen 

(knowledge-based policies); 

6. vraagt dat de bestrijding en uiteindelijke uitroeiing van armoede en ongelijkheden en de 

bevordering van duurzame ontwikkeling de overkoepelende doelstellingen van de ACS-

EU-samenwerking blijven; is evenwel van mening dat een nieuwe overeenkomst in de 

eerste plaats een politiek project moet zijn dat gebaseerd is op eigen inbreng, met 

duidelijke achterlating van de donor-ontvanger-mentaliteit; is van mening dat er moet 

worden samengewerkt op gebieden van gemeenschappelijk belang, waar wederzijdse 

winst te verwachten is, niet alleen in economisch opzicht, maar ook met betrekking tot 

vrede en veiligheid, mensenrechten en de rechtsstaat, governance en democratie, 

migratie, milieu, de klimaatverandering en andere terreinen in verband met de welvaart 

zowel van de ACS- als van de EU-bevolkingen; 

7. herhaalt zijn standpunt dat beleidscoherentie voor ontwikkeling (policy coherence for 

development, PCD) een essentieel element is om de nieuwe agenda voor duurzame 

ontwikkeling te realiseren; is van mening dat het algemene karakter van de 
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Overeenkomst van Cotonou PCD bevordert en daarom in een nieuwe overeenkomst 

behouden moet blijven; wijst op de noodzaak om specifieke bepalingen inzake PCD te 

behouden en de dialoog over hiermee verband houdende kwesties te versterken in het 

kader van de nieuwe overeenkomst; herinnert aan zijn voorstel om vaste PCD-

corapporteurs te benoemen in het kader van de Paritaire Parlementaire Vergadering; 

8. is van mening dat de eerbiediging van internationaal overeengekomen beginselen voor 

doeltreffendheid van hulp van wezenlijk belang zijn voor het succes van de Agenda 

2030 en vindt dat een verwijzing hiernaar moet worden opgenomen in de toekomstige 

overeenkomst; 

9. vraagt dat de essentiële elementen in de Overeenkomst van Cotonou met betrekking tot 

mensenrechten, democratische principes en de rechtsstaat het op waarden gebaseerde 

fundament van een nieuwe overeenkomst blijven vormen; vraagt dat governance als 

essentieel element wordt toegevoegd, en zo te beantwoorden aan de nieuwe doelstelling 

inzake duurzame ontwikkeling nr. 16 met betrekking tot vrede, justitie en doeltreffende 

instellingen; herinnert aan het belang van de volledige tenuitvoerlegging van artikel 9 

van de Overeenkomst van Cotonou; 

10. benadrukt het feit dat politieke dialoog een fundamenteel onderdeel van de 

Overeenkomst van Cotonou is en dat de artikelen 8 en 96 een concreet en wettelijk 

instrument zijn om de essentiële elementen van de ACS-EU-betrekkingen te 

beschermen, hoewel zij in het verleden niet altijd effectief zijn gebruikt; vraagt dat 

politieke dialoog een centrale en wettelijke pijler in het overkoepelende kader en op het 

regionale niveau van de nieuwe overeenkomst blijven; vraagt dat politieke dialoog 

effectiever en systematischer en op proactieve wijze wordt gebruikt om politieke 

crisissen te voorkomen; 

11. herinnert eraan dat artikel 97 van de Overeenkomst van Cotonou voorziet in een 

overlegprocedure en de goedkeuring van aangepaste maatregelen in ernstige gevallen 

van corruptie; betreurt dat dit artikel tot nu toe slechts eenmaal is ingeroepen; roept op 

deze procedure in de toekomstige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de ACS-

landen te versterken zodat ze echt operationeel wordt; 

12. onderstreept in verband hiermee dat politieke dialoog een waardevolle basis is voor een 

verbetering van de situatie van de volkeren van de partnerlanden; betreurt dat 

onvoldoende gebruik wordt gemaakt van dit instrument en dat het tot nu toe weinig 

effectief is geweest; vraagt daarom een betere monitoring van de mensenrechtensituatie 

en de andere essentiële en fundamentele elementen van de overeenkomst, dringt erop 

aan deze monitoring inclusief en participatief te maken en vraagt een regelmatige, twee- 

of meerjaarlijkse evaluatie en gezamenlijke verslagen over de eerbiediging van deze 

elementen door alle ACS-EU-lidstaten, met als doel namen te noemen en aan de 

schandpaal te nagelen of lof toe te zwaaien; vraagt dat de resultaten van deze verslagen 

tijdens de overkoepelende ACS-EU-bijeenkomsten worden gepresenteerd en dat zij 

worden gebruikt als basis voor politieke dialoog en worden geraadpleegd in nationale, 

regionale en wereldwijde onderzoeken voor het monitoren van de tenuitvoerlegging van 

de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling; 

13. vraagt een sterkere deelname van de nationale parlementen en regionale en lokale 

autoriteiten, zowel in de ACS- als in de EU-landen, in alle fasen van het ACS-EU-
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beleid en de ACS-EU-activiteiten, van planning voor de toekomst en programmering tot 

tenuitvoerlegging, evaluatie en monitoring, met name uit het oogpunt van het 

subsidiariteitsbeginsel; 

14. vraagt alle partijen bij de nieuwe overeenkomst om zich ertoe te verbinden de 

autonomie en de capaciteiten van de lokale en regionale regeringen te versterken, zodat 

zij hun taken op een doeltreffende manier tot een goed einde kunnen brengen en kunnen 

handelen als belangrijke actoren voor de ontwikkeling van ACS-landen; 

15. vraagt een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in politieke 

dialoog, programmering en tenuitvoerlegging, en meer steun voor capaciteitsopbouw 

door dit middenveld, met name wat lokale groepen betreft op wie het beleid rechtstreeks 

betrekking heeft; onderstreept in verband hiermee het gevaar dat het werkterrein voor 

het maatschappelijk middenveld in een aantal landen krimpt en het feit dat ook groepen 

bij de zaak moeten worden betrokken, bijvoorbeeld minderheden, jongeren en vrouwen, 

die niet in staat zijn hun belangen te organiseren of die, ondanks een legitiem 

democratisch belang, niet door hun regering worden erkend; 

16. is van mening dat de privésector een spilrol kan spelen in het ontwikkelingsproces en 

kan bijdragen tot de financiering van ontwikkeling, mits de investeringen worden 

gedaan met respect voor de bevolking en het traditionele eigenaarschap of gebruik en 

voor het milieu in overeenstemming met de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en 

mensenrechten; vraagt daarom dat privé-investeringen worden ondersteund onder 

auspiciën van de Europese Investeringsbank (EIB), mits zij stroken met het 

internationale recht op het gebied van de mensenrechten en de regels inzake sociale en 

milieubescherming; benadrukt dat in het nieuwe partnerschap prioriteit moet worden 

gegeven aan lokale kleinschalige producenten en landbouwers, en ook aan het 

garanderen van een gunstig klimaat voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen; 

vraagt voorts dat de lokale en nationale privésectoren worden gehoord tijdens het 

beleidsvormingsproces, de programmerings- en de tenuitvoerleggingsfase; 

Toekomstige ACS-EU-instellingen 

17. vraagt dat tijdens de vergaderingen van de gezamenlijke ACS-EU-Raad ook debatten 

worden gehouden over actuele en dringende politieke kwesties, inclusief gevoelige 

kwesties, om hierover gezamenlijke conclusies goed te keuren; verzoekt alle bevoegde 

ministeries van de ACS- en EU-lidstaten hun participatie op ministerieel niveau te 

verbeteren, om de vergaderingen de nodige politieke legitimiteit te verlenen en de 

nodige zichtbaarheid te geven aan het partnerschapsprincipe; 

18. vraagt dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een sterke parlementaire dimensie 

omvat, door middel van een Paritaire Parlementaire Vergadering (PPV), die zal zorgen 

voor een open democratische parlementaire dialoog over alle aangelegenheden, 

inclusief moeilijke en gevoelige kwesties, gemeenschappelijke (regionale) die politieke 

projecten zal voorstellen, waarvoor zij een democratische fundering zal verstrekken 

door de deelname van meerdere belanghebbenden, die het werk van de uitvoerende 

instantie en de ontwikkelingssamenwerking zal controleren, die democratie en 

mensenrechten zal bevorderen en die zo een belangrijke bijdrage zal leveren tot een 

nieuw samenwerkingspartnerschap op gelijke voet; onderstreept het belang van vroege 

betrokkenheid van de PPV bij alle relevante debatten over het ACS-EU-partnerschap na 
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-2020; 

19. is ervan overtuigd dat de PPV moet zorgen voor een adequate democratische en 

proportionele vertegenwoordiging en participatie van alle politieke krachten in haar 

debatten; vraagt daarom dat de nationale delegaties in de PPV parlementaire 

vertegenwoordigers omvatten van hun nationale politieke spectrum en dat de 

aanwezighied van de oppositie erin gegarandeerd is; 

20. vraagt dat de PPV aangepast is aan de nieuwe regionale structuur, zodat zij haar werk in 

regionale fora kan focussen op kwesties van regionaal belang, met een grote 

betrokkenheid van de nationale en regionale parlementen, terwijl ook de periodieke, 

gezamenlijke ACS-EU-vergaderingen worden gehouden, zij het met een lagere 

frequentie; vraagt dat themavergaderingen per onderwerp met het maatschappelijk 

middenveld, lokale autoriteiten en de privésector deel uitmaken van de PPV-sessies, om 

de debatten over de onderwerpen op de PPV-agenda verder te ontwikkelen en te 

verbreden;  

21. roept het PPV-bureau op om een meer strategische oriëntatie van het werkprogramma 

van de Vergadering te ontwikkelen; verzoekt om in toekomstige verslagen van de PPV-

commissies een duidelijke verwijzing op te nemen naar de 17 doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling om voortdurende monitoring van elke doelstelling mogelijk te 

maken; vraagt dat de gemeenschappelijke resoluties in het overkoepelende ACS-EU-

forum over dringende internationale kwesties, vertragingen bij kwesties in verband met 

de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en schendingen van de mensenrechten, 

en de resoluties in de regionale of andere vergaderingen over actuele kwesties en 

aangelegenheden die dringend zijn en van bijzonder belang voor een regio of een 

specifieke groep, op één lijn worden gebracht; herinnert in dit kader de VV/HV aan het 

politieke belang van de aanwezigheid van de Raad op ministerieel niveau in de sessies 

van de Paritaire Parlementaire Vergadering; dringt erop aan dat de covoorzitters van de 

PPV ACS-EU worden uitgenodigd op de vergaderingen van de Gezamenlijke Raad om 

een doeltreffende en wederzijdse informatiestroom te garanderen en de institutionele 

samenwerking te verbeteren; 

22. vraagt dat bijkomende inspanningen worden geleverd om de controle door de PPV van 

de ontwikkelingsprogrammering en de follow-up van deze controle te verbeteren, 

rekening houdend met de beginselen inzake doeltreffende ontwikkelingshulp; verzoekt 

de Commissie en de regeringen de betrokkenheid te bevorderen van de nationale 

parlementen, de lokale en regionale autoriteiten en de actoren van het maatschappelijk 

middenveld, de privésector en de diaspora in alle controlefasen van de 

ontwikkelingsprogrammering en op een tijdige en transparante manier alle beschikbare 

informatie te verstrekken aan de nationale parlementen, om deze te helpen bij hun taak 

van democratische controle; 

23. is van mening dat het partnerschap ACS-EU meer banden moet proberen op te bouwen 

met andere partners wereldwijd (zoals de Afrikaanse Unie of de Verenigde Naties) en 

andere internationale grootmachten wanneer mogelijk, en moet werken aan een 

uitgebreide coördinatie en samenwerking, zonder werk of missies te herhalen, om 

oorlogen, interne conflicten, gebrek aan veiligheid, fragiliteit en overgangssituaties het 

hoofd te bieden; 
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Toekomstige financiering 

24. is ervan overtuigd dat het gelijktijdig verstrijken van de Overeenkomst van Cotonou en 

het meerjarig financieel kader van de Unie (MFK) de gelegenheid biedt om definitief te 

besluiten het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de begroting op te nemen, om de 

efficiëntie en effectiviteit, de transparantie, de democratische controle, de 

verantwoordingsplicht en de zichtbaarheid en coherentie van de 

ontwikkelingsfinanciering van de EU te verbeteren; benadrukt evenwel het feit dat deze 

opname in de begroting afhankelijk moet worden gesteld van i) een gegarandeerde 

specifieke toewijzing van de middelen voor ontwikkeling, om het per geval aangepaste 

financieringsniveau voor de ontwikkelingslanden te behouden, en ii) een permanente en 

afzonderlijke oplossing voor de financiering door de EU van de veiligheidsuitgaven die 

verband houden en coherent zijn met ontwikkelingssamenwerking; benadrukt dat zelfs 

wanneer het EOF wordt opgenomen in de begroting, het benchmarks moet omvatten die 

zijn afgestemd op de ontwikkelingssamenwerking van de EU; spoort beide partijen 

ertoe aan hun financieringsinstrumenten te moderniseren en waar mogelijk algemene en 

sectorale begrotingssteun te bevorderen; 

25. wijst erop dat de begroting van de Unie reeds voorziet in instrumenten voor specifieke 

partners en dat de opname van het EOF in de begroting zo kan worden vormgegeven dat 

de bevoorrechte ACS-EU-betrekkingen eruit blijken en worden bevorderd, teneinde 

duurzame ontwikkeling te stimuleren; verzoekt de Commissie een stappenplan op te 

stellen waarin wordt ingegaan op de hierboven genoemde punten, en wel vóór de 

indiening van de nodige voorstellen voor het volgende MFK; 

26. herinnert eraan dat de toekomstige ACS-EU-betrekkingen een politiek karakter moeten 

hebben, d.w.z. dat wordt gewerkt in de richting van gemeenschappelijke politieke 

projecten in verschillende internationale fora, en niet vooral een karakter van donor en 

ontvanger; benadrukt daarom het feit dat de EU-principes inzake ontwikkelingshulp op 

gelijke wijze moeten worden toegepast op alle ontwikkelingslanden, zodat 

geavanceerde ACS-landen de fase van het ontvangen van EU-ontwikkelingshulp achter 

zich moeten laten, onder dezelfde voorwaarden als niet-ACS-landen; is van mening dat 

een hogere mate van zelffinanciering door de ACS-landen in overeenstemming zou zijn 

met hun ambitie om een zelfstandige speler te zijn en onderstreept in verband hiermee 

dat het belangrijk is om in het kader van de nieuwe overeenkomst de instrumenten voor 

capaciteitsopbouw van de ACS-landen te versterken zodat zij zelf de vitale sectoren van 

de economie kunnen financieren; vraagt de partijen zich sterker in te spannen voor 

capaciteitsopbouw in de ACS-landen om binnenlandse middelen vrij te maken en te 

gebruiken, met name door de versterking van de fiscale stelsels, een goed beheer van 

natuurlijke hulpbronnen, industrialisering en de verwerking van grondstoffen bestemd 

voor de lokale, regionale en internationale markten; 

27. onderstreept het feit dat het 11e EOF de belangrijkste financieringsbron is van de 

Vredesfaciliteit voor Afrika (APF), ondanks het feit dat dit bij de oprichting van de APF 

in 2003 bedoeld was als tijdelijke oplossing; vraagt de instelling van een specifiek 

instrument voor de financiering van veiligheidsuitgaven in verband met 

ontwikkelingssamenwerking; 

28. wijst op de mededeling van de Commissie van 7 juni 2016 over een nieuw 
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partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda; 

merkt op dat de bijdrage van de EU-begroting en het EOF aan het pakket van 8 miljard 

EUR uitsluitend bestaat uit reeds geplande hulp; roept ertoe op de ontwikkelingshulp 

aan de begunstigden niet in gevaar te brengen en om door middel van nieuwe kredieten 

financiering te verstrekken voor initiatieven op migratiegebied; 

29. roept op tot de oprichting van een instrument voor alle LGO's dat beantwoordt aan hun 

speciale status, op grond van het feit dat ze tot de Europese familie behoren; verzoekt 

een sterkere samenwerking tussen de ACS-landen en de LGO's tot stand te brengen 

zodat deze kunnen meewerken aan de inclusieve en duurzame ontwikkeling van hun 

respectieve regio en zodat de LGO's beter in hun regionale omgeving kunnen worden 

geïntegreerd; 

Handelsdimensie: Economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) 

30. herhaalt dat de EPO's een basis vormen voor regionale samenwerking en dat zij 

instrumenten moeten zijn voor ontwikkeling en regionale integratie; wijst daarom op de 

relevantie van wettelijk bindende duurzaamheidsbepalingen (met betrekking tot 

mensenrechten-, sociale en milieunormen) in alle EPO's en onderstreept dat het 

belangrijk is effectieve monitoringsystemen te creëren die een brede waaier aan 

maatschappelijke organisaties omvatten, om mogelijke negatieve effecten als gevolg 

van de handelsliberalisering te identificeren en te voorkomen; 

31. dringt aan op een post-Cotonou-overeenkomst die fungeert als een politieke 

raamovereenkomst waarbinnen bindende minimumeisen voor de EPO's worden 

vastgesteld, om continuïteit te garanderen voor de EPO-koppelingen in de bestaande 

Overeenkomst van Cotonou naar duurzaamheidsbepalingen met betrekking tot 

governance, eerbiediging van de mensenrechten, inclusief onder de kwetsbaarsten, en 

naleving van de sociale en milieunormen, en omdat dit een kader oplevert voor 

duurzame ontwikkeling en beleidscoherentie; vraagt een proces voor gezamenlijke 

parlementaire controle en toezicht met betrekking tot de impact van de EPO's, alsmede 

gestructureerde mechanismen voor toezicht door het maatschappelijk middenveld; 

° 

° ° 

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en Commissie 

van de EU, de ACS-Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 

van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en het Bureau van de Paritaire 

Parlementaire Vergadering ACS-EU. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 

(2016/2053(INI)) 

Rapporteur voor advies: Javier Couso Permuy 

 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de betrekkingen tussen de ACS-landen en de EU een nieuwe grondslag 

moeten krijgen zodat een partnerschap ontstaat dat de strategische belangen en gedeelde 

waarden van de verschillende partners bevordert en bijdraagt tot de versterking van het 

mondiaal bestuur en een op regels gebaseerde multilaterale orde; onderstreept dat het 

partnerschap gericht moet zijn op de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, 

de vervulling van basisbehoeften en de eerbiediging van de mensenrechten, en zowel de 

voorspelbaarheid als de eigen inbreng in de strategieën in het kader van de 

ontwikkelingssamenwerking moet stimuleren; 

2. is ervan overtuigd dat bij de herziening van het partnerschap ACS-EU rekening moet 

worden gehouden met het toenemende belang van de regionalisering teneinde 

overlapping van de beleidskaders van de Unie te voorkomen; onderstreept dat het van 

cruciaal belang is dat de landen van de ACS-groep als groep en als regio's volledig 

deelnemen aan dit herzieningsproces; onderstreept in dit verband de rol van regionale 

organisaties zoals de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse regionale economische 

gemeenschappen; dringt aan op een sterkere regionalisering en een gedifferentieerde 

institutionalisering van het partnerschap met de ACS-landen, gezien de verschillen 

tussen de drie partnerregio's, te weten Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan; 

3. onderstreept het belang van de betrekkingen met de ACS-landen, vooral met betrekking 

tot het Afrikaanse buurcontinent, en de bestaande, bijzondere en verder te ontwikkelen 

betrekkingen met de Afrikaanse Unie; stelt voor na te denken over het identificeren van 

de meest efficiënte structuren en mechanismen voor de toekomstige samenwerking, wat 

een versmelting van de bestaande structuren en beleidsterreinen van de Overeenkomst 
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van Cotonou met die van de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU zou kunnen 

omvatten, en raadt aan een passend kader op te zetten voor de betrekkingen met de 

landen van het Caribisch gebied en de Stille Oceaan; is van mening dat voorafgaand aan 

een besluit over de toekomst van de institutionele structuur van de betrekkingen tussen 

de ACS-landen en de EU een gedegen analyse moet worden verricht van de behaalde 

resultaten en mislukkingen van het bestaande kader; 

4. is van mening dat sterke politieke banden op basis van gemeenschappelijke belangen en 

gedeelde waarden het fundament van het ACS-partnerschap moeten blijven vormen, 

maar dat verdere samenwerking op het gebied van mondiale kwesties moet worden 

versterkt en dat de gepaste mechanismen moeten worden opgezet om de mondiale 

uitdagingen van vandaag beter aan te pakken, bijvoorbeeld klimaatverandering en 

water, energie, voedselvoorziening, migratiestromen, terrorisme, extremisme, 

internationale misdaad, biodiversiteit, gezondheid en financiën; 

5. wijst erop dat het buitenlandse beleid van de Unie coherent moet zijn en dat ook de 

doelstellingen van het binnenlands en buitenlands beleid coherent moeten zijn, met 

name op het gebied van handel, landbouw, milieu, energie, veiligheid en migratie; voegt 

hieraan toe dat de eigen inbreng van de landen van de ACS-groep in het partnerschap 

ACS-EU belangrijk blijft en dat de herziening van dit partnerschap een nieuwe politieke 

impuls moet geven die verder gaat dan technische en institutionele aanpassingen; 

6. benadrukt dat de samenwerking tussen de ACS-landen en de EU moet worden 

geïntensiveerd op gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals de veiligheid, de 

conflictpreventie, mede in combinatie met de terugdringing van de honger en de 

gevolgen van de klimaatverandering, de mensenrechten, de rechtsstaat en de 

democratie; constateert in dit verband dat de mogelijkheden van de politieke dialoog in 

het kader van de artikelen 8 en 96 van de Overeenkomst van Cotonou niet ten volle zijn 

benut, noch door de EU noch door de ACS-landen; onderstreept de belangrijke rol in dit 

verband van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU; 

7. herinnert eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat, goed bestuur en andere essentiële elementen die zijn opgenomen in artikel 9 

van het de Overeenkomst van Cotonou, de basis vormen van het partnerschap ACS-EU; 

onderstreept de noodzaak van de eerbiediging van de mensenrechten en het belang van 

deel 2 van artikel 9 van de huidige Overeenkomst van Cotonou en de daarin opgenomen 

democratische clausule die in artikel 96 verder wordt uitgewerkt; herinnert eraan hoe 

belangrijk het is deze bepalingen, waar nodig, volledig ten uitvoer te leggen; 

8. benadrukt dat verschillende mechanismen uit de Overeenkomst van Cotonou zoals 

politieke dialoog, financiële ondersteuning, passende maatregelen en opschorting van 

ontwikkelingssamenwerking uitgebreid moeten worden om effectief bij te dragen aan 

de verbetering van de mensenrechten, democratie, de rechtsstaat, goed bestuur en vooral 

corruptiebestrijding; 

9. onderstreept dat het belangrijk is dat dit nieuwe partnerschap na Cotonou een win-

winsituatie oplevert en dat het gebaseerd is op gezamenlijke groei en gezamenlijke 

ontwikkeling van de EU en Afrika; is van oordeel dat dit partnerschap de industrialisatie 

van het Afrikaanse continent en de ontwikkeling van de landbouw moet bevorderen, en 

de investering in innoverend beleid en duurzame ontwikkeling moet stimuleren; 
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10. onderstreept dat officiële ontwikkelingshulp (ODA), zoals deze is vastgelegd in de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN en de VN-actieagenda van 

Addis Abeba over ontwikkelingsfinanciering, cruciaal blijft voor de ACS-landen, en 

met name voor de minst ontwikkelde landen (MOL's); dringt erop aan dat deze kwestie 

volledig deel gaat uitmaken van de toekomstige betrekkingen tussen de ACS-landen en 

de EU na 2020; neemt nota van de toezegging van de EU om ontwikkelingshulp te 

bieden aan de ACS-landen; betreurt dat veel EU-lidstaten de doelstelling van 0,7 % van 

het bruto nationaal inkomen (bni) voor ODA in 2015 niet hebben gehaald; verzoekt alle 

partners hun verbintenissen volledig na te komen; 

11. dringt erop aan de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling op te nemen in de 

herziening van het samenwerkingskader ACS-EU als één enkele, universele reeks 

ontwikkelingsdoeleinden die gelden voor iedereen; is van mening dat de Raad ACS-EU 

concrete aanbevelingen moet doen over de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling in het kader van de samenwerking ACS-EU; 

12. onderstreept ten aanzien van de ACS-landen het belang van artikel 12 van de 

Overeenkomst van Cotonou, dat de ACS-landen in staat stelt een dialoog aan te gaan 

over EU-beleid dat op hun ontwikkeling van invloed kan zijn; 

13. wijst nadrukkelijk op het belang van de partnerschapsovereenkomsten voor de 

regeringen van de ACS-landen om de algehele prestatie van hun economieën te 

verbeteren; is van mening dat het nieuwe partnerschap gebaseerd moet zijn op de 

ontwikkeling van de productiecapaciteit van de landen in het kader van een duidelijke 

logica van duurzame ontwikkeling zonder de illegale exploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen door buitenlandse staatsbedrijven, de voltooiing van de meest gunstige 

regionale integratieprocessen waarbij geprofiteerd wordt van bestaande stimulerende 

structuren zoals de Afrikaanse Unie, de aanvulling van de traditionele landbouw met 

efficiënte bewerkingsmethodes, distributie en verkoop ten voordele van de bevolking en 

de bestrijding van landroof door buitenlandse en binnenlandse krachten; beveelt aan de 

privatisering van nationale natuurlijke hulpbronnen en overheidsdiensten te overwegen; 

doet in dit verband een beroep op de EU om in de betrokken partnerlanden de 

bestendiging van eigendomsrechten op land te stimuleren, met inbegrip van een 

adequate registratie en toewijzing van eigendom, teneinde de economische uitbuiting 

van de kwetsbaarste groepen te voorkomen; 

14. onderstreept de rol en toegevoegde waarde van economische betrekkingen vooral 

wanneer de kleine en middelgrote bedrijven en de familiebedrijven aan beide zijden 

hierbij betrokken zijn; dringt aan op speciale maatregelen met het oog op een 

intensievere uitwisseling; 

15. ondersteunt de beslissing van de Verenigde Naties om een alomvattend juridisch 

instrument te creëren waardoor bedrijven verplicht worden de mensenrechten te 

eerbiedigen, teneinde de arbeidsuitbuiting, de moderne vormen van slavernij, de illegale 

geldstromen en de financiering van terrorisme en gewapende conflicten een halt toe te 

roepen; roept de EU- en ACS-partners op om hun samenwerking bij de bestrijding van 

witwaspraktijken en belastingontduiking te intensiveren; 

16. onderstreept dat in toekomstige samenwerkingsovereenkomsten strategieën inzake 

duurzame ontwikkeling ter bestrijding van de klimaatverandering moeten worden 
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opgenomen, met inbegrip van een gedegen waterbeheer en duurzame 

landbouwpraktijken teneinde de voedsel- en waterzekerheid te vergroten om te 

waarborgen dat mensen gezond kunnen leven en om een einde te maken aan honger en 

armoede; ziet grote kansen voor een nieuwe samenwerking op het stuk van het klimaat- 

en energiebeleid, het behoud van de biodiversiteit van het zeemilieu, met inbegrip van 

innovatieve maatregelen ter bestrijding van het plastic afval in zee, en de 

gemeenschappelijke hulp bij rampen door het instellen van doeltreffende "emergency 

points";  

17. onderstreept dat gezamenlijk oplossingen moeten worden gevonden voor het aanpakken 

van de diepere oorzaken van migratie in een aantal ACS-landen; is van oordeel dat het 

werken aan een doeltreffend multilateraal kader voor het beheer van de mondiale 

migratiestromen een strategische prioriteit voor een toekomstig partnerschap ACS-EU 

moet worden; 

18. onderstreept dat het toekomstige partnerschapskader een alomvattende aanpak van 

vrede en veiligheid mogelijk moet maken en dat in dit verband voldoende planning en 

coördinatie moeten worden ingevoerd om bestaande en mogelijke overlappingen tussen 

de regionale en nationale steun door de EU-lidstaten en de ACS-landen te voorkomen; 

19. is van mening dat de bepalingen over vrede en veiligheid verder moeten worden 

versterkt en dat het toekomstige partnerschap de basis moet leggen voor een meer 

doeltreffende gezamenlijke actie op het gebied van conflictpreventie, met inbegrip van 

vroegtijdige waarschuwing en bemiddeling, vredesopbouw en de aanpak van 

transnationale veiligheidsuitdagingen om de huidige transregionale 

veiligheidsdreigingen door terrorisme en gewelddadig extremisme weg te nemen, 

alsook alle vormen van smokkel, waaronder van mensen, wapens en drugs, en piraterij 

waar de EU- en ACS-landen het slachtoffer van zijn; 

20. onderstreept dat een stabiele veiligheidsomgeving een onontbeerlijke voorwaarde is 

voor het verwezenlijken van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling; 

ondersteunt derhalve het invoeren van een financieel instrument ten behoeve van de 

veiligheid en de vrede in het kader van het toekomstige partnerschap ACS-EU; 

21. dringt aan op een versterking van de politieke dimensie van het partnerschap ACS-EU, 

vooral om gemeenschappelijk optreden mogelijk te maken en een grotere invloed in de 

internationale fora uit te oefenen; is van mening dat het partnerschap ACS-EU meer 

banden moet proberen op te bouwen met andere partners wereldwijd (zoals de 

Afrikaanse Unie of de VN) en andere internationale grootmachten wanneer mogelijk, en 

moet werken aan een uitgebreide coördinatie en samenwerking, zonder werk of missies 

te herhalen, om oorlogen, interne conflicten, gebrek aan veiligheid, fragiliteit en 

overgangssituaties het hoofd te bieden; 

22. moedigt de partners aan het kader van in aanmerking komende staten en instellingen 

buiten de ACS te verbreden, zolang de betreffende landen aan de gestelde eisen 

voldoen; onderstreept dat de structuren van de dialoog ACS-EU moeten worden 

hervormd en andermaal versterkt om te zorgen voor een pluraliteit van partners in 

institutionele dialogen op parlementair en hoog politiek niveau; verzoekt de ACS-

landen om de vooruitzichten voor gestructureerdere betrekkingen met landen in Azië, 

Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Amerika te bestuderen teneinde 
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ervaringen uit te wisselen; 

23.  onderstreept het belang van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU voor de 

bevordering van de politieke dialoog en de ontwikkeling van een gelijkwaardig 

partnerschap tussen de ACS- en EU-landen. 
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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. onderstreept dat de bestaande samenwerking tussen de EU en de ACS-landen niet tot 

optimale resultaten heeft geleid voor de partijen bij deze overeenkomst en benadrukt 

daarom dat het toekomstige gebruik van dezelfde instrumenten in de betrekkingen met de 

landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) slechts een 

beperkt effect kan hebben op hun ontwikkeling; 

2. dringt aan op een doeltreffend post-Cotonoukader, aangepast aan de nieuwe en 

opkomende wereldwijde uitdagingen, gebaseerd op eigen inbreng van de ACS-landen, en 

onderstreept de cruciale rol van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) 

en de mensenrechten; onderstreept dat het post-Cotonoukader moet worden bepaald in 

nauwe samenwerking met de ACS-landen, met inbegrip van het maatschappelijk 

middenveld en in coördinatie met de betrokken regionale organisaties, dat het tevens moet 

voortborduren op de analyse en de ervaring van de Partnerschapsovereenkomst van 

Cotonou, en dat hierbij moet worden voorkomen dat op het vlak van inspanningen en 

structuren dubbel werk wordt verricht; vraagt dat groei en ontwikkeling een centrale 

plaats krijgen in de doelstellingen van het nieuwe post-Cotonoukader; benadrukt dat een 

herziene algemene kaderovereenkomst van juridisch bindende aard, in combinatie met de 

regionale economische partnerschapsovereenkomsten en andere handelsinstrumenten, met 

name het initiatief "alles behalve wapens" en het stelsel van algemene preferenties 

(SAP/SAP+), steun moet bieden aan eerlijke en duurzame handel, regionale integratie en 

uiteindelijk aan het scheppen van welvaart, duurzame ontwikkeling en de terugdringing 

van ongelijkheid en armoede, en tevens afdwingbare mechanismen moet bevatten om de 

mensenrechten te waarborgen; 

3. herinnert eraan dat economische partnerschapsovereenkomsten een belangrijk 
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ontwikkelingsinstrument zijn voor armoedebestrijding op de lange termijn; benadrukt 

echter dat handelsliberalisering gepaard moet gaan met effectieve maatregelen en 

ontwikkelingssteun op het gebied van capaciteitsopbouw, productie, infrastructuur en 

uitvoercapaciteit, alsook de ontwikkeling van de binnenlandse particuliere sector, met 

name in het geval van de minst ontwikkelde landen, om deze te helpen voordeel te halen 

uit de kansen die door handel worden geboden; 

4. ondersteunt de oprichting van een continentale vrijhandelszone die gericht is op een 

verregaande economische integratie van de 54 landen van het Afrikaanse continent; dringt 

aan op een herdefiniëring van het EU-ACS-partnerschap zodat het verenigbaar is met de 

oprichting van deze continentale vrijhandelszone; 

5. merkt op dat handel een van de drie pijlers is van de Overeenkomst van Cotonou en 

benadrukt dat het post-Cotonouproces een kader moet bieden om handelskwesties van 

gezamenlijk belang te bespreken met alle ACS-landen en de belanghebbende partijen; 

dringt aan op een post-Cotonou-overeenkomst die fungeert als een politieke 

raamovereenkomst waarbinnen bindende minimumeisen voor de economische 

partnerschapsovereenkomsten worden vastgesteld, waaronder gezamenlijke parlementaire 

controle en gestructureerde mechanismen voor toezicht door het maatschappelijk 

middenveld; verzoekt de Commissie te zorgen voor regelmatig toezicht op de 

tenuitvoerlegging van de economische partnerschapsovereenkomsten om ze eventueel te 

kunnen verbeteren; dringt aan op een versterkte samenwerking op het gebied van handel, 

op een eerlijke en evenwichtige basis, met stimulansen voor systemische economische 

hervormingen en met inachtneming van de specifieke kenmerken en de prioriteiten van de 

verschillende ACS-landen en -regio's; is voorstander van dergelijke handelsbetrekkingen, 

maar op basis van een door waarden aangestuurde benadering en een verbeterde 

beleidscoherentie voor ontwikkeling, zoals wordt voorgesteld in de mededeling "Handel 

voor iedereen: naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid"; dringt aan op 

een post-Cotonoukader waarin rekening wordt gehouden met de genderaspecten van 

handel; is van mening dat inclusieve groei, het scheppen van fatsoenlijk werk, 

economische governance, regionale integratie, de bevordering van samenwerking op het 

gebied van investeringen, de ontwikkeling van de particuliere sector (met name van 

micro- en kleine ondernemingen), economische diversificatie, de bevordering van 

opkomende industrieën, duurzame landbouwontwikkeling en een duurzaam beheer van 

natuurlijke hulpbronnen centraal moeten staan in een toekomstig economisch 

partnerschap; 

6. benadrukt dat niet alleen handelsovereenkomsten, waaronder de economische 

partnerschapsovereenkomsten, maar ook investeringen van groot belang zijn voor de 

ontwikkeling van de economieën van de ACS-landen en de terugdringing van 

werkloosheid en sociale uitsluiting; is derhalve van mening dat toekomstige afspraken 

voor na 2020 adequate bepalingen moeten bevatten om investeringsprocessen te 

ondersteunen; 

7. benadrukt dat het post-Cotonoukader duurzame handel, mensenrechten, de belangrijkste 

arbeidsnormen en goed bestuur moet bevorderen, onder meer door corruptie en illegale 

geldstromen aan te pakken op basis van internationale normen; dringt aan op strenge en 

afdwingbare bepalingen inzake duurzame ontwikkeling en een geschikt kader voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen; vraagt met name dat de "essentiële 
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onderdelen"-clausule inzake de mensenrechten deel blijft uitmaken van de toekomstige 

overeenkomst, in overeenstemming met de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en 

de mensenrechten, zodat de koppelingsclausules in de economische 

partnerschapsovereenkomsten – met name de niet-uitvoeringsclausules – blijven 

functioneren na 2020; 

8. is van mening dat het heel belangrijk is dat in het post-Cotonoukader maatregelen worden 

geïntroduceerd om de handel te faciliteren, teneinde de uitwisseling van industriële en 

landbouwgoederen tussen Afrikaanse landen uit te breiden; 

9. wijst op het belang van een hernieuwde Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU en 

meent dat deze moet worden betrokken in alle stadia van het debat over het post-

Cotonoukader en is voorstander van een sterk parlementair toezicht op het toekomstige 

kader; vraagt om een op resultaten gericht en periodiek toezicht op de ACS-EU-

samenwerking, met name wat mensenrechten, handel, duurzame ontwikkeling een eerlijke 

handel betreft; 

10. beklemtoont dat het maatschappelijk middenveld en belanghebbende partijen, zoals 

vakbonden, ondernemingen – waaronder kmo's – en lokale autoriteiten absoluut moeten 

worden betrokken in het hele proces van tenuitvoerlegging van de economische 

partnerschapsovereenkomsten en het post-Cotonouproces; roept de Commissie op 

deelname van het maatschappelijk middenveld in de formele EU-ACS-betrekkingen te 

bevorderen; 

11. brengt de verbintenissen inzake ontwikkelingsfinanciering van de actieagenda van Addis 

Abeba in herinnering, alsook het belang hiervan voor de verwezenlijking van de SDG's; 

onderstreept dat er duidelijke en transparante belastingregels moeten worden uitgewerkt 

om binnenlandse inkomsten op te krikken; merkt op dat capaciteitsopbouw op gebied van 

handel belangrijk is, aangezien de economieën van de ACS-landen nog steeds in beperkte 

mate zijn geïndustrialiseerd en gediversifieerd, en dringt aan op een grondige analyse van 

de behoeften van de ACS-landen met betrekking tot de ontwikkeling van handel en 

investeringen; vraagt de EU te zorgen voor adequate en doeltreffende financiering voor 

"Aid for Trade" (hulp voor handel) ter bevordering van technologieoverdracht en ter 

ondersteuning van de inspanningen van de ACS-landen om de 

handelsfacilitatieovereenkomst van de WTO ten uitvoer te leggen, op progressieve wijze 

te integreren in de wereldeconomie en op te klimmen in de mondiale en regionale 

waardeketen; merkt op dat financiële steun moet worden verweven met concrete 

samenwerkingsprojecten die zich richten op het verbeteren van de infrastructuur en van 

sociale en onderwijssystemen in de ACS-landen; 

12. verzoekt de EU tevens om landen die rijk zijn aan hulpbronnen meer steun te geven bij de 

tenuitvoerlegging van de beginselen van het initiatief inzake transparantie van 

winningsindustrieën voor grotere transparantie en verantwoordingsplicht in de olie-, gas- 

en mijnbouwsector. 

 



 

RR\1104110NL.docx 23/28 PE582.322v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 14.7.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

30 

0 

4 

Bij de eindstemming aanwezige leden William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude 

Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel 

Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, 

Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan 

Zahradil 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel 

Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i 

Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Mara Bizzotto, Bernd Kölmel, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, 

Mylène Troszczynski 

 
 



 

PE582.322v02-00 24/28 RR\1104110NL.docx 

NL 

 

14.7.2016 

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020  

(2016/2053(INI)) 

Rapporteur voor advies: Eider Gardiazabal Rubial 

 

 

SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ervan overtuigd dat het gelijktijdig verstrijken van de Overeenkomst van Cotonou en 

het meerjarig financieel kader van de Unie (MFK) de gelegenheid biedt om definitief te 

besluiten het grootste geografische instrument op het beleidsterrein van 

ontwikkelingssamenwerking – het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) – in de begroting 

op te nemen, op voorwaarde dat er duidelijke garanties zijn voor de afbakening van 

middelen voor de ACS-EU-samenwerking, alsook voor de handhaving van het 

financieringsniveau; is van mening dat de huidige structuur van het EOF een anomalie is 

die ten grondslag ligt aan diverse tekortkomingen; benadrukt dat de opname in de 

begroting de legitimiteit, doeltreffendheid en voorspelbaarheid van ontwikkelingshulp zal 

vergroten en tegelijkertijd zal zorgen voor meer coherentie en zichtbaarheid van het 

beleid, op voorwaarde dat deze financiering van het EOF een aanvulling vormt op de 

huidige begroting van de EU; herhaalt dat de opname van het EOF in de begroting een 

vereenvoudiging en harmonisering van het kader voor ontwikkelingshulp mogelijk maakt; 

brengt in herinnering dat het EOF, ook wanneer het in de begroting wordt opgenomen, 

ijkpunten moet omvatten die zijn afgestemd op EU-samenwerking, zoals de huidige 

ijkpunten op het gebied van menselijke ontwikkeling en klimaatverandering; 

2. wijst erop dat de begroting van de Unie reeds voorziet in instrumenten voor specifieke 

partners en dat de opname van het EOF in de begroting zo kan worden vormgegeven dat 

de bevoorrechte ACS-EU-betrekkingen eruit blijken en worden bevorderd, teneinde 

duurzame ontwikkeling te stimuleren; verzoekt de Commissie een stappenplan op te 

stellen waarin wordt ingegaan op de hierboven genoemde punten, en wel vóór de 

indiening van de nodige voorstellen voor het volgende MFK; 

3. herinnert eraan dat armoedebestrijding de overkoepelende doelstelling van de Unie op het 
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gebied van ontwikkelingssamenwerking is en een eerste middel om de onderliggende 

oorzaken van gedwongen migratie en verplaatsing aan te pakken; waarschuwt in het kader 

van het EU-trustfonds voor Afrika tegen een bestemmingswijziging van de kredieten en 

tegen inbreuken op de doelstellingen van de rechtsgronden; wenst dat er actie wordt 

ondernomen om maatregelen te blijven uitvoeren die gericht zijn op een vergroting van de 

autonomie en de emancipatie van gemeenschappen, waardoor deze gemeenschappen beter 

in staat worden gesteld om op een verantwoorde en duurzame manier op te komen voor 

hun eigen belangen; herinnert tevens aan de positieve rol van de Vredesfaciliteit voor 

Afrika als een essentieel instrument voor stabiliteit, en verwacht dat in het kader van de 

opname van het EOF in de begroting een oplossing wordt gevonden die de voortzetting 

ervan waarborgt met volledige eerbiediging van het Verdrag; 

4. wijst op de mededeling van de Commissie van 7 juni 2016 over een nieuw 

partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda; merkt 

op dat de bijdrage van de EU-begroting en het EOF aan het pakket van 8 miljard EUR 

uitsluitend bestaat uit reeds geplande hulp; roept ertoe op de ontwikkelingshulp aan de 

begunstigden niet in gevaar te brengen en om door middel van nieuwe kredieten 

financiering te verstrekken voor initiatieven op migratiegebied; 

5. steunt het combineren van subsidies met financiële instrumenten, waardoor de 

financiering wordt gestroomlijnd en de duurzaamheid van de projecten wordt 

gewaarborgd, om zo het effect van ontwikkelingshulp zo groot mogelijk te maken en 

marktfalen en investeringslacunes aan te pakken; benadrukt dat innovatieve financiering 

noch subsidies mag vervangen, noch de verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen 

met betrekking tot officiële ontwikkelingshulp of de verantwoordelijkheid van 

ontwikkelingslanden om essentiële openbare diensten te verlenen; wijst op het voornemen 

om een extern investeringsplan in Afrika en het Middellandse Zeegebied op te stellen dat 

voortbouwt op het voorbeeld van het Europees Fonds voor strategische investeringen; 

dringt erop aan dat dit plan een duidelijke aanvulling vormt op de bestaande 

financieringsinstrumenten en blendingmogelijkheden, onder meer door nieuwe middelen 

te verstrekken, en dat het Parlement hier volledig bij wordt betrokken. 
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