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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. is van mening dat investeringen een positief effect kunnen hebben op de groei en de 

werkgelegenheid in de EU maar ook in ontwikkelingslanden, mits investeerders actief 

bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de landen waar geïnvesteerd wordt, 

bijvoorbeeld door ondersteuning van de lokale economie door middel van 

technologieoverdracht en door gebruikmaking van lokale arbeidskrachten en 

productiemiddelen;  

2. merkt op dat het toekomstige investeringsbeleid van de EU ten aanzien van de 

ontwikkelingslanden sterk geconcentreerd moet zijn op bevordering van 

investeringenstromen die zorgen voor behoorlijke banen en vermindering van de armoede; 

3. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat buitenlandse directe investeringen in de minst 

ontwikkelde landen uiterst beperkt zijn en doorgaans geconcentreerd op natuurlijke 

hulpbronnen; 

4. benadrukt dat een eerlijke investeringsovereenkomst impliceert dat ontwikkelingslanden 

de mogelijkheid hebben een verschillende behandeling van investeringen toe te passen op 

grond van de bijdrage die deze leveren aan de ontwikkelingsdoelstellingen; 

5. meent ook dat, gezien de gezonde groeicijfers en het belangrijke potentieel in talloze 

ontwikkelingslanden – waarvan er vele langdurige bijzondere betrekkingen met Europa 

hebben – de voorgestelde verbeteringen in het investeringsbeleid, samen met een 

effectieve en efficiënte samenwerking uiterst positief kunnen uitwerken zowel voor de EU 

als voor de ontwikkelingslanden; 

6. merkt op dat het investeringsrisico doorgaans hoger is in ontwikkelingslanden, en dat 

goed bestuur, de rechtstaat en transparantie de basisprincipes zijn voor een sterke, 

effectieve bescherming van de investeerders; is van mening dat verhoging van de 

investeringen in ontwikkelingslanden belangrijk is en dat investeringsverdragen kunnen 

helpen bij de verbetering van het bestuur en de stabiele en veilige omgeving kunnen 

bewerkstelligen die nodig is om investeringen in deze landen te stimuleren; meent echter 

dat dit mogelijk is in de context van een investeringskader op basis van rechten maar ook 

van verplichtingen van investeerders, als onderdeel van een breder partnerschap tussen de 

EU en ontwikkelingslanden met als doel de vermindering van de armoede in 

overeenstemming met de milleniumontwikkelingsdoelen; meent dat met het oog hierop de 

investeringsverdragen van de EU bepalingen moeten inhouden met verplichtingen voor 

het investerende land om duurzame investeringen, technologieoverdracht, 

corruptiebestrijding etc. te bevorderen, en verlpichtingen voor de investeerders inzake 

naleving van de mensenrechten, arbeidsrechten en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen; 

7. dringt er bij de Europese Commissie op aan zich meer te richten op ontwikkelingslanden 

als potentiële investeringspartners; merkt tevens op dat het belangrijkste doel van de 
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Commissie is een Europees investeringsbeleid uit te stippelen dat het doel van het 

bedrijfsleven weerspiegelt om een maximale bescherming voor investeerders in de EU te 

realiseren; herinnert er in dit verband aan dat het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie de EU verplicht coherent te zijn in haar ontwikkelingsbeleid, dat wil 

zeggen "bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de 

ontwikkelingslanden rekening [te houden] met de doelstellingen van de 

ontwikkelingssamenwerking"1; 

8. waarschuwt tegen de ontwikkeling van een beleid met dubbele normen ten aanzien van de 

rechten en plichten van ondernemingen; verzoekt de Commissie zich actief in te zetten 

voor maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen (gebaseerd op 

internationale normen, zoals de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

en het "Global Compact"-initiatief van de Verenigde Naties), zodat daadwerkelijk toezicht 

mogelijk is op de effecten die de activiteiten van transnationale ondernemingen en hun 

dochterbedrijven in ontwikkelingslanden hebben op de samenleving, het milieu en de 

eerbiediging van de mensenrechten; constateert dat de benadering van de Commissie 

inzake maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is gebaseerd op het idee dat 

verplichtingen van ondernemingen niet juridisch bindend moeten zijn maar vrijwillig 

moeten blijven, op grond van een gedragscode; is van mening dat ondernemingen 

verplicht moeten worden zich te houden aan het internationaal en nationaal recht, 

aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden als blijkt dat zij dit overtreden en actuele 

rapporten van hun activiteiten, waarin ook informatie over eventueel gebrek aan 

vooruitgang, moeten publiceren;  

9. benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat investeringsverdragen consistent zijn 

met alle andere beleidsterreinen die van invloed zijn op ontwikkelingslanden, en daarom 

met clausules moeten bevatten over mensenrechten, gendergelijkheid, het milieu, 

fatsoenlijk werk, transparantie en de bestrijding van illegale kapitaalstromen; is derhalve 

van mening dat de EU-overeenkomsten verbeterd moeten worden naar het model van de 

bestaande bilaterale investeringsverdragen van de lidstaten, door de doelstellingen te 

verruimen (die duurzame ontwikkeling moeten inhouden), nauwkeuriger bepalingen op te 

nemen (in het bijzonder de definitie van directe buitenlandse investeringen en indirecte 

onteigening), beperkingen in te bouwen (om controle op kapitaalbewegingen mogelijk te 

maken) en verplichtingen toe te voegen voor investeerders en regeringen van het 

investerende land; 

10. merkt op dat er een balans gevonden moet worden tussen enerzijds het doel het 

concurrentievermogen van de EU via toegang tot de markt en investeringsbescherming te 

bevorderen en anderzijds de erkenning van het recht van de ontwikkelingslanden om 

regels vast te stellen teneinde hun eigen ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren;  

11. onderstreept dat investeringsovereenkomsten hardere bepalingen inzake 

investeringsbevordering moeten bevatten als het gaat om ontwikkelingslanden; 

12. verzoekt de EU haar toezeggingen inzake "steun voor handel" na te komen en de steun 

voor capaciteitsopbouw en bestuur op te voeren, en zich daarbij in het bijzonder te richten 

op parlementen, de rechtspraak, infrastructuur, versterking van belastingsystemen en 

                                                 
1  Artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
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bevordering van toegang tot kapitaal en microfinanciering in ontwikkelingslanden, met 

inbegrip van microfinanciering voor organisaties zonder winstoogmerk, in 

overeenstemming met het recente Groenboek van de Commissie over het 

ontwikkelingsbeleid, om deze landen aantrekkelijker te maken voor – en hen te helpen 

hun managementcapaciteit te verbeteren ten aanzien van - buitenlandse investeringen; 

13. meent dat het investeringsbeleid van de EU rekening moet houden met de verschillen 

tussen landen met een gemiddeld inkomen en lage-inkomenslanden en met name 

flexibiliteit moet stimuleren met betrekking tot buitenlandse investeringen in 

ontwikkelingslanden in activiteiten en sectoren met een duidelijke en significante impact 

op duurzame ontwikkeling, die anders misschien geen investeringen zouden aantrekken 

vanwege de risico's; is van mening dat er meer steun gegeven moet worden aan lokale 

bedrijven, met name door stimulansen voor versterking van hun productiviteit, nauwere 

samenwerking en verbetering van de vaardigheden van de werknemers - gebieden die een 

groot potentieel hebben als het erom gaat de economische ontwikkeling, het 

concurrentievermogen en de groei in ontwikkelingslanden aan te zwengelen; 

14. moedigt tevens de overdracht van Europese nieuwe groene technologieën naar 

ontwikkelingslanden aan, als de beste manier om groene en duurzame groei te bevorderen; 

15. wijst erop dat industriële ontwikkeling een geweldig potentieel biedt voor transformatie 

van nationale economieën en in tegenstelling tot de export van landbouwproducten of de 

winning van grondstoffen, die de economie gevoeliger maken voor schokken, meer 

kansen kan bieden voor de groei van de productiviteit op de lange termijn; roept derhalve 

ontwikkelingslanden op dit aan te pakken door beleidsmaatregelen voor industrialisering 

te ontwerpen en uit te voeren, met een speciale nadruk op productiespecialisatie en 

opbouw van handelscapaciteit; 

16. onderkent het belang van een gelijk speelveld in investeringsbetrekkingen maar is van 

oordeel, aangezien er grote onevenwichtigheden bestaan tussen vele kwetsbare 

opkomende economieën en die van de EU-lidstaten, dat het in bepaalde gevallen nodig 

kan zijn de wederkerigheid te differentiëren; 

17. dringt er bij de EU om de eigen verantwoordelijkheid van ontwikkelingslanden voor hun 

economische strategieën te respecteren en in overleg met hen tot 

investeringsovereenkomsten te komen die voor beide partijen voordelen hebben zelfs als 

dit het gebruik van een ander model bilaterale investeringsverdragen impliceert; 

onderstreept dat deze overeenkomsten ontwikkelingslanden de nodige flexibiliteit moeten 

bieden om hen in staat te stellen de investeringen te concentreren in sectoren die het meest 

relevant voor hen zijn en die duurzame groei kunnen brengen; 

18. wijst op de toegevoegde waarde van een coherent en geïntegreerd investeringsbeleid van 

de EU; is van mening dat ontwikkelingslanden er baat bij zouden hebben om op het 

gebied van investeringsregelingen de EU als enige gesprekspartner te hebben, in plaats 

van meerdere overeenkomsten met afzonderlijke lidstaten te moeten sluiten, mits het 

investeringsbeleid van de EU de juiste balans vindt tussen het doel investeerders te 

beschermen en de ontwikkelingsdoelen van landen waar geïnvesteerd wordt;  beschouwt 

het daarom als van essentieel belang dat er een geschikte termijn wordt vastgesteld 

waarbinnen bilaterale verdragen met lidstaten vervangen moeten zijn door 
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overeenkomsten op EU-niveau; is van mening dat het investeringsbeleid van de EU 

krachtige bepalingen moet inhouden over transparantie, in het bijzonder met betrekking 

tot arbitrageregels, en investeerders moet verplichten eerst alle bestaande nationale 

procedures te benutten alvorens een beroep te doen op internationale arbitrage. 
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