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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat handel geen doel op zich is maar een belangrijk instrument om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te verwezenlijken, door bij te dragen aan 
het terugdringen van armoede, het verbeteren van de gezondheid en het ondersteunen 
van inspanningen om de aantasting van het milieu aan te pakken, en tevens een 
belangrijk instrument is om de waarden van de EU in dit verband te bevorderen; 
benadrukt dat er in ontwikkelingslanden aanbodcapaciteit en handelsinfrastructuur moet 
worden opgebouwd, gericht op uitvoerdiversificatie, het creëren van toegevoegde 
waarde en micro-, kleine en middelgrote ondernemingen; wijst nogmaals op de 
toezegging van de EU met betrekking tot het beginsel van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en het “berokken geen schade”-beginsel; wijst erop dat de EU zich ertoe 
verbindt een robuuste, doeltreffende en geloofwaardige handelspolitiek te voeren die de 
basis zal vormen voor een eerlijk en open, op regels gebaseerd multilateraal 
commercieel systeem, hetgeen van essentieel belang is voor de verdere integratie van 
ontwikkelingslanden in de mondiale waardeketens; onderstreept het belang van 
strategieën voor technische bijstand in dit verband;

2. benadrukt het belang van alomvattende, bindende en afdwingbare bepalingen inzake 
sociale, arbeids- en milieunormen, met name in de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling van vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt bovendien het 
belang van doeltreffend toezicht; roept op tot het systematische gebruik van 
alomvattende effectbeoordelingen vooraf en achteraf inzake de duurzaamheid van 
handel;

3. wijst erop dat handelsovereenkomsten geen negatieve gevolgen mogen hebben voor de 
voedselzekerheid in ontwikkelingslanden; benadrukt dat ontwikkelingslanden hun 
voedselsoevereiniteit moeten kunnen verdedigen en volgens hun eigen democratische 
methoden de structuur van hun voedselsystemen moeten kunnen bepalen; dringt in dit 
verband aan op een holistische benadering die een aantal belangrijke kwesties omvat, 
zoals overheidsopdrachten, mededinging (met inbegrip van subsidies) en 
belemmeringen op sanitair en fytosanitair gebied; dringt er bij de EU met name op aan 
ontwikkelingslanden te helpen bij de bescherming van hun lokale voedselproductie, de 
ondersteuning van kleine familiale landbouwbedrijven en de verdere ontwikkeling van 
maatregelen op basis van de aanbevelingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO);

4. merkt op dat er in de loop van de periode 2014-2020 van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) weliswaar vooruitgang is geboekt wat beleidscoherentie voor 
ontwikkeling betreft, maar dat het verbod op uitvoersubsidies geen invloed heeft op de 
economische verstoringen die worden veroorzaakt door andere directe of indirecte 
subsidies, bijvoorbeeld in het geval van zuivelproducten; roept de EU ertoe op een 
evaluatie te verrichten van de huidige bepalingen van de Overeenkomst tot oprichting 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 1994; verzoekt de EU 
ontwikkelingslanden bij te staan bij het opzetten van screeningmechanismen voor 
buitenlandse directe investeringen (BDI);
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5. benadrukt dat de nieuwe strategie EU-Afrika eerlijke en ethische handel moet 
ondersteunen; wijst erop dat in het verslag van de Commissie van 2019 getiteld 
“Uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten 1 januari 2018 – 31 december 2018” 
(COM(2019)0455) wordt beklemtoond dat de vooruitgang met betrekking tot 
economische diversificatie in ontwikkelingslanden die onder een economische 
partnerschapsovereenkomst (EPO) vallen, beperkt is; dringt er bij de EU en de lidstaten 
op aan de bezorgdheid die ontwikkelingslanden uiten in verband met EPO’s te 
erkennen; wijst erop dat EPO’s doeltreffende steun moeten bieden voor de integratie 
van regionale markten; benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met de 
evaluatie achteraf van de eerste tien jaar van de EPO met Cariforum en dat moet worden 
onderzocht wat voor verbetering vatbaar is, teneinde de banden met de landen in de 
regio te versterken en tegelijkertijd de nieuwe uitdagingen van de 21e eeuw – met name 
klimaatverandering – aan te pakken en de SDG’s te verwezenlijken; benadrukt 
bovendien het belang van gezamenlijk toezicht op EPO’s, met de steun van lokale 
partners en maatschappelijke organisaties; verzoekt de Commissie een grondige analyse 
te verrichten van de huidige EPO’s, onder meer op het gebied van lokale economieën, 
arbeidsmarkten, biodiversiteitsverlies, ontbossing en landroof, om na te gaan of er 
aanpassingen nodig zijn; 

6. beklemtoont hoe belangrijk het is om met name bij handelsbesprekingen te zorgen voor 
inspraak van de nationale parlementen, het maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector van alle partijen; dringt aan op betere participatie en raadpleging van 
sociale partners en het maatschappelijk middenveld bij onderhandelingen over en de 
uitvoering van handelsovereenkomsten, met name in het kader van de opdracht van de 
interne adviesgroepen, waarvan de toezichthoudende rol kan worden uitgebreid naar 
alle onderdelen van handelsovereenkomsten in plaats van alleen de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling;

7. benadrukt dat de EU moet zorgen voor duurzame mondiale toeleveringsketens; herhaalt 
zijn oproep tot instelling van een EU-rechtskader dat gebaseerd is op 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor ondernemingen inzake mensenrechtenschendingen 
in toeleveringsketens, waarbij slachtoffers toegang tot de rechter krijgen; is van mening 
dat deze verplichtingen sectoroverschrijdend moeten zijn; is verheugd over de nakende 
inwerkingtreding van de verordening inzake conflictmineralen en dringt aan op nauw 
toezicht op de uitvoering ervan, onder meer via de uitvoering van begeleidende 
maatregelen; benadrukt dat die verordening een belangrijke mijlpaal vertegenwoordigt 
wat het waarborgen van transparantie en verantwoordingsplicht in toeleveringsketens 
betreft;

8. verzoekt de Commissie om in het kader van de WTO actief te werken aan de 
bevordering van multilaterale regels voor een duurzaam beheer van mondiale 
waardeketens, met inbegrip van zorgvuldigheidsverplichtingen voor toeleveringsketens, 
waarbij in eerste instantie de kledingsector moet worden aangepakt op basis van de 
richtsnoeren van de OESO; herhaalt zijn oproep aan de Commissie en de lidstaten om 
zich constructief op te stellen tijdens de onderhandelingen over een wettelijk bindend 
VN-verdrag over transnationale bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot 
de mensenrechten, met als doel toegang tot de rechter te waarborgen voor slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen om verhaal te halen;

9. beklemtoont dat ontwikkelingslanden het hardst worden getroffen door het fenomeen 
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van belastingontduiking, waardoor landen elk jaar miljarden euro’s aan 
overheidsinkomsten mislopen; dringt erop aan in handelsovereenkomsten met 
ontwikkelingslanden bepalingen op te nemen om illegale geldstromen van en 
belastingontduiking door ondernemingen en multinationals te helpen bestrijden, 
teneinde te waarborgen dat belastingen worden betaald waar de winst en de reële 
economische waarde worden gecreëerd en een einde te maken aan grondslaguitholling 
en winstverschuiving;

10. wijst erop dat het een van de grootste uitdagingen voor ontwikkelingslanden is om via 
economische diversificatie op te klimmen in de mondiale waardeketen;

11. benadrukt het belang van het multilaterale systeem als het meest doeltreffende middel 
om een wereldwijd gelijk speelveld te creëren en een inclusief wereldhandelssysteem 
tot stand te brengen, in het belang van ontwikkelingslanden; herhaalt het belang van een 
hervorming van de WTO overeenkomstig de SDG’s, de Agenda 2030 en de 
verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs; 

12. wijst er bovendien op dat het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU moeten 
bijdragen tot regionale integratie en ervoor moeten zorgen dat ontwikkelingslanden 
worden opgenomen en kunnen opklimmen in de mondiale waardeketens; benadrukt hoe 
belangrijk het is aanpassingen door te voeren in het handelsbeleid met het oog op de 
ondersteuning van inspanningen tot ontwikkeling van de vrijhandelsruimte op het 
Afrikaanse continent (AfCFTA) door middel van financiële en technische bijstand;

13. benadrukt eveneens het belang van toezicht op de uitvoering van de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling in vrijhandelsovereenkomsten op basis van 
richtsnoeren die door adviesgroepen in de EU en de respectieve partnerlanden worden 
verstrekt, teneinde te evalueren of handelspreferenties ontwikkelingsgerichte resultaten 
opleveren; benadrukt dat de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling 
moeten worden afgestemd op de capaciteiten van elk land, in combinatie met het 
aanbieden van de noodzakelijke financiële en technologische overdrachten;

14. stelt ingenomen vast dat de EU voorstander is van diepgaande, evenwichtige en 
wederzijds voordelige onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met als doel 
een gelijk speelveld te waarborgen; wijst erop dat belastingontwijking, 
belastingontduiking en belastingfraude krachtdadig moeten worden aangepakt en dat 
regelgebaseerde systemen die gericht zijn op het creëren en handhaven van open, 
eerlijke concurrentie moeten worden bevorderd; 

15. beklemtoont dat producenten in plattelands- en kustgebieden hulp moeten krijgen om 
zich aan te passen aan de crisismarktvoorwaarden als gevolg van de uitbraak van 
COVID-19, en op korte termijn strategieën uit te werken met het oog op aanpassing en 
veerkracht in de context van het coronavirus, teneinde hun levensonderhoud op peil te 
houden en tegelijkertijd een duurzaam beheer van landbouw-, bosbouw-, mariene en 
biodiversiteitrijke ecosystemen te waarborgen;

16. betreurt de economische verliezen die worden veroorzaakt door de verstoring van de 
internationale handel en mondiale toeleveringsketens als gevolg van de COVID-19-
pandemie, hetgeen bijzonder ernstige gevolgen kan hebben voor ontwikkelingslanden; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat haar bepalingen inzake handel met 
ontwikkelingslanden toegang tot geneesmiddelen en medische uitrusting ondersteunen; 
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spoort de Commissie ertoe aan te streven naar grotere transparantie in mondiale 
toeleveringsketens, met name in de farmaceutische sector; steunt de sluiting van een 
multilaterale overeenkomst over het vrij verkeer van medische uitrusting;

17. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de voorwaarden inzake mensenrechten die 
gekoppeld zijn aan unilaterale handelspreferenties zoals SAP en SAP+ op doeltreffende 
wijze worden uitgevoerd en gecontroleerd;

18. benadrukt dat de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs moet worden ondersteund 
door het handelsbeleid van de EU; wijst erop dat naleving van de Overeenkomst van 
Parijs als verplichte bepaling moet worden opgenomen in de handelsovereenkomsten 
van de EU; dringt erop aan dat in vrijhandelsovereenkomsten specifieke bepalingen en 
doelstellingen worden opgenomen om deze verbintenissen na te komen, met name wat 
betreft de verwezenlijking van de nationaal bepaalde bijdragen, verlies en schade in 
verband met de negatieve gevolgen van de klimaatverandering en de overdracht van 
technologie;

19. herhaalt dat de EU en haar handelspartners zich moeten houden aan internationale 
arbeids- en milieunormen, illegale handel in kwetsbare of bedreigde fauna- en 
florasoorten moeten tegengaan, ontbossing en bosdegradatie moeten bestrijden en 
vormen van handel moeten aanmoedigen die de inspanningen in de strijd tegen de 
klimaatverandering ondersteunen; uit zijn bezorgdheid over het verband tussen 
liberalisering van de handel en ontbossing, alsook over de potentieel negatieve effecten 
van nieuwe handelsovereenkomsten in dit verband; verzoekt de Commissie om in alle 
toekomstige handelsovereenkomsten – zowel algemene overeenkomsten als relevante 
onderdelen van overeenkomsten – wettelijk bindende bepalingen in verband met bossen 
op te nemen, vergezeld van waarborgen om de uitvoering ervan te garanderen en 
ontbossing en bosdegradatie te kunnen bestrijden;

20. onderstreept dat de aanhoudende toename van de CO2-uitstoot door vervoer en 
internationale handel de doeltreffendheid van de klimaatveranderingsstrategie van de 
EU ondermijnt; is van oordeel dat de klimaatkosten van vrijhandelsovereenkomsten een 
sterk argument vormen om over te stappen van een op export gerichte 
ontwikkelingsstrategie op endogene ontwikkeling op basis van lokale consumptie en 
productie in ontwikkelingslanden;

21. onderstreept dat de verstoringen als gevolg van COVID-19 de zwakke plekken van het 
mondiale voedselsysteem aan het licht hebben gebracht; beklemtoont bovendien dat de 
liberalisering van landbouwmarkten een verdere verankering inhoudt van een op export 
gericht, industrieel landbouwmodel dat in grote mate bijdraagt aan de 
klimaatverandering, habitatverlies in de hand werkt en de voorwaarden creëert voor het 
ontstaan en de verspreiding van virussen; is van mening dat korte toeleveringsketens en 
andere lokale initiatieven daarentegen een enorm potentieel inhouden om de huidige 
tekortkomingen van het voedselsysteem op te vangen, doordat er een betere toegang tot 
vers voedsel wordt gecreëerd, waarbij wordt gewaarborgd dat er meer waarde bij de 
landbouwers terechtkomt, en doordat de kwetsbaarheid voor verstoringen op de 
internationale markten wordt beperkt; dringt er daarom bij de Commissie op aan een 
strategie te ontwikkelen waarin geleidelijk wordt afgestapt van landbouwbeleid waarin 
handel centraal staat, en zich te richten op lokale en regionale markten;
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22. is voorstander van koolstofbelasting aan de grens en beschouwt dit als een belangrijk 
instrument om eerlijke concurrentie te waarborgen voor bedrijven die maatregelen 
nemen om hun klimaateffecten te verminderen.
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