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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat het toekomstige partnerschap tussen de Europese Unie en de 
Afrikaanse Unie gebaseerd moet zijn op gemeenschappelijke waarden op het gebied van 
mensenrechten en goed bestuur; benadrukt dat een sterk Afrika in het belang van de 
Europese Unie is en dat de EU daarom samen met de Afrikaanse partners ambitieuze en 
gerichte plannen voor groei en ontwikkeling in Afrika moet opstellen, die zorgen voor 
diversificatie van de economie op het continent en uitbreiding van de handel binnen 
Afrika;

2. benadrukt dat de EU en haar lidstaten de grootste partners van Afrika zijn op het gebied 
van handel, investeringen, ontwikkelingshulp (ODA) en veiligheid;

3. benadrukt dat er op het Afrikaanse continent een aantal dynamische 
middeninkomenslanden zijn, maar dat de economische ontwikkeling van dit continent 
in vergelijking met andere delen van de wereld nog relatief zwak is; onderstreept dat 
veel Afrikaanse landen dan ook voor bijna onoverkomelijke uitdagingen zullen komen 
te staan als gevolg van de COVID-19-crisis en de klimaatverandering, waaronder 
enorme demografische verschuivingen in de vorm van klimaat-, armoede- en 
conflictgerelateerde migratie, naast andere problemen zoals een dramatisch verlies van 
biodiversiteit en illegale wapenhandel; benadrukt dat de economische situatie in veel 
Afrikaanse landen, die onder meer wordt veroorzaakt door een inzinking van de vraag 
en het wegvallen van het aanbod op het hele continent, de beteugeling van COVID-19 
heeft bemoeilijkt; benadrukt dat de crisis waarschijnlijk rampzalige gevolgen zal 
hebben voor de reeds zwaar belaste gezondheidsstelsels op het continent; benadrukt dat 
de EU de Afrikaanse landen moet steunen bij de ontwikkeling van veerkrachtige 
economieën, sociale programma’s en gezondheids- en onderwijsstelsels; meent derhalve 
dat de effecten van de pandemie, zowel op korte als lange termijn, in de strategie EU-
Afrika moeten worden meegenomen;

4. benadrukt het belang van ecologisch en sociaal duurzame handelsbetrekkingen met het 
Afrikaanse continent; benadrukt dat Europese bedrijven verantwoordelijkheid dragen 
voor hun toeleveringsketens; verzoekt de Commissie om een ambitieus 
wetgevingsvoorstel betreffende bindende verplichtingen op het gebied van 
mensenrechten en sociale rechten voor bedrijven uit de EU op het gebied van 
mensenrechten en milieubescherming voor te stellen; dringt er bij de Commissie op aan 
om bij de ontwikkeling van dergelijke voorstellen ervoor te zorgen dat deze van 
toepassing zijn op de gehele toeleveringsketen en voldoen aan de OESO-richtsnoeren 
inzake sociale verantwoordelijkheid en mensenrechten in de handel en dat zij 
verenigbaar zijn met de WTO-regels, en dat de voorstellen na een zorgvuldige 
beoordeling functioneel worden bevonden en van toepassing zijn op alle actoren op de 
markt, met inbegrip van kmo’s, en bepalingen bevatten die de toegang van benadeelde 
partijen tot de rechter mogelijk maken; benadrukt in dit verband dat de EU op korte 
termijn directe steun moet bieden, zoals het verstrekken van tests en 
laboratoriumapparatuur en het faciliteren van de toezending van medische apparatuur en 
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persoonlijke beschermingsmiddelen, gevolgd door preventieve maatregelen, zoals de 
ontwikkeling van een netwerk van laboratoria, de financiering van medische 
opleidingen, voorlichtingscampagnes en nationale noodplannen voor de bestrijding van 
de pandemie; onderstreept dat de economische gevolgen van de lockdown op het 
Afrikaanse continent ingrijpend zullen zijn, gezien de omvang van de informele sector; 
benadrukt dat de langetermijndoelstelling van het partnerschap tussen de EU en Afrika 
de veerkracht van de Afrikaanse economieën moet zijn, alsook hun economische 
autonomie, om te zorgen voor onafhankelijkheid van steun en kredieten, waarvan 
versterking van de veerkracht van de gezondheidszorg een neveneffect moet zijn;

5. is ingenomen met de aankondiging van de G20 van een tijdelijk moratorium op 
schuldaflossingen voor de zwakste ontwikkelingslanden; merkt echter op dat deze 
schuldverlichting slechts een derde van het verwachte verlies aan inkomsten op korte 
termijn vertegenwoordigt; constateert nogmaals dat schuldvermindering en -
kwijtschelding niet in de huidige versie van de Afrika-strategie worden genoemd, 
hoewel zij belangrijke verzachtende maatregelen tijdens de COVID-19-crisis zijn en 
ook na de pandemie een noodzakelijke maatregel blijven, aangezien zij een verruiming 
van de beleidsruimte voor Afrikaanse landen betekenen die momenteel wordt 
ingenomen door de aflossing van schulden; verzoekt de Commissie, internationale 
donoren en de lidstaten om verder te gaan en een uitbreiding van het moratorium te 
overwegen, zowel wat de duur als het bereik aangaat, om Afrikaanse landen in staat te 
stellen de effecten op middellange en lange termijn van COVID-19 te bestrijden; geeft 
uiting aan zijn bezorgdheid over het gebrek aan gecoördineerde actie tegen illegale 
geldstromen ter waarde van twaalf keer het jaarlijkse bedrag voor officiële 
ontwikkelingshulp, en roept de Afrikaanse en Europese autoriteiten op om illegale 
financiële praktijken te bestrijden, zoals kapitaalvlucht, 
belastingontwijkingsconstructies en verlies van nationaal inkomen als gevolg van 
tariefverlagingen; herhaalt zijn oproep aan particuliere schuldeisers om onder 
vergelijkbare voorwaarden aan het initiatief deel te nemen en moedigt de G20, het IMF 
en de Wereldbank, alsook de multilaterale ontwikkelingsbanken, aan om verder te gaan 
met de schuldverlichting en de mogelijkheden voor de opschorting van de aflossing van 
schulden verder te onderzoeken, zodat onder meer kan worden voorzien in de 
fundamentele behoeften van de burgers; verzoekt de lidstaten van de EU hun reeds lang 
geleden gedane en herhaalde toezegging om 0,7 % van hun bbp te besteden aan officiële 
ontwikkelingshulp gestand te doen;

6. wijst erop dat de Europese Unie sterke economische banden heeft met Afrikaanse staten 
en dat deze banden in de toekomst verder moeten worden versterkt om te zorgen voor 
een productieve transformatie van de regio en voor het opbouwen van veerkracht; wijst 
erop dat China zijn aanwezigheid in Afrika heeft versterkt, terwijl de EU-lidstaten 
slechts zeer selectieve belangstelling voor handel met en investeringen in Afrikaanse 
landen hebben getoond, wat verklaart waarom het handelsvolume tussen de EU en de 
meeste Afrikaanse landen nog steeds relatief beperkt is; benadrukt dat de EU haar 
economische partnerschap met Afrika op een geheel andere leest moet schoeien, wat 
betekent dat zij een nieuwe visie moet ontwikkelen waarin de EU en Afrika een voor 
beide partijen voordelig duurzaam partnerschap ontwikkelen, waarbij de economische, 
commerciële en handelsbetrekkingen worden geheroriënteerd naar solidariteit en 
samenwerking, en waarbij een eerlijke en ethische handel wordt gewaarborgd; 
onderstreept dat wezenlijke duurzame ontwikkeling in alle Afrikaanse landen een 
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basisvoorwaarde voor dit partnerschap is; benadrukt in dit verband de noodzaak om 
investeringen te doen en gerichte steun te verlenen en de beleidscoherentie voor 
ontwikkeling te waarborgen;

7. onderstreept dat de rol van veel Afrikaanse staten in de internationale arbeidsverdeling 
en in de internationale mondiale toeleveringsketens zwak is als gevolg van onder meer 
de lage productiviteit, die mede een erfenis is van het verleden, alsmede het gebrek aan 
gerichte investeringen en geschoolde arbeidskrachten en het feit dat duurzame 
ontwikkeling niet wordt bevorderd zolang de Afrikaanse staten grondstoffen en 
sommige onbewerkte landbouwproducten blijven exporteren, terwijl de EU 
eindproducten, diensten en landbouwoverschotten exporteert;  dringt erop aan dat de 
EU een strategie creëert die de Afrikaanse landen helpt bij het opzetten en diversifiëren 
van intracontinentale waardeketens en de bestaande handelsbelemmeringen vermindert, 
zodat binnen de Afrikaanse landen zelf meer toegevoegde waarde kan worden 
gegenereerd door middel van gerichte investeringen in betere infrastructuur en de 
ontwikkeling van een duurzame energievoorziening, alsmede door middel van een 
speciale en gedifferentieerde behandeling; benadrukt dat de Europese directe 
investeringen ook gericht moeten zijn op verbetering van de regionale infrastructuur; 
verzoekt de Commissie om de kanalen waarover zij beschikt te gebruiken om de 
ontwikkeling van de regionale waardeketens te stimuleren, aangezien de intraregionale 
handel op het Afrikaanse continent nog steeds marginaal is, waardoor veel kansen 
onbenut blijven, terwijl deze een basisvoorwaarde vormt voor de duurzame 
ontwikkeling en economische onafhankelijkheid van Afrika op lange termijn;

8. merkt op dat Afrikaanse landen, hoewel zij meer dan 50 % van de begunstigden van het 
stelsel van algemene preferenties (SAP) uitmaken, goed zijn voor minder dan 5 % van 
de invoer van de EU in het kader van het SAP; verzoekt de Commissie actoren in de 
begunstigde landen bij te staan, onder meer om de oorsprongsregels goed toe te passen 
en technische belemmeringen te vermijden; betreurt dat het SAP tot dusver niet heeft 
bijgedragen aan de economische diversificatie van de begunstigde landen in Afrika; 
verzoekt de Commissie opnieuw te overwegen om de lijst met producten die onder de 
SAP-verordening vallen, uit te breiden;

9. benadrukt dat de EU en de Afrikaanse Unie een gemeenschappelijk belang hebben bij 
een stabiel en gereguleerd multilateraal handelssysteem waarvan de WTO de centrale 
pijler vormt;

10. roept de Commissie op haar prioriteiten in de mededeling “Naar een alomvattende 
strategie met Afrika” op passende wijze te herzien, in de aanloop naar de geplande 
topontmoeting tussen de EU en de AU en met het oog op het aanpakken van de 
onderliggende oorzaken van de economische, sociale en gezondheidsproblemen in de 
landen en regio’s van Afrika, in de nasleep van de huidige gezondheids- en 
economische crisis, maar ook met betrekking tot het risico van aanstaande bedreigingen 
voor de voedselzekerheid; merkt op dat het gemeenschappelijk plan voor economisch 
herstel en de hernieuwde strategie EU-Afrika in overeenstemming moeten zijn met de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het Akkoord van Parijs; verzoekt de 
Commissie om Afrikaanse landen tijdelijk toe te staan uitvoerheffingen op goederen toe 
te passen om de gevolgen van de meervoudige crises te verzachten en bij te dragen aan 
het economisch herstel;
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11. roept de Commissie op Afrika te steunen in zijn ambities voor een continentale 
vrijhandelszone door de nodige aanpassingen door te voeren om de economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) ten uitvoer te leggen, zodat deze een bouwsteen 
kunnen vormen voor dit endogene en zelfstandig vastgestelde project, door technische 
ondersteuning te bieden voor het doorvoeren van de nodige fiscale aanpassingen voor 
de afschaffing van de douanerechten, en door te helpen bij de invoering van 
veerkrachtige belastingstelsels die het probleem van belastingontduiking kunnen 
aanpakken en de afhankelijkheid van geldtransfers kunnen verminderen; onderstreept de 
noodzaak om technische bijstand te bieden met betrekking tot grenssamenwerking en 
andere technische kwesties met het oog op de ontwikkeling van de regionale 
waardeketen; herinnert aan het belang van een geïntegreerde handelszone voor Afrika 
die internationale handel en inclusieve ontwikkeling bevordert;

12. benadrukt dat de EPO’s en het SAP belangrijke instrumenten zijn voor de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en Afrika; onderstreept dat de tenuitvoerlegging van 
de EPO’s niet heeft geleid tot de gewenste vooruitgang bij de ondersteuning van 
regionale integratie, technische bijstand, capaciteitsopbouw op het gebied van 
grensoverschrijdende samenwerking, kennis- en gegevensbeheer en samenwerking ter 
verbetering van het investeringsklimaat en goed bestuur; verzoekt de Commissie om in 
de eerste plaats de snelheid waarmee deze vitale aspecten worden uitgevoerd, op te 
voeren; verzoekt de Commissie om de Afrikaanse landen verdere bijstand te verlenen 
op deze gebieden zonder deze geheel afhankelijk te stellen van de tenuitvoerlegging van 
de EPO’s; roept op tot het systematisch opnemen van bindende en afdwingbare 
mechanismen voor de tenuitvoerlegging van de hoofdstukken over mensenrechten, 
arbeids- en milieunormen in alle huidige en toekomstige EPO’s, waarbij het benadrukt 
dat de overeenkomsten moeten aansluiten bij het ontwikkelingsbeleid en de SDG’s, met 
name wat betreft hun effect op ontbossing, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies; 
dringt aan op ondersteuning van de integratie van de Afrikaanse economieën op 
regionaal niveau, teneinde deze economieën sterker te maken op internationaal niveau;

13. vraagt om een concreet voorstel dat gemeenschappelijke initiatieven voor een duurzame 
energievoorziening op het Afrikaanse continent en de bevordering van daarop gerichte 
innovatie bevat, met inbegrip van zowel een concreet plan voor de financiering van deze 
initiatieven door de overheid als een plan voor nauwere samenwerking met betrekking 
tot het toekomstige gemeenschappelijke gebruik van de op te wekken duurzame 
energie, terwijl alle investeringen in projecten die verband houden met fossiele 
brandstoffen geleidelijk aan worden stopgezet; herhaalt dat duurzame ontwikkeling niet 
mogelijk is zonder ruime toegang tot energie, en spoort de Commissie aan om een 
ambitieus plan te presenteren voor de uitvoering van dit partnerschap op het gebied van 
duurzame energie; benadrukt in dit verband dat het van vitaal belang is om de 
doelstellingen van het Akkoord van Parijs te verwezenlijken; roept op tot de oprichting 
van octrooigemeenschappen en de overdracht van technologie voor de oplossing van de 
ernstige gezondheidscrisis, met inachtneming van de intellectuele-eigendomsrechten in 
het kader van de WTO-TRIPS-verklaring inzake volksgezondheid van 2003; verzoekt 
de Commissie om van de verwezenlijking van de SDG’s een leidend beginsel te maken 
bij al haar beleid met betrekking tot het Afrikaanse continent; dringt er bovendien bij de 
Commissie op aan ten volle rekening te houden met deze doelen bij de 
onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst ter opvolging van de Overeenkomst 
van Cotonou, om te waarborgen dat de handel met Afrika evenwichtig en vrij is;
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14. benadrukt de noodzaak van aanzienlijke duurzame investeringen, mogelijk in de vorm 
van investeringspartnerschappen in essentiële sectoren met betrekking tot infrastructuur, 
een duurzame landbouwsector en een alomvattende energievoorziening uit 
hernieuwbare bronnen, terwijl ook de volksgezondheid en het openbaar onderwijs, de 
infrastructuur en de levering van schoon water, het vervoer en de energie-infrastructuur 
moeten worden versterkt en moeten worden gevrijwaard van elke vorm van 
privatisering; onderstreept de noodzaak van een duurzaam innovatiebeleid en van 
projecten die een “sprong voorwaarts” mogelijk maken met het specifieke doel van 
ecologische en sociale duurzaamheid, en roept in dit verband op tot een onderzoek naar 
de wijze waarop een dergelijke sprong voorwaarts kan bijdragen aan deze doelstellingen 
in de Afrikaanse staten; onderstreept dat de EU moet streven naar publieke 
investeringen in de ontwikkeling van algemene infrastructuur en met name 
grensoverschrijdende infrastructuur om de regionale handel te bevorderen en zo 
waardeketens te kunnen diversifiëren; wijst erop dat de bevordering van directe 
buitenlandse investeringen, naast andere programma’s in het kader van het plan voor 
externe investeringen, moet worden gekoppeld aan de bevordering van lokaal 
ondernemerschap, met speciale aandacht voor kmo’s, kleinschalige landbouw, de lokale 
dienstensector, de lokale industrie en duurzame innovatieprojecten, teneinde de 
diversificatie van de waardeketens op het continent te stimuleren, alsook om 
fatsoenlijke banen te creëren en tegelijkertijd nieuwe afhankelijkheden te vermijden;

15. benadrukt dat tijdens de huidige COVID-19-crisis duidelijk is gebleken welke vitale rol 
digitale transformatie en digitalisering spelen voor duurzame ontwikkeling en 
versterking van de veerkracht van samenlevingen; roept op tot een aanhoudende, 
sterkere, systematische en wederzijds voordelige samenwerking met de Afrikaanse 
staten op het gebied van digitalisering, innovatieve technologieën en oplossingen op alle 
niveaus van de maatschappij, waaronder e-bestuur, e-handel, digitale vaardigheden en 
cyberbeveiliging, in overeenstemming met het idee van ontwikkeling door digitalisering 
(Digitalisation for Development – D4D);

16. is bezorgd over het feit dat, zoals het Africa-EU Civil Society Forum heeft aangegeven, 
de ruimte voor het maatschappelijk middenveld is afgenomen en de zichtbaarheid ervan 
beperkt blijft; onderstreept dat het versterken van de positie van het maatschappelijk 
middenveld, teneinde een maatschappelijke partner bij de investeringen te betrekken, 
een essentieel aspect is van het beleid van de EU ten aanzien van en met de Afrikaanse 
landen; verzoekt de Commissie derhalve om het maatschappelijk middenveld op alle 
niveaus bij de politieke dialoog te betrekken, met name bij de voorbereiding, 
monitoring en evaluatie van handelsovereenkomsten; dringt aan op een grotere rol voor 
het maatschappelijk middenveld in het “Hulp voor handel”-systeem;

17. onderkent de cruciale rol die vrouwen en meisjes spelen bij duurzame groei en 
ontwikkeling; benadrukt dat de empowerment van vrouwen en meisjes bij alle aspecten 
van de uitvoering van de Afrika-strategie in aanmerking moet worden genomen; 
benadrukt dat de economische onafhankelijkheid van vrouwen moet worden versterkt 
door vrouwelijke ondernemers te ondersteunen; wijst erop dat de positie van vrouwen 
kan worden versterkt door middel van bindende bepalingen betreffende gender en 
handel in handelsovereenkomsten; verzoekt de Commissie in dit verband om de 
Afrikaanse Unie bij te staan bij de tenuitvoerlegging van haar strategie voor 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, en om maatregelen vast te stellen die 
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bijdragen aan de verwezenlijking van gendergelijkheid bij de uitvoering van haar 
handelsovereenkomsten met Afrikaanse landen; verzoekt om een duidelijk 
genderperspectief op te nemen om rekening te houden met de uiteenlopende effecten 
van de crisis en de herstelfase, alsook met de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen tijdens deze crisis;

18. onderstreept dat het Afrikaanse continent de jongste bevolking ter wereld heeft, en 
verzoekt de Commissie derhalve om terdege rekening te houden met de belangen van 
kinderen en jongeren in het uitvoeringsplan van de strategie voor Afrika en ervoor te 
zorgen dat er fors wordt geïnvesteerd in de vakkennis van jongeren, gezien hun kritieke 
rol in de verdere ontwikkeling van strategieën voor een sociaal en economisch 
duurzame toekomst van hun continent; verzoekt de Commissie om de Afrikaanse jeugd 
te steunen met gerichte onderwijsprogramma’s, bijvoorbeeld in het kader van 
Erasmus+, en om de onderwijs- en beroepsmobiliteit te vergroten door middel van een 
specifieke strategie in samenwerking met de Afrikaanse Unie, de private sector en 
financiële instellingen (bijvoorbeeld door microkredieten voor startende ondernemingen 
beschikbaar te stellen), teneinde de economische en handelsmogelijkheden te 
verruimen;

19. wijst op het belang van het ondersteunen van de capaciteit van Afrikaanse landen om 
meer binnenlandse middelen te mobiliseren, teneinde de investeringen in universele, 
publieke basisvoorzieningen te vergroten; roept de EU op de Afrikaanse landen te 
steunen door illegale geldstromen en belastingontduiking door bedrijven en 
multinationals uit de EU te bestrijden, en ervoor te zorgen dat belastingen worden 
betaald waar winst en reële economische waarde worden gegenereerd, om een einde te 
maken aan grondslaguitholling en winstverschuiving;

20. is bezorgd over de door het GLB gesteunde uitvoer van Europees melkpoeder naar 
West-Afrika, die sinds de afschaffing van de melkquota door de EU in 2015 is 
verdrievoudigd en rampzalige gevolgen heeft voor lokale veehouders en boeren, die 
hiermee niet kunnen concurreren; verzoekt de Commissie om samen met de Afrikaanse 
regeringen en belanghebbenden naar oplossingen voor dit probleem te zoeken;

21. geeft uiting aan zijn bezorgdheid over het groeiende aantal zaken van 
geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS) die tegen Afrikaanse staten 
worden aangespannen, met name door Europese bedrijven; roept de regeringen en 
bedrijven in de EU op om af te zien van het gebruik van ISDS en om een einde te 
maken aan het grote aantal ISDS-zaken dat tegen Afrikaanse landen is aangespannen;

22. verzoekt de Commissie om samen met Afrikaanse regeringen en belanghebbenden aan 
oplossingen te werken en om hierbij uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de 
Taskforce voor het Afrikaanse platteland (TFRA); is van mening dat stabiele 
investeringen en voldoende menskracht voor de ontwikkeling van een Afrikaanse 
voedselketen voor regionaal gebruik, die bovendien in Afrikaanse handen is, de beste 
manier is om bij te dragen aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van de 
Afrikaanse bevolking;

23. benadrukt dat Afrika, en met name Afrika bezuiden de Sahara, de komende decennia de 
hoogste bevolkingsgroei ter wereld zal hebben; roept de EU in dit verband op om de 
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conclusies van de TFRA op te volgen betreffende de noodzaak van investeringen in 
voedselketens in Afrika, waarbij de nadruk moet liggen op producten met een 
toegevoegde waarde;

24. benadrukt dat de EU en haar lidstaten nog steeds de grootste donor van Afrika zijn, met 
31 % van de totale steun; herinnert aan het belang van een paradigmaverschuiving in 
het Europese ontwikkelingsbeleid, waarbij de nadruk meer komt te liggen op 
marktgeoriënteerde structurele hervormingen en goed bestuur;

25. verzoekt de Commissie om, gezien het bewezen groeiende risico op de verspreiding van 
zoönotische pathogenen in Afrika, bij te dragen aan de toepassing in Afrikaanse landen 
van strengere sanitaire en fytosanitaire normen, mede met betrekking tot dierenwelzijn, 
door middel van samenwerking en dialoog op het gebied van regelgeving.
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