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2015/2105(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80220/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en 

innovatieve strategie voor handel en investeringen 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 26 november 2015 over de stand van zaken van de Doha-

ontwikkelingsagenda aan de vooravond van de tiende Ministeriële Conferentie van de 

WTO1, 

– gezien zijn aanbevelingen aan de Commissie van respectievelijk 8 juli 2015 en 

3 februari 2016 over de onderhandelingen voor het trans-Atlantisch partnerschap voor 

handel en investeringen en de overeenkomst over de handel in diensten, 

  gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Handel voor iedereen – Naar een 

meer verantwoordelijk handels- en investeringsbeleid", 

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, goedgekeurd tijdens de VN-top 

over duurzame ontwikkeling van 2015 in New York, 

– gezien zijn resolutie van 29 april 2015 over de instorting van het Rana Plaza-gebouw in 

2013 en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh2, 

  gezien speciaal verslag nr. 2/2014 van de Europese Rekenkamer getiteld "Worden de 

preferentiële handelsregelingen naar behoren beheerd?", 

  gezien de richtsnoeren van de Organisatie voor economische samenwerking en 

ontwikkeling (OESO) over multinationale ondernemingen en de Tripartiete Verklaring 

van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over beginselen inzake multinationale 

ondernemingen en sociaal beleid, 

– gezien de EU-verordening inzake illegale houtkap, de EU-richtlijn met betrekking tot de 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0415. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0175. 
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bekendmaking van niet-financiële informatie, het Commissievoorstel voor een 

verordening inzake conflictmineralen, de in de Britse wet op moderne slavernij 

opgenomen clausule inzake transparantie van toeleveringsketens en het Franse 

wetsvoorstel inzake de zorgplicht, 

  gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over een nieuw handelsbeleid voor Europa 

in het kader van de Europa 2020-strategie1, 

  gezien zijn resolutie van 17 februari 2011 over Europa 20202, 

  gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over het internationaal handelsbeleid met 

de verplichtingen zoals door de klimaatverandering geboden3, 

  gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, sociale normen en 

milieunormen in internationale handelsovereenkomsten4, 

  gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten5, 

– gezien de EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de uitoefening van alle 

mensenrechten door lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele 

mensen (LGBTI), die de Raad Buitenlandse Zaken op 24 juni 2013 heeft aangenomen, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 7-8 februari 2013, zijn conclusies van 

21 november 2014 over handel en de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 

27 november 2015, 

–  gezien de mededeling van de Commissie van 7 juni 2016 over een nieuw 

partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda 

(COM(2016)0385), 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken over transparantie, 

controleerbaarheid en integriteit in de EU-instellingen (2015/2041(INI)), 

  gezien de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de 

Wereldhandelsorganisatie, 

  gezien artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), 

  gezien de artikelen 207, 208 en 218 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2015/478 van het Europees Parlement en 

de Raad van 11 maart 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de invoer, 

                                                 
1 PB C 56E van 26.2.2013, blz. 87. 
2 PB C 188E van 28.6.2012, blz. 42. 
3 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 94. 
4 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 31. 
5 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 101. 
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– gezien het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling zoals bedoeld in het 

VWEU, 

  gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 

Commissie buitenlandse zaken, Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming (A8-0000/2016), 

A. overwegende dat handel geen doel op zich is, maar een middel om voorspoed, 

gelijkheid, duurzame economische ontwikkeling, sociale vooruitgang en wederzijds 

cultureel begrip te bereiken, kansen voor bedrijven te bevorderen, de werkgelegenheid 

te vergroten en het levenspeil te verbeteren; 

B. overwegende dat het gemeenschappelijk handelsbeleid (GHB) een grondige 

verandering heeft ondergaan sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 

december 2009; overwegende dat handel niet in een vacuüm moet plaatsvinden, maar 

verbonden moet zijn met en afhankelijk is van tal van andere beleidsmaatregelen;  

C. overwegende dat tot dusver in de Europese Unie geen serieus debat is gevoerd over de 

kosten van het vrijhandelsbeleid (zoals aanpassingen in de industrie, sluitingen van 

industriële vestigingen, banenverlies in de producerende sector, verplaatsing van hele 

bedrijfstakken naar derde landen, vervuiling, uitputting van grondstoffen en toenemende 

handelstekorten) en de algehele kosten/baten-analyse van dat beleid; overwegende dat 

tal van belanghebbenden vanwege het gebrek aan een eerlijk debat daardoor twijfels 

hebben over de zin en de koers van het EU-handelsbeleid en het EU-beleid in het 

algemeen; 

D. overwegende dat de internationale handel niet langer dient te worden beschouwd als 

sleutel tot het herstel van de Europese economie, aangezien in de eerste plaats het 

bezuinigingsparadigma aan herziening toe is; overwegende dat handel alleen als 

positieve factor kan worden beschouwd indien hij concrete en meetbare resultaten 

oplevert door bij te dragen tot het creëren van fatsoenlijke banen, duurzame 

economische welvaart, een duurzame voetafdruk en gelijkheid in de EU en in derde 

landen;  

E. overwegende dat het handelsbeleid van de nieuwe generatie een antwoord moet bieden 

op de zorgen van de mensen met betrekking tot transparantie en participatie, sociale 

voorzieningen en werkgelegenheid, armoedebestrijding, bescherming van klimaat en 

biodiversiteit, en op de behoefte aan een eerlijker verdeling van de inkomsten uit 

handel; 

F. overwegende dat handelsbesprekingen zoals de handelsovereenkomst ter bestrijding van 

namaak (ACTA), het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen 

(TTIP), de brede economische en handelsovereenkomst met Canada (CETA) en de 

overeenkomst over de handel in diensten (TiSA) het Europees handelsbeleid onder de 

aandacht van het publiek hebben gebracht, en overwegende dat een groeiend aantal 
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burgers zich zorgen maakt dat het GHB de EU- en nationale regelgeving en normen kan 

ondermijnen; overwegende dat liberalisering heden ten dage voornamelijk de opheffing 

van zogenaamde regelgevingsbelemmeringen inhoudt, waarbij het om wet- en 

regelgeving gaat die door democratisch gekozen organen is vastgesteld en haar 

oorsprong heeft in maatschappelijke keuzes; overwegende dat de bezorgdheid toeneemt 

dat handelsbesprekingen dreigen te prevaleren boven democratische regelgeving en dat 

dergelijke besprekingen niet primair gericht zijn op de behartiging van het algemeen 

belang; overwegende dat eventuele verbeteringen op het punt van transparantie 

nauwelijks zullen opwegen tegen het toenemende wantrouwen jegens 

handelsbesprekingen; 

G. overwegende dat de Commissie duidelijk heeft toegezegd dat geen enkele 

handelsovereenkomst tot minder wettelijke bescherming zal leiden, dat bij wijzigingen 

in de mate van bescherming alleen sprake mag zijn van een stijgende lijn en dat het 

reguleringsrecht te allen tijde zal worden beschermd; overwegende dat de Commissie 

echter ook recentelijk fundamentele milieuwetgeving die gerelateerd is aan 

handelsbesprekingen heeft bevroren;  

H. overwegende dat bij samenwerking op regelgevingsgebied overeenkomstig het 

voorzorgsbeginsel van artikel 191 VWEU het hoogste niveau van bescherming van de 

gezondheid en veiligheid moet worden gewaarborgd; 

I. overwegende dat burgers, ondernemingen en kmo's in de EU zich afvragen of grote 

brancheorganisaties de belangen van de Europese burgers en ondernemingen en de 

Europese Unie in het algemeen daadwerkelijk behartigen; 

J. overwegende dat het handels- en investeringsbeleid van de EU moet worden versterkt 

niet alleen door te zorgen voor gunstige resultaten op het gebied van werkgelegenheid 

en het scheppen van welvaart voor burgers en het bedrijfsleven, maar ook door de 

milieu- en sociale rechten te versterken en maximale transparantie, betrokkenheid en 

verantwoordingsplicht te waarborgen, door steeds in dialoog te blijven met het 

maatschappelijk middenveld, consumenten, de sociale partners, alle andere relevante 

belanghebbenden en de lokale en regionale overheden, en door duidelijke richtsnoeren 

voor de onderhandelingen vast te stellen; 

K. overwegende dat de internationalisering van 's werelds productiesysteem ertoe heeft 

bijgedragen dat er nieuwe mogelijkheden voor economische ontwikkeling zijn ontstaan 

en dat honderden miljoenen mensen door werkgelegenheid konden ontsnappen aan de 

armoede; overwegende echter dat volgens de IAO ongeveer 780 miljoen actieve 

vrouwen en mannen niet voldoende verdienen om zich aan de armoede te ontworstelen; 

overwegende dat de uitbreiding van mondiale waardeketens werkgelegenheid heeft 

gecreëerd, maar dat de gebrekkige handhaving van het bestaande arbeidsrecht en van de 

normen inzake veiligheid op het werk in producerende landen een nijpend probleem 

blijft om werknemers te beschermen tegen uitputtende werktijden en onaanvaardbare 

omstandigheden; 

L. overwegende dat de Europese Unie in haar handelsbeleid en in de handelsbesprekingen 

die zij voert, rekening moet houden met het gevoelige karakter van bepaalde sectoren 

wat de openstelling van de markt betreft, inclusief de landbouwsector, en dat zij 
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overweegt deze sectoren ervan uit te sluiten; 

M. overwegende dat de EU-28 tegen 2050 naar verwachting goed zal zijn voor 15 % van 

's werelds bbp, wat een daling betekent ten opzichte van 23,7 % in 2013, en 

overwegende dat sinds 2015 90 % van de mondiale economisch groei buiten Europa 

wordt verwezenlijkt; overwegende dat het groeitempo in de opkomende economieën 

echter aanzienlijk afneemt;  

N. overwegende dat de emissies bij een "business as usual"-scenario volgens recente 

ramingen tegen 2050 met 250 % zullen toenemen in de scheepvaart en met 270 % in de 

luchtvaart; 

O. overwegende dat de Commissie de standpunten die het Parlement heeft ingenomen in 

zijn resoluties, o.a. over TTIP en TiSA, moet eerbiedigen door haar 

onderhandelingsstandpunten dienovereenkomstig aan te passen en door de 

onderhandelingsmandaten met de Raad te herzien; 

1. neemt kennis van de nieuwe strategie van de Commissie getiteld "Handel voor iedereen 

– Naar een meer verantwoordelijk handels- en investeringsbeleid" en is verheugd dat 

daarin het accent is komen te liggen op elementen als een verantwoord beheer van 

toeleveringsketens, eerlijke en ethische handel en de sociale kosten van de 

handelsliberalisering; herinnert eraan dat er een behoorlijk handelsbeleid moet worden 

gevoerd om duurzame ontwikkeling te garanderen; betreurt echter dat de Commissie 

nog steeds geen gedurfde stappen zet om dit beleid toe te snijden op de essentiële 

problemen van nu, zoals de crisis van het multilateralisme, klimaatverandering, 

toenemende mondiale ongelijkheid of de niet-duurzame mondiale toeleveringsketens; 

2. herinnert eraan dat het GHB moet worden gevoerd in het kader van de beginselen en 

doelstellingen van het externe optreden van de Unie, zoals bepaald in artikel 21 VEU en 

artikel 208 VWEU, en volledig consistent moet zijn met de waarden waarvoor de Unie 

zich inzet, zoals omschreven in artikel 2 VEU; herinnert eraan dat het externe beleid 

coherent moet zijn met intern beleid met een externe dimensie; beklemtoont dat de EU 

wettelijk verplicht is de mensenrechten te eerbiedigen en dat zij de duurzame 

economische, maatschappelijke en milieuvriendelijke ontwikkeling van handelslanden 

dient te bevorderen; is, in dit verband, van mening dat mensenrechten belangrijker 

moeten worden geacht dan conflicterende bepalingen van handels- en 

investeringsovereenkomsten; 

3. is ingenomen met de pogingen van de Commissie om in alle stadia van de 

handelsbesprekingen transparantie en openheid te bevorderen, maar is van mening dat 

er nog veel meer moet worden gedaan om echte transparantie te bewerkstelligen; pleit 

daarom voor een verbreding van het transparantie-initiatief van de Commissie teneinde 

met betrekking tot alle lopende en toekomstige handelsbesprekingen te voorzien in 

volledige transparantie en openbare controle; onderstreept dat daadwerkelijke 

transparantie voor een versterking van het mondiale draagvlak voor een op regels 

gebaseerd handelsstelsel kan zorgen; roept de Commissie op om gevolg te geven aan de 

aanbevelingen van de Europese Ombudsman van juli 2015, met bijzondere aandacht 

voor de toegang tot documenten voor alle besprekingen; betreurt dat er door de Raad 

geen significante vooruitgang is geboekt met betrekking tot transparantie en verzoekt de 
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Raad alle reeds goedgekeurde en toekomstige onderhandelingsmandaten onverwijld 

openbaar te maken; 

4. dringt er bij de Commissie op aan voor een sterke betrokkenheid van het 

maatschappelijk middenveld en de sociale partners te zorgen, teneinde het handelsbeleid 

af te stemmen op de bescherming van de burgerrechten, om zo de legitimiteit van het 

beleid te versterken; 

5. is van mening dat handelsbesprekingen hebben aangetoond niet het geschikte 

institutionele mechanisme te zijn om voor een convergentie van de regelgeving te 

zorgen en tegelijkertijd de primaire functie van regelgeving (nl. het behartigen van het 

algemeen belang, het waarborgen van de veiligheid en de bescherming tegen risico's) te 

behouden; benadrukt dat samenwerking op regelgevingsgebied moet plaatsvinden in 

internationale fora, buiten handelsbesprekingen om, om ervoor te zorgen dat 

fundamentele normen en regelgeving, EU-normen op het gebied van gezondheid, 

veiligheid, consumenten-, arbeids-, sociale en milieurechten en culturele 

verscheidenheid, het voorzorgsbeginsel en de autonomie van nationale, regionale en 

lokale overheden op regelgevingsgebied worden beschermd; 

6. is van mening dat de EU de verantwoordelijkheid heeft om alles in het werk te stellen 

om alle mogelijke negatieve gevolgen van haar gemeenschappelijk handelsbeleid te 

voorzien, te voorkomen en aan te pakken door regelmatig ex ante- en ex post-

beoordelingen van de impact ervan op mensenrechten en duurzaamheid te verrichten en 

op grond daarvan handelsovereenkomsten indien nodig te herzien; herinnert eraan dat 

alleen eerlijke en naar behoren gereguleerde handel die op de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling (SDG's) is afgestemd, de ongelijkheid kan verminderen en de 

ontwikkeling kan stimuleren en dringt er bij de Commissie op aan in dat verband de 

bindende afdwingbaarheid van de SDG's te versterken; brengt in herinnering dat de 

SDG's verschillende handelsgerelateerde doelstellingen op diverse beleidsgebieden 

omvatten, en dat een van de meest concrete doelstellingen gericht is op verhoging van 

de export van de ontwikkelingslanden teneinde het aandeel van de minst ontwikkelde 

landen (MOL's) in de mondiale export tegen 2020 te verdubbelen; 

7. is ervan overtuigd dat het multilaterale stelsel in het kader van het handelsbeleid het 

enige vehikel blijft om een evenwichtige en duurzame mondiale economische 

ontwikkeling voor alle landen te bewerkstelligen; dringt er bij de Commissie op aan het 

voortouw te nemen bij de hervorming van de WTO om de WTO-regels consistent te 

maken met de normen die voortvloeien uit het VN-systeem, met name met betrekking 

tot de mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering, biodiversiteit en 

ontwikkeling, om van het handelsbeleid een drijvende kracht te maken van mondiaal 

bestuur en een instrument voor dringende mondiale problemen; dringt er met name op 

aan dat verplichtingen en doelstellingen in het kader van multilaterale 

milieuovereenkomsten zoals het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering 

(UNFCCC) moeten prevaleren boven de enge interpretatie van handelsregels en dat er 

een onderscheid moet kunnen worden gemaakt tussen producten aan de hand van 

productieprocessen en productiemethoden (PPM's); is van mening dat deze 

hervormingen bijzonder dringend zijn in het nieuwe kader dat is gecreëerd door het 

Akkoord van Parijs; 
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8. benadrukt dat hervorming van het multilateralisme een echte prioriteit zou moeten zijn 

van het EU-handelsbeleid; is er in dit verband van overtuigd dat de alsmaar uitbreidende 

bilaterale en plurilaterale EU-agenda niet het doel dient om deze primaire doelstelling te 

verwezenlijken, en dringt er derhalve bij de Commissie op aan te overwegen de lopende 

onderhandelingen niet af te sluiten en af te zien van de opening van nieuwe 

vrijhandelsbesprekingen; 

9. onderstreept dat, in het licht van de huidige uitdagingen, bijzondere aandacht moet 

uitgaan naar het post-Cotonoukader, dat moet worden ontdaan van zijn koloniale 

structuren, de regionale integratie zou moeten versterken en - in het geval van Afrika - 

nauw verband zou moeten houden met de opbouw van de instellingen van de 

Afrikaanse Unie; is van mening dat moet worden overwogen een continentale 

vrijhandelszone voor Afrika tot stand te brengen ter stimulering van stabiliteit, regionale 

integratie, ondersteuning van plaatselijke inkomens, werkgelegenheid, 

armoedebestrijding, behoud van plaatselijke cultuur en democratische bewegingen; 

herinnert eraan dat de EU moet zorgen voor stabiliteit in haar Oostelijke en Zuidelijke 

nabuurschapslanden, en pleit voor meer handelseconomische integratie waardoor het tot 

een volledige en juiste uitvoering kan komen van de diepe en alomvattende 

vrijhandelsovereenkomsten (DCFTA's) met Oekraïne, Georgië en Moldavië, en een 

werkelijk asymmetrische overeenkomst met Tunesië; is van oordeel dat, met name voor 

partnerlanden, DCFTA's in de eerste plaats gericht moeten zijn op voelbare en 

duurzame verbeteringen van de levensomstandigheden van gewone mensen; 

10. neemt kennis van de aankondigingen van de Commissie dat zij via haar handels- en 

investeringsovereenkomsten overal ter wereld de duurzame ontwikkeling wil versterken 

en de mensenrechten, arbeidsnormen, sociale normen en duurzaamheid van het milieu 

wil bevorderen, maar dringt erop aan dat zij zich er vastberaden voor inzet om de 

desbetreffende toezeggingen in de praktijk volledig uit te voeren en te handhaven; 

11. beklemtoont dat bepalingen inzake mensenrechten, sociale en milieunormen, 

arbeidsrechtelijke verplichtingen op grond van de kernverdragen van de IAO en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), met inbegrip van de beginselen van 

de OESO voor multinationale ondernemingen en de VN-beginselen inzake bedrijfsleven 

en mensenrechten, bindend dienen te zijn en een belangrijk onderdeel van de EU-

handelsovereenkomsten moeten zijn in de vorm van afdwingbare verplichtingen; vraagt 

de Commissie om in alle handels- en investeringsovereenkomsten van de EU 

hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling op te nemen; is van oordeel dat 

om deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling werkelijk bindend en afdwingbaar 

te maken echte afschrikwekkende maatregelen moeten worden ingevoerd, zoals het 

gebruik van de algemene geschillenregeling van de overeenkomst om geschillen te 

behandelen met de mogelijkheid om preferentiële markttoegang op te schorten; wijst 

erop dat arbeids- en milieunormen niet beperkt mogen blijven tot de hoofdstukken over 

handel en duurzame ontwikkeling, maar ook effect moeten hebben in alle andere 

onderdelen van handelsovereenkomsten; 

12. vraagt om een mechanisme op grond waarvan het Parlement bij de Commissie een 

verzoek kan indienen om een onderzoek in te stellen naar mensenrechtenschendingen 

door derden ten aanzien van hun verplichtingen uit hoofde van een clausule betreffende 
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essentiële elementen; verzoekt de Commissie om een gestructureerde en 

gedepolitiseerde procedure in te stellen waarbij volgens duidelijke criteria overleg 

wordt gevoerd met een partnerland in het geval van de veronderstelde niet-nakoming 

van verplichtingen uit hoofde van hoofdstukken betreffende handel en duurzame 

ontwikkeling; 

13. is bezorgd dat niet-gereglementeerde toeleveringsketens het sommige toeleveranciers 

mogelijk hebben gemaakt de arbeidswetgeving te negeren, hun economische activiteiten 

naar landen buiten de EU te verplaatsen, werknemers in onveilige en onaanvaardbare 

omstandigheden te laten werken, uitputtende werkroosters op te leggen en werknemers 

hun grondrechten te ontzeggen; herinnert eraan dat deze praktijken oneerlijke 

concurrentie tot stand brengen voor leveranciers die zich wel houden aan de 

arbeidswetgeving en de internationale arbeids- en milieunormen en voor regeringen die 

de lonen en het levenspeil willen verbeteren; verzoekt de Commissie de gevolgen van 

het toenemende aantal mondiale waardeketens te bestuderen en in nauwe samenwerking 

met de IAO en de OESO met concrete voorstellen te komen voor de verbetering van de 

omstandigheden in deze mondiale waardeketens; wijst er met klem op dat de verdere 

integratie van de EU in mondiale waardeketens moet worden aangedreven door twee 

beginselen, namelijk de vrijwaring van het Europese sociale en gereglementeerde model 

en het veiligstellen en creëren van duurzame en rechtvaardige welvaart en fatsoenlijke 

banen in de EU en andere delen van de wereld; 

14. is van mening dat het handelsbeleid moet bijdragen tot een transparant productieproces 

in de gehele waardeketen en tot de naleving van de fundamentele sociale, milieu- en 

veiligheidsnormen; verzoekt de Commissie initiatieven te nemen over duurzame 

toeleveringsketens door wetgeving voor te stellen die verplichte 

zorgvuldigheidssystemen voor bedrijven invoert en zo voortbouwt op de VN-

richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en de mensenrechten; is ingenomen met de wens 

van de Commissie om nauw samen te werken met de IAO en de OESO teneinde een 

wereldwijde aanpak te ontwikkelen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, 

vooral in de textielsector; is van mening dat het idee van vrijwillig maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) gedateerd en heel ondoeltreffend is en dat MVO 

operationeel moet worden gemaakt door over te stappen naar verplichte regels om 

verantwoordelijkheid doorheen de mondiale toeleveringsketens te garanderen, met 

inbegrip van toegang tot de rechter voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen 

door multinationals; 

15. herinnert eraan dat de VS recent de "Trade Enforcement and Trade Facilitation Act" 

hebben aangenomen, waardoor producten die door gedwongen of kinderarbeid werden 

geproduceerd, worden verboden; dringt er bij de Commissie op aan om 

wetgevingsvoorstellen te doen met het oog op een verbod op de invoer van goederen bij 

de productie waarvan enige vorm van dwangarbeid of moderne slavernij is toegepast; 

16. wijst de opname van het stelsel van investeringsgerechten en de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) in bilaterale handels- en 

investeringsovereenkomsten van de EU af; is van mening dat het huidige systeem van 

investeringsarbitrage moet worden vervangen door een in het kader van de VN 

opgericht internationaal investeringsgerecht, waardoor ook staten, vakbonden en 
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organisaties van het maatschappelijk middenveld tegen investeerders procedures zouden 

kunnen starten voor schendingen van hun verplichtingen op het vlak van sociale en 

mensenrechten en milieubescherming; 

17. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan de aanbevelingen van het omvattende 

investeringsbeleidskader voor duurzame ontwikkeling van UNCTAD uit te voeren om 

verantwoorde, transparante en verantwoordbare investeringen te bevorderen; 

18. betreurt het dat het niet is gelukt een geloofwaardige industriële strategie voor de EU uit 

te werken; gelooft dat diensten weliswaar meer dan 70 % van het bbp in de EU 

uitmaken, maar dat de be- en verwerkende industrie cruciaal is voor de 

herindustrialisering van de EU en dat de EU-handelsstrategie daarom sterker moet 

ingaan op de rol van deze sector in het gemeenschappelijke handelsbeleid; 

19. beklemtoont dat verdere maatregelen tot handelsliberalisering – die tot oneerlijke 

handelspraktijken en concurrentie tussen landen met allerlei regelgevingskwesties 

kunnen leiden, waaronder arbeidsrechten, milieunormen en volksgezondheidsnormen – 

de EU zullen nopen tot een nog doelmatigere respons op oneerlijke handelspraktijken 

en tot waarborging van een gelijk speelveld; onderstreept dat 

handelsbeschermingsinstrumenten (trade defence instruments, TDI's) een onmisbaar 

onderdeel van de EU-handelsstrategie moeten blijven en zij het concurrentievermogen 

van de EU kunnen verbeteren door de voorwaarden voor eerlijke concurrentie te 

herstellen; herinnert eraan dat de huidige EU-wetgeving inzake handelsbescherming 

dateert van 1995; wijst er met klem op dat het handelsbeschermingssysteem van de 

Unie dringend moet worden gemoderniseerd zonder het te verzwakken; wijst erop dat 

de EU-wetgeving inzake handelsbescherming doelmatiger en toegankelijker moet zijn 

voor kmo's, een kortere onderzoeksduur moet hebben en de transparantie en 

voorspelbaarheid moet verhogen; betreurt het dat het voorstel voor de modernisering 

van de TDI's is blijven steken in de Raad, die niet in staat blijkt met deze essentiële 

wetgeving voor de dag te komen, en vraagt de Raad om de impasse in verband met die 

modernisering dringend te doorbreken op basis van het standpunt van het Parlement in 

eerste lezing; 

20. wijst nogmaals op het belang van het partnerschap van de EU met China, waarin handel 

en investeringen een belangrijke rol spelen; is ervan overtuigd dat de EU, totdat China 

voldoet aan alle vijf criteria om als markteconomie te worden aangemerkt, bij haar 

antidumping- en antisubsidieonderzoeken naar Chinese invoer gebruik moet maken van 

een niet-standaardmethode om de vergelijkbaarheid van de prijzen te bepalen, 

overeenkomstig en met volledige uitvoering van de onderdelen van afdeling 15 van het 

toetredingsprotocol van China die de rechtsgrondslag vormen voor de toepassing van 

een niet-standaardmethode; vraagt de Commissie om aan de hand van dit beginsel met 

een voorstel te komen en herinnert eraan dat een en ander terdege moet worden 

gecoördineerd met de andere WTO-partners; 

21. herinnert aan het belang van openbare aanbestedingen als instrument om duurzame en 

ethische productiepatronen te bevorderen; benadrukt dat staten in een handelscontext 

vrij moeten blijven om sociale en ecologische criteria voor overheidsopdrachten in te 

voeren, zoals criteria inzake de economisch voordeligste inschrijving; is van mening dat 
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het beleid inzake overheidsopdrachten in overeenstemming moet zijn met IAO-Verdrag 

nr. 94; herinnert eraan dat de EU het enige WTO-lid is dat standaard het 

openheidsbeginsel toepast op zijn markt voor openbare aanbestedingen en verzoekt de 

Commissie de goedkeuring van een "Buy European Act" of een "Small Business Act" 

ernstig te overwegen; 

22. is van mening dat de almaar striktere handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 

(IER) de fundamentele vrijheid van informatie alsook de creatie en verspreiding van 

creatieve producten in gevaar brengt die nodig zijn voor de ontwikkeling van een sterke 

culturele sector, en steeds vaker wordt misbruikt als een manier om innovatie te 

beperken en gezonde concurrentie te verstikken; blijft heel sceptisch tegenover het idee 

dat een almaar striktere bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 

in vrijhandelsovereenkomsten en bij de WTO automatisch tot een positief economisch 

resultaat voor alle partijen zal leiden, en beklemtoont dat de voordelen van de 

handhaving van IER vaak een te zware belasting vormen voor ontwikkelingslanden; 

benadrukt dat het met name in geval van onontbeerlijke geneesmiddelen noodzakelijk is 

de intrekking van bepaalde handhavingsmaatregelen te overwegen, vooral wanneer ze 

worden gebruikt om te voorkomen dat noodzakelijke geneesmiddelen patiënten in 

ontwikkelingslanden bereiken; 

23. erkent het belang van de opname van diensten in handelsovereenkomsten gezien het 

aandeel van diensten in de EU-economie; benadrukt echter dat de dienstensector zeer 

gereglementeerd is en veel gevoeligheden heeft, waarmee zorgvuldig moet worden 

omgesprongen, zoals openbare diensten; is derhalve van mening dat onderhandelingen 

op basis van een positieve lijst moeten worden gevoerd en niet met standstill- en 

aanpassingsclausules; vraagt bovendien huidige en toekomstige diensten van algemeen 

belang en diensten van algemeen economisch belang overeenkomstig de artikelen 14 en 

106 van het VWEU en protocol 26 uit te sluiten van het toepassingsgebied van elke 

overeenkomst, ongeacht of die diensten door de overheid of particulier worden 

gefinancierd, zoals het Parlement in recent goedgekeurde resoluties reeds heeft 

gevraagd; 

24. benadrukt dat gegevensbescherming een grondrecht is waarover niet mag onderhandeld 

worden; verzoekt de Commissie te onderhandelen op basis van een volledige vrijstelling 

van het bestaande en eventuele toekomstige EU-rechtskader voor 

gegevensbescherming, waarbij gezorgd wordt voor een uitwisseling van gegevens in 

volledige overeenstemming met de bestaande gegevensbeschermingsregels in het land 

van herkomst van het gegevenssubject; 

25. is bezorgd dat de opname van bepalingen betreffende financiële diensten in 

handelsovereenkomsten negatieve gevolgen kan hebben op het gebied van het 

witwassen van geld, belastingontduiking en -ontwijking en illegale geldstromen; spoort 

de Commissie aan tot bestrijding van corruptie in ontwikkelde en ontwikkelingslanden; 

is van mening dat handels- en investeringsovereenkomsten een goede gelegenheid 

bieden voor grotere samenwerking bij bestrijding van corruptie, witwassen en 

belastingfraude en -ontduiking; is van mening dat bedingen uit hoofde van 

internationale normen, rapportageplicht per land en automatische informatie-

uitwisseling in speciale internationale overeenkomsten moeten worden vastgelegd als 
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voorwaarde voor verdere liberalisering van financiële diensten; 

26. is van mening dat het verband tussen handels- en investeringsovereenkomsten en 

verdragen tot het vermijden van dubbele belasting nog helemaal onverkend is en 

verzoekt de Commissie de invloed die dergelijke instrumenten op elkaar en op een 

algemene samenhang van het beleid kunnen hebben in de strijd tegen 

belastingontduiking grondig te onderzoeken; 

27. deelt het standpunt van de Commissie dat de EU een bijzondere verantwoordelijkheid 

heeft ten aanzien van de gevolgen van haar handelsbeleid voor de ontwikkelingslanden 

en in het bijzonder voor de minst ontwikkelde landen (MOL's); is verheugd dat het 

aantal mensen dat in absolute armoede leeft sinds 1990 is gedaald; benadrukt evenwel 

dat verschillen verder moeten worden teruggedrongen en armoede moet worden 

geëlimineerd, dat de negatieve gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten moeten 

worden aangepakt en particuliere en openbare investeringen in de MOL's moeten 

worden gestimuleerd, teneinde de institutionele en infrastructurele kaders op te zetten 

die de MOL's in staat stellen sterker van de handelsvoordelen te profiteren en deze 

landen helpen hun economie te diversifiëren en in de mondiale waardetekens te 

integreren, zodat zij zich kunnen toeleggen op producten met een hogere toegevoegde 

waarde; 

28. is verheugd dat de Commissie heeft verklaard van plan te zijn een tussentijdse toetsing 

uit te voeren van het stelsel van algemene preferenties (SAP) om ervoor te zorgen dat 

het SAP, met inbegrip van de "Alles behalve wapens"-regeling en de SAP+-regeling, 

instrumenten zijn om de eerbiediging van fundamentele waarden te bevorderen en dat 

deze instrumenten op doeltreffende wijze worden uitgevoerd en gemonitord; 

29. herinnert eraan dat het investeringsbeleid van de EU, met name als het om 

overheidsgelden gaat, moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG's); brengt in 

herinnering dat de transparantie en de verantwoordingsstructuur van instellingen voor 

ontwikkelingsfinanciering moeten worden versterkt om de geldstromen, de 

houdbaarheid van schulden en de toegevoegde waarde voor de duurzame ontwikkeling 

van hun projecten doeltreffend te kunnen volgen en te monitoren; 

30. verlangt dat de "hulp voor handel"-programma's en de technische ondersteuning zich 

richten op het weerbaarder maken van arme producenten, kleine en micro-

ondernemingen, gelijkheid en emancipatie van vrouwen, en coöperaties zodat zij meer 

voordeel kunnen halen uit handel op de plaatselijke en regionale markten; 

31. vraagt de Commissie alle ontwikkelingslanden te helpen ten volle en doeltreffend 

gebruik te maken van alle flexibele regelingen die in de TRIPS-overeenkomst zijn 

ingebouwd en in de Verklaring van Doha van 14 november 2001 over deze 

overeenkomst en volksgezondheid zijn erkend en bekrachtigd, teneinde die landen in 

staat te stellen betaalbare geneesmiddelen aan te bieden in het kader van hun 

binnenlandse volksgezondheidsprogramma's; verzoekt de Raad in dit verband zijn met 

de Verklaring van Doha aangegane verbintenissen na te komen door ervoor te zorgen 

dat de Commissie uitdrukkelijk de toegang tot geneesmiddelen uitsluit wanneer zij 

onderhandelt over bepalingen met betrekking tot farmaceutica in toekomstige bilaterale 
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en regionale handelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden of bij de toetreding van 

ontwikkelingslanden tot de WTO; is verheugd dat de Commissie haar steun heeft 

uitgesproken voor het verzoek van de MOL's om verlenging van de regeling inzake 

intellectuele eigendom op farmaceutisch gebied, maar betreurt de uiteindelijke 

beslissing van de TRIPS-Raad van de WTO om een verlenging van slechts 17 jaar toe te 

kennen; 

32. is uiterst bezorgd over de nieuwe aanpak van de Commissie, die wordt uiteengezet in 

het partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda, 

op basis van negatieve stimulansen zoals de opschorting van handelspreferenties, om 

ontwikkelingslanden ertoe aan te zetten samen te werken op het vlak van 

migratiebeheer of de terugkeer en overname van irreguliere migranten; 

33. herhaalt het belang van de naleving van de Europese en internationale voorschriften 

inzake wapenhandel, met name het Wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties en 

de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer; benadrukt dat doeltreffende wetgeving 

inzake uitvoercontrole ook een belangrijk aspect is van het handelsbeleid van de EU; 

verzoekt de Commissie in dit verband om de EU-wetgeving inzake de controle op de 

uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik bij te werken, in het licht van de 

strategische doelstellingen en de universele waarden van de EU; 

34. herinnert eraan dat volgens ramingen van de IAO 865 miljoen vrouwen over de hele 

wereld een sterkere bijdrage zouden kunnen leveren aan de economische welvaart als ze 

beter worden ondersteund; verklaart dat het handelsbeleid uiteenlopende 

gendergevolgen kan hebben in de verschillende economische sectoren en dat er meer 

gegevens over gender en handel nodig zijn en neemt kennis van het feit dat de 

Commissie in haar mededeling "Handel voor iedereen" de genderdimensie van 

handelsovereenkomsten niet behandelt; vraagt de Commissie om meer inspanningen te 

leveren om handelsbesprekingen als instrument te gebruiken om gendergelijkheid 

wereldwijd te bevorderen en ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen kunnen 

profiteren van de handel en dat ze tegen de negatieve gevolgen ervan worden 

beschermd; is van mening dat de Commissie met het oog hierop moet zorgen voor de 

horizontale integratie van het genderperspectief in alle toekomstige 

handelsovereenkomsten en dat zij het gendereffect van de van kracht zijnde 

handelsovereenkomsten in het oog moet houden; 

35. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verbeterd partnerschap met 

het Parlement en belanghebbenden op het gebied van de tenuitvoerlegging van 

handelsakkoorden; beklemtoont dat het Parlement tijdig moet worden betrokken bij en 

volledig moet worden geïnformeerd over alle stadia van de procedure, ook door middel 

van stelselmatig overleg met het Parlement vóór de opstelling van 

onderhandelingsmandaten; wijst erop dat de Commissie de verplichting heeft het 

Parlement te informeren over haar activiteiten met betrekking tot de uitvoering, controle 

en follow-up van handels- en investeringsovereenkomsten; 

36. vraagt de Commissie niet om voorlopige toepassing van handelsakkoorden, waaronder 

hoofdstukken over handel in associatieovereenkomsten, te verzoeken voordat het 

Parlement zijn toestemming heeft gegeven; herinnert aan en is verheugd over de 
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desbetreffende toezeggingen van de voor handel bevoegde commissaris, maar raadt met 

klem aan deze regeling te formaliseren in de nieuwe interinstitutionele overeenkomst; is 

echter van mening dat, gezien het steeds bredere toepassingsgebied van 

handelsovereenkomsten, die tegenwoordig geschillen tussen investeerder en staat en 

uitgebreide niet-handelsgerelateerde kwesties bevatten, in het geval van gemengde 

overeenkomsten voorlopige toepassing niet mag worden gebruikt alvorens alle lidstaten 

de overeenkomst hebben geratificeerd; 

37. vraagt de Commissie om op basis van de herziene methodiek de kwaliteit en 

nauwkeurigheid van de beoordelingen vooraf en achteraf te verbeteren; beklemtoont dat 

het, vooral gezien de recente aanbeveling van de Ombudsman naar aanleiding van 

klacht 1409/201/JN over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, altijd 

nodig is om voor initiatieven in het kader van het handelsbeleid een grondige, 

alomvattende duurzaamheidseffectbeoordeling voor te leggen; beveelt aan dat in deze 

beoordeling ten minste het volgende aan bod moet komen: gevoelige economische 

sectoren, en mensenrechten, sociale rechten en milieurechten; drukt zijn bezorgdheid uit 

over het gebrek aan tussentijdse en ex-postbeoordelingen en over de slechte kwaliteit 

van de beoordelingen die wel uitgevoerd worden, zoals blijkt uit speciaal verslag nr. 

2/2014 van de Europese Rekenkamer; dringt erop aan dat er voor alle 

handelsovereenkomsten tussentijdse en ex-postbeoordelingen van hogere kwaliteit 

worden verricht, zodat de beleidsmakers, belanghebbenden en Europese 

belastingbetalers kunnen beoordelen of de handelsovereenkomsten de beoogde 

resultaten hebben behaald; vraagt de Commissie om gegevens te verstrekken over de 

effecten, ook in de partnerlanden, van de handelsakkoorden die gesloten zijn, met 

bijzondere aandacht voor kmo's, behoorlijke nieuwe banen, mensenrechten en het 

milieu, en aanvullende maatregelen voor te stellen om te waarborgen dat de MOL's 

profijt hebben van ons handelsbeleid; 

38. benadrukt dat de hoge Europese normen op het gebied van milieu, voedselveiligheid, 

dierenwelzijn en sociale voorwaarden van groot belang zijn voor de EU-burgers, zowel 

in moreel opzicht als in termen van bewuste keuzemogelijkheden voor de consument; 

benadrukt dat de EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn 

moeten worden beschermd door behoud van het voorzorgsbeginsel, duurzame 

landbouw en een hoge mate van traceerbaarheid en productetikettering, en door te 

zorgen dat alle ingevoerde producten aan de geldende EU-wetgeving voldoen; wijst 

erop dat de normen inzake dierenwelzijn internationaal sterk uiteenlopen; onderstreept 

in dit verband dat de uitvoer van levende dieren moet worden gereguleerd met 

inachtneming van de geldende EU-wetgeving en de dierenwelzijnsnormen van de 

Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) om ervoor te zorgen dat alle ingevoerde 

dierlijke producten uit ontwikkelde landen voldoen aan de EU-wetgeving inzake 

dierenwelzijn en dat ingevoerde producten uit ontwikkelingslanden aan equivalente 

normen voldoen; 

39. merkt op dat de strategie van de Commissie om handel te gaan drijven met ontwikkelde 

landen wier ecologische, economische, sociale, sanitaire en fytosanitaire normen lager 

liggen dan die in Europa, onvermijdelijk tot gevolg zal hebben dat gevoelige sectoren 

zoals de rundvleessector blootgesteld worden aan hogere tariefcontingenten, hetgeen 

ernstige consequenties heeft voor kleine boeren in kwetsbare gebieden in Europa; 
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verzoekt de Commissie tegelijkertijd voorschriften op te stellen om een hoog niveau 

van bescherming te waarborgen voor alle geografische aanduidingen van de EU op de 

markten van derde landen waarmee onderhandelingen worden gevoerd, evenals 

geschikte uitvoeringsmaatregelen; 

40. benadrukt dat moet worden gewaarborgd dat in handelsonderhandelingen niet wordt 

voorzien in bepalingen op grond waarvan waarborgen die momenteel in de EU aan 

consumenten van de landbouw- en voedingssector worden geboden, kunnen worden 

beïnvloed, in het bijzonder wat betreft het gebruik van producten die zijn afgeleid van 

ggo's of voortkomen uit klonen; benadrukt dat er bijzondere aandacht moet worden 

besteed aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, met name aan de verschillende 

benaderingen van het gebruik ervan, aangezien de normen voor het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in de EU aanzienlijk strenger zijn dan in derde landen; 

41. blijft ernstig bezorgd over de recente stijging van de criminaliteit in verband met in het 

wild levende dieren en planten en de daaraan verbonden illegale handel, wat niet alleen 

een verwoestend effect heeft op de biodiversiteit en het aantal soorten, maar ook een 

duidelijk en aanwezig gevaar vormt voor inkomens en lokale economieën, met name in 

ontwikkelingslanden; is ingenomen met de toezegging van de EU om de illegale handel 

in in het wild levende dieren en planten te beëindigen als deel van haar reactie op de 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN, in het bijzonder SDG 15, waarin 

het heet dat niet alleen een einde moet worden gemaakt aan stroperij en handel in 

beschermde dier- en plantensoorten, maar dat ook de markt voor illegale 

natuurproducten, zowel aan vraag- als aanbodzijde, moet worden aangepakt; verwacht 

in dit verband, dat de Commissie, na afloop van een bedenktijd en overleg met het 

Europees Parlement en de lidstaten, nagaat hoe illegale handel in in het wild levende 

dieren en planten het best kan worden aangepakt in het EU-handelsbeleid; 

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, aan UNCTAD 

en aan de WTO. 

Or. en 

 

 

 


