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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 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 het vierde verslag van de Algemene Vergadering van de VN, opgesteld door 

Alfred-Maurice de Zayas, onafhankelijk deskundige van de VN-Mensenrechtenraad, en 

het verslag aan de Algemene Vergadering van de VN van Olivier De Schutter, 

voormalig speciaal rapporteur van de VN over het recht op voedsel,  

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

2013 en de voortgang bij het Duurzaamheidspact Bangladesh1, 

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

preferentiële handelsregelingen naar behoren beheerd?", 

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

bekendmaking van niet-financiële informatie, het voorstel van de Commissie voor een 

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

opgenomen clausule inzake transparantie van toeleveringsketens en de Franse wet 

inzake de zorgplicht, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0175. 
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 gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over het internationaal handelsbeleid met 

de verplichtingen zoals door de klimaatverandering geboden1, 

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

milieunormen in internationale handelsovereenkomsten2, 

 gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten3, 

– 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 het in juni 2014 aan de open intergouvernementele werkgroep van de Verenigde 

Naties (OEIGWG) verleende mandaat om een juridisch bindend internationaal 

instrument inzake transnationale ondernemingen en andere bedrijven te ontwikkelen, 

– gezien het advies van de Commissie internationale handel bij het verslag over 

transparantie, controleerbaarheid en integriteit in de EU-instellingen, 

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

– gezien het beginsel van beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling zoals bedoeld 

in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 

 gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat handel geen doel op zich is, maar een middel om bij te dragen tot 

sociale, economische en politieke welvaart en stabiliteit, duurzame economische 

ontwikkeling, sociale vooruitgang, culturele diversiteit en kwaliteitsbanen, en om de 

levensstandaarden te verbeteren; 

B. overwegende dat handel in de 21e eeuw georganiseerd en gestructureerd moet worden 

tegen de achtergrond van de diepe impact van mondiale waardeketens op binnenlandse, 

regionale en internationale economieën, de ingrijpende veranderingen op het gebied van 

producten en diensten als gevolg van nieuwe technologieën en de digitalisering van de 

industrie en de landbouw, die de context voor duurzame economische ontwikkeling in 

alle regio's van de wereld veranderd heeft en dus een noodzakelijk hulpmiddel is 

geworden voor het omgaan met de toenemende globale interdependentie en het 

beschermen van de uiteenlopende belangen van volkeren in verschillende regio's van de 

wereld; 

C. overwegende dat een groeiend aantal burgers scherpe kritiek heeft op 

vrijhandelsovereenkomsten of die zelfs verwerpen, omdat ze niet geschikt zijn om al 

deze uitdagingen aan te gaan en een oplossing te bieden voor de diepe en langdurige 

                                                 
1 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 94. 
2 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 31. 
3 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 101. 
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gevolgen voor de nationale en regionale ontwikkeling van handelspartners en dier 

vermogen om hun eigen productievermogen te ontwikkelen om blijvende duurzame 

economische prestaties te waarborgen die bijdragen tot economische groei en welvaart 

voor het volk, zoals de negatieve gevolgen voor de macro- en micro-economische 

betrekkingen en omstandigheden, die zeer vaak leiden tot sluiting van fabrieken en 

kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), banenverlies, verplaatsing van hele 

bedrijfstakken naar derde landen, sociale en milieudumping, het verdwijnen van 

middelgrote en familiebedrijven in de landbouw, verminderde toegang tot essentiële 

openbare diensten, vermindering van de culturele verscheidenheid en verergering van 

negatieve tendensen zoals de klimaatverandering en het voortduren van armoede in 

zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden; 

 overwegende dat toepassing van het voorzorgsbeginsel van artikel 191 VWEU verplicht 

is; 

E. overwegende dat er behoefte is aan transparantie en participatie en dat er geen reden is 

om burgers de toegang tot alle belangrijke onderhandelingsdocumenten te ontzeggen; 

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

die zij voert, rekening moet houden van de gevoeligheid van bepaalde sectoren voor 

openstelling van de markt, met name de landbouwsector, maar ook bedrijfssectoren 

zoals de staalindustrie, en met het belang van overheidsopdrachten voor binnenlandse 

en regionale kmo's; 

G. overwegende dat migratie niet alleen veroorzaakt wordt door conflicten en mislukte, 

foute opvattingen inzake het gebruik van militaire middelen om houdbare oplossingen 

voor die conflicten te bereiken, door oorlogen, door economische en sociale 

ongelijkheid, door verstoringen binnen of tussen staten en/of regio's en door de 

gevolgen van de klimaatverandering voor de levensomstandigheden in steeds meer 

landen, maar ook door het opleggen van de onevenwichtige, oneerlijke en vaak 

verwoestende neoliberale vrijhandelslogica; 

1. betreurt het ten zeerste dat in de nieuwe strategie van de Commissie getiteld "Handel 

voor iedereen – Naar een meer verantwoordelijk handels- en investeringsbeleid", 

ondanks de toenemende kritiek van de burgers op het huidige internationale 

handelsbeleid van de EU dat gekenmerkt wordt door liberalisering, deregulering, 

verantwoordelijkheid voor normverlaging, bedrijfsverplaatsingen, massaal banenverlies 

en talrijke sluitingen van fabrieken en kmo's, en dat gepaard gaat met bezuiniging, geen 

radicaal andere koers wordt ingeslagen in de richting van een eerlijke en alternatieve 

handel die werkelijk bijdraagt tot "handel voor iedereen"; 

2. staat afwijzend tegenover het Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP), de uitgebreide economische en handelsovereenkomst (CETA) 

EU-Canada en de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) en verzoekt 

de Commissie betrekkingen inzake eerlijke handel bij voorrang te consolideren met 

partners die belang hechten aan het ontwikkelen van complementariteit en 

samenwerking met het oog op de totstandbrenging van een vreedzame en meerpolige 

wereld, aan het versterken van sociale en milieurechten en -normen, aan het 

diversifiëren van hun economieën en het creëren van kwaliteitsbanen, aan het uitbreiden 
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van duurzame ontwikkeling (met de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen 

voor ontwikkeling als ondergrens), aan het doeltreffend aanpakken van de 

klimaatverandering, aan het mogelijk maken van de toepassing van het 

voorzorgsbeginsel, en aan het beschermen en ontwikkelen van essentiële openbare 

diensten en gemeenschappelijke goederen, voedselveiligheid en -soevereiniteit en 

culturele verscheidenheid, in plaats van de voorkeur te geven aan het opbouwen van een 

enorm handelsblok met de Verenigde Staten en andere landen van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat transnationale bedrijven, 

financiële sectoren en internationale investeerders in de kaart zal spelen en hun 

machtspositie zal versterken; 

3. verzoekt de Commissie om vanwege de Brexit en de grote gevolgen daarvan voor de 

interne en externe handel van de EU, onmiddellijk over te gaan tot opschorting van de 

ratificatie van de CETA, de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore en 

hangende economische partnerschapsovereenkomsten, alsook de onderhandelingen over 

andere vrijhandelsovereenkomsten zoals TTIP, TiSA en de overeenkomsten tussen 

Japan en de EU en tussen Mercosur en de EU, totdat er een debat heeft plaatsgevonden 

over de oorzaken van de Brexit, zoals het neoliberale EU-beleid met zijn toenemende 

aantal vrijhandelsovereenkomsten en de gevolgen ervan in termen van 

bedrijfsverplaatsingen en banenverlies, alsook over de gevolgen van de Brexit voor het 

externe handelsbeleid; 

4. verzoekt de Commissie niet langer af te zien van de vaststelling van belangrijke 

verordeningen en richtlijnen waarom de burgers en het Parlement hebben gevraagd, 

zoals verordeningen betreffende genetische gemodificeerde organismen (ggo's), de 

richtlijn inzake brandstofkwaliteit en de verordening inzake hormoonontregelaars in 

pesticiden, omdat die verordeningen en richtlijnen moeilijkheden zouden kunnen 

opleveren bij de TTIP-onderhandelingen; 

5. herinnert eraan dat mensenrechten volgens de VN- en de EU-wetgeving prevaleren 

boven handel en investeringen; 

6. erkent dat de universele toegang tot kwaliteitsvolle openbare diensten en publieke 

goederen zoals water, afvalverwerking en riolering, onderwijs en geneesmiddelen, voor 

de lidstaten van essentieel belang is om mensenrechten, sociale rechten, democratie en 

milieubescherming te kunnen waarborgen; roept de Commissie en de lidstaten derhalve 

op om in handelsakkoorden geen negatieve lijsten en geen standstill- en 

aanpassingsclausules op te nemen die de mogelijkheid van een staat om reeds genomen 

liberaliseringsstappen terug te draaien, in het gedrang kunnen brengen; 

Democratie en transparantie 

7. verzoekt de Commissie de democratie te eerbiedigen en niet te doen alsof 

vrijhandelsovereenkomsten zoals CETA, TiSA en TTIP overeenkomsten zijn waarvoor 

de EU exclusieve bevoegdheid heeft en daarmee de nationale parlementen het recht te 

ontzeggen zich uit te spreken over de ratificatie van handelsakkoorden die grote 

gevolgen hebben voor het dagelijks levens van de burgers; verzet zich tegen elke 

voorlopige toepassing van handelsovereenkomsten, met inbegrip van hoofdstukken over 

handel in associatieovereenkomsten, zolang het Europees Parlement en de nationale 
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parlementen niet hun toestemming hebben verleend; 

8. verzoekt de Commissie en de Raad transparantie en openheid te waarborgen in alle 

fasen van handelsonderhandelingen door openlijk te debatteren over het 

onderhandelingsmandaat en de nationale parlementen en het Europees Parlement te 

vragen daarover te debatteren en te stemmen voordat het wordt goedgekeurd, en door 

ervoor te zorgen dat alle leden van het Europees Parlement en van de nationale 

parlementen en alle burgers toegang hebben tot de belangrijkste 

onderhandelingsstukken; 

9. verzoekt de Raad alle reeds goedgekeurde en toekomstige onderhandelingsmandaten 

onverwijld openbaar te maken; 

10. dringt er bij de Commissie op aan voor een sterke en evenwichtige betrokkenheid van 

het maatschappelijk middenveld en de sociale partners te zorgen in alle fasen van de 

onderhandelingen over internationale handelsovereenkomsten of horizontale wetgeving 

waarbij procedures worden ingevoerd, teneinde het handelsbeleid inhoudelijk te 

verbeteren en het te richten op de bescherming van de burgerrechten; 

11. verzet zich zowel tegen de opneming van clausules inzake samenwerking op 

regelgevingsgebied als tegen de oprichting van welk orgaan daarvoor dan ook, dat het 

bedrijfsleven de mogelijkheid zou bieden zich te mengen in het wetgevingsproces en de 

beleidsruimte van regeringen en parlementen zou beperken; is van mening dat 

vrijhandelsovereenkomsten helemaal niet nodig zijn en dat er al bilaterale en 

internationale mechanismen bestaan om onnodige technische handelsobstakels en 

dubbele of overbodige administratieve lasten en formaliteiten op te sporen en weg te 

werken, zoals die welke op het niveau van de VN of van de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) zijn goedgekeurd; 

12. constateert met grote bezorgdheid welke gevolgen de liberalisering en deregulering van 

de handel, in combinatie met structurele hervormingen of met het huidige 

bezuinigingsbeleid, alsook het feit dat buitenlandse schuld gebruikt wordt als middel 

om rijkdom te concentreren, meebrengen voor de toename van de armoede en de 

verbreding van de kloof tussen zeer rijken en armen in de meeste ontwikkelingslanden, 

maar ook in Europa en in andere OESO-landen; 

13. verzoekt de Commissie met klem ontwikkelingslanden of buurlanden die huiverig staan 

tegenover onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten (zoals economische 

partnerschapsovereenkomsten en associatieovereenkomsten) of diepe en brede 

vrijhandelsruimtes (DCFTA's) economische en handelsbetrekkingen te laten aangaan 

die een alternatief voor vrijhandelsakkoorden met de EU bieden en rekening houden 

met hun behoeften; 

14. 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, bindende minimumnormen moeten zijn en een belangrijk onderdeel 

van de EU-handelsovereenkomsten moeten vormen in de vorm van afdwingbare 
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verplichtingen; verzoekt de Commissie met klem de bestaande, niet-bindende, 

vrijwillige aanpak inzake ondernemen en mensenrechten achter zich te laten en de open 

intergouvernementele werkgroep van de Verenigde Naties (OEIGWG) actief te steunen 

bij het ontwikkelen van een juridisch bindend instrument inzake transnationale 

ondernemingen en andere bedrijven; 

15. onderstreept het belang van doeltreffende vrijwaringsmechanismen in 

handelsovereenkomsten; vraagt tegelijkertijd om opneming van een doeltreffend 

handhavingsmechanisme voor arbeids- en milieurechten waarop de 

mensenrechtenclausule niet van toepassing is; vraagt om een mechanisme op grond 

waarvan het Europees Parlement, mensenrechten- en middenveldorganisaties de 

Commissie kunnen verzoeken een onderzoek in te stellen naar inbreuken door derden 

op hun verplichtingen uit hoofde van een clausule betreffende essentiële elementen, 

rekening houdend met op VN-niveau genomen besluiten; 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; 

16. 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; onderstreept dat het handelsbeleid van de 

Unie een instrument voor economische diplomatie vormt dat ook kan bijdragen tot het 

aanpakken van de diepere oorzaken van terrorisme; 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, teneinde de EU-

doelstellingen te kunnen verwezenlijken; 

17. betreurt dat de Commissie in haar mededeling "Handel voor iedereen" niet ingaat op de 

genderdimensie van handelsovereenkomsten, met name het effect van het handelsbeleid 

op de rechten van vrouwen en meisjes, zoals het recht op gezondheid en aanverwante 

rechten, zoals die in verband met reproductieve gezondheid, toegang tot onderwijs en 

opleiding, voedsel, werk, veilige arbeidsomstandigheden en water; 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 voordelen van handel en 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; verzoekt de Commissie het gendereffect van de van kracht 

zijnde handelsovereenkomsten in het oog te houden; 

18. betreurt de afzwakking en uitholling van het stelsel van algemene preferenties (SAP) en 

vraagt om een beleidsomslag ter zake; verwerpt de inkrimping van unilaterale 

handelsfaciliteiten als chantagemiddel om ontwikkelingslanden te dwingen tot het 

ondertekenen van vrijhandelsovereenkomsten met de EU; 

Waardeketens en fundamentele waarden en normen 
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19. is van mening dat 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 bevorderen die gericht zijn op 

zorgvuldigheidsnormen voor de toeleveringsketens en verder gaan dan de bestaande 

niet-bindende verplichtingen; verzoekt de Commissie met klem om nauw samen te 

werken met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Conferentie van de 

Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD) teneinde een mondiale 

aanpak te ontwikkelen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, vooral in de 

textielsector; onderstreept dat het belangrijk is nieuwe sectorale of geografische 

mogelijkheden voor bijkomende initiatieven inzake verantwoorde waardeketens te 

vinden en die te beoordelen; kijkt met belangstelling uit naar de aanstaande mededeling 

van de Commissie over MVO; 

20. verlangt dat bij de "hulp voor handel"-programma's en de technische ondersteuning de 

nadruk wordt gelegd 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; 

21. verzoekt de Commissie om wetgevingsvoorstellen uit te werken met het oog op een 

verbod op de invoer van goederen bij de productie waarvan enige vorm sociale of 

milieudumping, dwangarbeid of moderne slavernij is toegepast, en om in de tussentijd 

de controles op ingevoerde producten en de toeleveringsketens met betrekking tot de 

naleving van ethische normen aan te scherpen; 

22. benadrukt dat het noodzakelijk is de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten 

weer in balans te brengen en een flexibele, innoverende en doeltreffende aanpak te 

volgen om innovatie te faciliteren, met inbegrip van de aspiraties van 

ontwikkelingslanden op dat gebied, onder meer om hen verder te integreren in mondiale 

waardeketens; wenst dat dit evenwichtsherstel gecombineerd wordt met strategieën voor 

effectieve toegang tot geneesmiddelen, technologieoverdracht aan ontwikkelingslanden 

en bescherming van de rechten van inheemse volkeren met betrekking tot de 

biologische diversiteit van hun grondgebied en tot hun traditionele kennis; 

23. 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 waarborgt wanneer zij in 

toekomstige bilaterale en regionale handelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden of 

bij de toetreding van ontwikkelingslanden tot de WTO onderhandelt over bepalingen 

met betrekking tot farmaceutica; is verheugd dat de Commissie haar steun heeft 

uitgesproken voor het verzoek van de minst ontwikkelde landen 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 met slechts 

17 jaar toe te kennen; verzoekt de Commissie om geen financiële sancties op te leggen 
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aan derde landen die regels toepassen die aan de vereisten van de WTO voldoen; 

24. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat handelsafspraken de consolidering van 

regelingen inzake eerlijke handel in de hand werken; verzoekt de Commissie erop toe te 

zien dat producten in de hele toeleveringsketen traceerbaar zijn; 

Effectbeoordeling en toezicht 

25. vraagt de Commissie om op basis van de herziene methodiek en betrouwbaardere 

economische modellen de kwaliteit en nauwkeurigheid van de ex-ante en ex-

postbeoordelingen van handelsovereenkomsten 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; is van mening dat de beoordelingen 

zich ten minste moeten uitstrekken tot gevoelige economische sectoren, mensenrechten 

en sociale en milieurechten, landbouw en lokale producten van de ultraperifere 

gebieden, en drukt zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan tussentijdse en ex-

postbeoordelingen en over de uiterst slechte kwaliteit van de beoordelingen die wel 

gemaakt zijn, zoals aangetoond in 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 minst ontwikkelde landen profijt hebben van ons 

handelsbeleid; verzoekt de Commissie een mechanisme op te zetten waarmee 

vrijhandelsovereenkomsten en associatieovereenkomsten kunnen worden opgeschort 

wanneer een van de partijen sociale, milieu- en/of mensenrechten schendt; 

Wereldhandelsorganisatie 

26. dringt er bij de Commissie op aan het voortouw te nemen bij een grondige hervorming 

van de WTO die tot doel heeft de organisatie democratischer en doeltreffender te doen 

functioneren en de werkzaamheden ervan te richten op herregulering van 

mondialisering dankzij volledige consistentie met de VN-normen, met name met 

betrekking tot de mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en ontwikkeling, 

om van het handelsbeleid een drijvende kracht te maken van mondiaal bestuur en een 

instrument voor het oplossen van dringende mondiale problemen; benadrukt dat 

hervormd multilateralisme de prioriteit zou moeten zijn van het EU-handelsbeleid; is in 

dit verband bezorgd dat de alsmaar uitdijende bilaterale en plurilaterale EU-agenda niet 

zal leiden tot verwezenlijking van deze primaire doelstelling, en dringt er derhalve bij 

de Commissie op aan de lopende onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten te 

bevriezen en af te zien van de opening van nieuwe; 

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

fundamentele vrijheid van informatie en de creatie en verspreiding van creatieve 
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producten in gevaar brengt die nodig is 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 sceptisch over de opvatting dat een steeds 

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 intellectuele-eigendomsrechten vaak een te zware belasting vormen 

voor ontwikkelingslanden; benadrukt dat het met name in geval van onontbeerlijke 

geneesmiddelen essentieel is de intrekking van bepaalde handhavingsmaatregelen te 

overwegen, vooral wanneer ze worden gebruikt om te voorkomen dat noodzakelijke 

geneesmiddelen patiënten in ontwikkelingslanden bereiken; verzoekt de Commissie 

haar standpunt inzake de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te 

heroverwegen, met inbegrip van octrooien, handelsmerken, auteursrechten, ontwerpen, 

geografische aanduidingen, oorsprongsaanduidingen en geneesmiddelen; 

Bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking en van corruptie 

28. is van mening dat de opneming van bepalingen betreffende financiële diensten in 

handelsovereenkomsten vaak negatieve gevolgen heeft in de vorm van witwaspraktijken 

en belastingontduiking en -ontwijking; is van mening dat handelsovereenkomsten de 

samenwerking bij de bestrijding van corruptie, witwassen en belastingfraude en -

ontduiking zouden moeten vergroten; is van mening dat bedingen uit hoofde van 

internationale normen, rapportageplicht per land en automatische informatie-

uitwisseling in speciale internationale overeenkomsten moeten worden vastgelegd die 

als grondslag moeten dienen voor elke verdere liberalisering van financiële diensten; 

29. 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 grondig te onderzoeken hoe dergelijke instrumenten elkaar en 

een meer algemene beleidssamenhang in de strijd tegen belastingontduiking kunnen 

beïnvloeden; 

Behoeften van kmo's 

30. beklemtoont dat in een toekomstgericht handelsbeleid meer aandacht moet worden 

geschonken aan de specifieke noden van kmo's en waarschuwt voor het gevaar van 

handelsafspraken zoals TTIP, CETA en TiSA, die de EU-markt openstellen en tot een 

sterke vermindering van de handelsuitwisselingen binnen de EU leiden; merkt op dat 

slechts 13 % van de Europese kmo's internationaal actief is buiten de EU terwijl zij 

goed zijn voor een derde van de EU-export; 

31. benadrukt dat snellere toegang tot antidumpingprocedures voor Europese kmo's van 

essentieel belang is om hen tegen oneerlijke handelspraktijken te beschermen; 

benadrukt de noodzaak van een hervorming van het multilateraal kader van de WTO om 

kmo's meer te betrekken en een snellere geschillenregeling te waarborgen; 

32. vraagt de Commissie om de bestaande instrumenten inzake subsidiariteit, niet-duplicatie 

en complementariteit ten aanzien van de programma's van de lidstaten en met Europese 

toegevoegde waarde te beoordelen en te verbeteren alvorens verdere zelfstandige acties 
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te ontplooien om de internationalisering van kmo's te ondersteunen; beklemtoont dat de 

Commissie het Parlement een onafhankelijke evaluatie van alle bestaande programma's 

moet voorleggen; 

Beslechting van geschillen tussen investeerders en staten  

33. verwerpt de opneming van een mechanisme voor beslechting van geschillen tussen 

investeerders en staten (het Investor-State Dispute Settlement - ISDS, zoals dat 

voorheen heette) of de nieuwe versie daarvan, het zogeheten stelsel van 

investeringsgerechten (Investment Court System - ICS), in internationale 

handelsovereenkomsten tussen de EU en derde landen of tussen Europese landen, en 

acht het volledig onacceptabel speciale, alleen voor investeerders bedoelde rechterlijk 

organen in het leven te roepen; 

34. 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; brengt in herinnering dat de transparantie en de 

verantwoordingsstructuur van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering en publiek-

private partnerschappen moeten worden versterkt om de geldstromen, de houdbaarheid 

van schulden en de toegevoegde waarde voor duurzame ontwikkeling van hun projecten 

doeltreffend te kunnen volgen en te monitoren; 

Handel en landbouw 

35. verklaart wederom dat toepassing van het voorzorgsbeginsel noodzakelijk en verplicht 

is en hamert erop dat de bescherming van de hoge EU-normen op het gebied van milieu, 

voedselveiligheid, dierenwelzijn en sociale voorwaarden van groot belang is voor de 

EU-burgers, met name in moreel opzicht en voor de mogelijkheid van de consument om 

bewuste keuzes te maken, duurzame landbouw, een hoge mate van traceerbaarheid en 

productetikettering, alsook om ervoor te zorgen dat alle ingevoerde producten voldoen 

aan de toepasselijke EU-wetgeving; is tegen elke invoer van ggo's en het gebruik van 

hormonen voor levensmiddelenproductie, en verzoekt om strikte regelgeving inzake het 

gebruik van pesticiden en anderen chemische producten; benadrukt de noodzaak van 

strengere invoercontroles en striktere inspecties door het Voedsel- en Veterinair Bureau 

met betrekking tot de productie- en afzetomstandigheden in landen die naar de EU 

uitvoeren, teneinde ervoor te zorgen dat de EU-voorschriften worden nageleefd; 

36. herinnert aan het belang van geografische aanduidingen voor de promotie van 

traditionele Europese agrovoedingsmiddelen, aangezien ze deze tegen schadelijke 

meeliftpraktijken beschermen, consumentenrechten en bewuste keuzes waarborgen, en 

plattelandsproducenten en landbouwers, met name kmo's, beschermen; 

Overheidsopdrachten 

37. herinnert aan het belang van overheidsopdrachten voor kmo's en 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 het beleid inzake overheidsopdrachten in 
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overeenstemming moet zijn met IAO-Verdrag nr. 94; wijst erop dat de EU van alle 

WTO-leden een van de meest open markten voor overheidsopdrachten is en is van 

mening dat de EU deze situatie weer in evenwicht moet brengen en instrumenten moet 

vaststellen zoals de Small Business Act van de VS die positieve discriminatie ten gunste 

van plaatselijke economische spelers mogelijk maakt; 

Natuurlijke rijkdommen  

38. beklemtoont dat natuurlijke rijkdommen beperkt zijn en op economisch en ecologisch 

duurzame wijze moeten worden gebruikt, met voorrang voor recyclage; beseft dat de 

ontwikkelingslanden en speciaal de minst ontwikkelde landen in hoge mate afhankelijk 

zijn van hun natuurlijke rijkdommen; 

39. benadrukt dat het noodzakelijk is in de richting te gaan van een koolstofarme economie 

en moedigt de Commissie derhalve aan de samenwerking op het gebied van onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie in de energiesector te versterken met als doel 

partnerschappen voor duurzame energie op te zetten en technologische samenwerking te 

stimuleren, met name op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en energie-

efficiëntie en -waarborgen, en koolstoflekkage te voorkomen om de COP21-

doelstellingen te kunnen halen. 

De strijd tegen illegale handel in in het wild levende dieren en planten en producten 

daarvan 

40. 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 reëel 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 

duurzameontwikkelingsdoelstelling (SDG) 15, waarin niet alleen gewezen wordt op de 

noodzaak een einde te maken aan de stroperij en de handel in beschermde dier- en 

plantensoorten, maar ook op de noodzaak om zowel de vraag naar als het aanbod aan 

illegale producten van in het wild levende dieren en planten aan te pakken; verwacht in 

dit verband dat de Commissie, na een periode van reflectie waaraan ook het Europees 

Parlement en de lidstaten meedoen, nagaat hoe bepalingen inzake illegale handel in in 

het wild levende dieren en planten het best kunnen worden opgenomen in alle 

toekomstige EU-handelsovereenkomsten; 

41. 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, de VN-

Mensenrechtenraad, de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en 

ontwikkeling en de Wereldhandelsorganisatie. 

Or. en 
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