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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt kennis van de nieuwe strategie van de Europese Unie inzake handel en 

investeringen met als titel "Handel voor iedereen - Naar een verantwoorder handels- en 

investeringsbeleid" en onderstreept de fundamentele rol van handel op het vlak van vrede, 

duurzame groei, ontwikkeling en werkgelegenheid; erkent derhalve de groeiende 

verantwoordelijkheid van de EU om in haar internationale handelsbetrekkingen en externe 

betrekkingen bij te dragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen; 

2. herhaalt dat het buitenlandse beleid van de EU coherent moet zijn, ook met ander beleid 

dat een buitenlandse dimensie bezit zoals het beleid op het gebied van handel, 

ontwikkeling, mensenrechten, landbouw, milieu, energie en migratie, en dat de in artikel 

21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) vastgelegde doelstellingen 

verder moeten worden nagestreefd; onderstreept dat het handelsbeleid en de handels- en 

investeringsovereenkomsten van de EU integrerend deel uitmaken van het buitenlandse 

beleid van de EU en vraagt in dit verband dat de Europese Unie en haar lidstaten een 

globale EU-strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid aannemen; benadrukt in 

deze context de centrale coördinerende rol van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter, 

de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de delegaties van de EU in derde 

landen, die ter plaatse een belangrijke faciliterende rol kunnen spelen ter bevordering van 

de eerbiediging van de fundamentele waarden en rechten van de EU; verzoekt de lidstaten 

om met één stem te spreken; 

3. brengt in herinnering dat het handelsbeleid bijdraagt tot de bescherming en bevordering 

van de waarden waarvoor de Unie zich inzet en die zijn opgenomen in artikel 2 van het 

VEU, zoals de democratie, rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten en de 

fundamentele rechten en vrijheden, solidariteit, gelijkheid, eerbiediging van de menselijke 

waardigheid en bescherming van het milieu en sociale rechten; is van mening dat het 

hooghouden van deze waarden tot de uitbanning van slechte praktijken zou kunnen leiden 

en dat het handelsbeleid alleen doeltreffend is als alle belangrijke actoren in de 

wereldhandel dezelfde voorschriften naleven, onder meer voor wat overheidsopdrachten 

betreft; onderstreept dat het handelsbeleid van de EU moet aansluiten bij en bijdragen tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, in het kader van 

de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling; is ingenomen met de aankondiging door de 

Commissie dat in handelsovereenkomsten instrumenten voor corruptiebestrijding zullen 

worden opgenomen, en kijkt met interesse uit naar de voorgestelde maatregelen; 

4. benadrukt dat alle handelsovereenkomsten van de EU bindende mensenrechtenclausules 

moeten bevatten die de EU in staat stellen universele waarden in derde landen in de 

praktijk te brengen en te bevorderen; wijst erop dat politieke bereidheid een voorwaarde is 

om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze clausules en om derde landen aan 

gedane toezeggingen te houden; vraagt om een betere raadpleging van het Parlement in de 

vroege stadia van het onderhandelingsproces voor handels- en 

investeringsovereenkomsten en om de daadwerkelijke toepassing van de 

mensenrechtenclausules, en vraagt dat verslag wordt uitgebracht aan het Parlement over 

de mensenrechtenaspecten van de overeenkomsten; 
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5. onderstreept dat de SAP-, SAP+- en EBA-regelingen essentiële instrumenten kunnen 

vormen voor de handhaving van deze waarden en dringt aan op het belang van de 

daadwerkelijke tenuitvoerlegging en de follow-up van deze regelingen; is ingenomen met 

de publicatie van het eerste tweejaarlijkse verslag van de Commissie over de stand van 

zaken ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de SAP+-regeling en met het feit dat de 

Commissie dit verslag met het Parlement heeft besproken alvorens het te publiceren; 

6. 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; 

7. wijst met klem op de noodzaak van de totstandbrenging van duurzame en verantwoorde 

handel; onderstreept het belang van de uitvoering van de in handelsovereenkomsten 

opgenomen hoofdstukken over duurzame ontwikkeling, die ertoe kunnen bijdragen dat er 

in de hele toeleveringsketen ambitieuze sociale normen en milieunormen worden 

ingevoerd, conform de bestaande internationale verdragen en met name in samenwerking 

met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); vraagt de Europese Commissie om bij ex-

ante en ex-post effectbeoordelingen van overeenkomsten beter rekening te houden met de 

desbetreffende aspecten; 

8. is verheugd dat de Commissie heeft aangekondigd verschillende initiatieven te zullen 

ontplooien om eerlijke handel te ondersteunen en moedigt de Commissie ertoe aan om in 

het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid dergelijke maatregelen te blijven 

voorstellen; 

9. onderstreept dat handelsoverleg niet mag leiden tot een afzwakking van de Europese 

normen, maar ervoor moet zorgen dat de Europese burgers worden beschermd en dat onze 

maatschappelijke keuzes alsook ons recht om wetgeving vast te stellen worden 

gewaarborgd; benadrukt dat de EU met haar handelsbeleid en handelsovereenkomsten een 

essentieel instrument in handen heeft om het internationale, op regels gebaseerde 

handelsstelsel te versterken, dat steeds meer onder druk komt te staan; wijst erop dat dit 

met name voor de EU van cruciaal belang is, aangezien de economie van de EU in sterke 

mate afhankelijk is van de handel; beklemtoont dat de EU moet aansturen op een 

handelsbeleid dat gebaseerd is op strenge mondiale normen; 

10. vraagt de Commissie toe te zien op de correcte uitvoering van handelsovereenkomsten 

door voor een grotere betrokkenheid van het Europees Parlement, belanghebbenden en het 

maatschappelijk middenveld te zorgen en door alle betrokken partijen te doen inzien 

welke voordelen de afsluiting van overeenkomsten met zich meebrengt; onderstreept hoe 

belangrijk het is dat het accent meer op de naleving en tenuitvoerlegging van de 

overeenkomsten door alle partijen komt te liggen; vraagt de Commissie met name toe te 

zien op verbintenissen inzake mensenrechten en fundamentele arbeidsrechten; 

11. brengt in herinnering dat multilaterale handelsovereenkomsten, versterking van 

handelsbesprekingen op multilateraal niveau en betrokkenheid bij de WTO prioritair 

blijven voor de EU, maar dat zij in het kader van een ambitieuze opzet van 

wederkerigheid en wederzijdse voordelen ook bilaterale onderhandelingen voert; is 

verheugd dat tijdens de ministerconferentie van de WTO in Nairobi, in het kader van de 

Doharonde, een akkoord is bereikt; betreurt de beperkte reikwijdte en het gebrek aan 

ambitie van het akkoord, maar wijst op de gelegenheid om verder te kijken dan de 
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ontwikkelingsronde van Doha en de WTO na al die tijd eindelijk meer een afspiegeling te 

laten worden van zowel de huidige internationale economische situatie als het respectieve 

economische gewicht van haar lidstaten; vraagt de Commissie eveneens om in de context 

van het onlangs gesloten trans-Pacifische partnerschap handelsstrategieën te ontwikkelen 

die specifiek op bepaalde regio's zijn gericht, met name Azië; 

12. 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; 

13. 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; 

14. benadrukt dat de EU de stabiliteit in haar buurlanden moet waarborgen en dringt aan op de 

bevordering van de economische integratie van haar oostelijke en mediterrane buurlanden, 

in het bijzonder via de ontwikkeling van handelsbetrekkingen; 

15. spoort de Commissie ertoe aan haar inspanningen op het vlak van de overbrenging, 

transparantie en toegankelijkheid van onderhandelingsdocumenten voort te zetten en op te 

voeren, en zowel de coördinatie en uitwisseling van informatie tussen haar 

commissarissen en directoraten-generaal, de EDEO, de Raad en het Parlement als het 

overleg met sociale partners en het maatschappelijk middenveld te verbeteren; benadrukt 

dat de verbeterde toegang tot onderhandelingsdocumenten niet beperkt mag blijven tot 

documenten met betrekking tot de TTIP-onderhandelingen, maar eveneens moet gelden 

voor documenten inzake alle andere lopende onderhandelingen over 

handelsovereenkomsten;
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