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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat de gemeenschappelijke handelspolitiek, die ervoor zorgt dat de EU haar 

omvang kan doen gelden om bij onderhandelingen een maximale invloed te hebben, en de 

economische betrekkingen van de EU met derde landen en regionale organisaties 

belangrijk zijn voor groei en werkgelegenheid in de EU; is daarom van mening dat het 

evenredigheidsbeginsel en, voorzover hier toepasselijk, het subsidiariteitsbeginsel ook op 

deze beleidsterreinen terdege moeten worden gerespecteerd, vooral wanneer het gaat om 

handelsovereenkomsten waarvan is vastgesteld dat zij van gemengde aard zijn; is 

ingenomen met het initiatief van de Commissie om het vrijhandelsakkoord EU-Singapore 

aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) voor te leggen, om op die manier 

duidelijkheid te verkrijgen over het al dan niet gemengde karakter van 

handelsovereenkomsten; hoopt dat het advies van het HvJEU meer duidelijkheid zal 

verschaffen over de vraag welke aspecten van EU handelsbesprekingen tot de 

bevoegdheden van de lidstaten behoren; wijst erop dat duidelijkheid over deze kwestie de 

onderhandelingspositie van de EU zal versterken en ervoor zal zorgen dat 

handelsakkoorden tussen de EU en derde landen sneller kunnen worden geratificeerd; 

noemt in dit verband nadrukkelijk het primordiale belang van transparantie bij het voeren 

van onderhandelingen; 

2. benadrukt dat met het oog op het subsidiariteitsbeginsel de bevoegdheidsverdeling 

duidelijker moet worden afgebakend voor het geval waarin handelsbeleid inwerkt op 

andere investeringen dan directe buitenlandse investeringen, met name 

portefeuillebeleggingen, aangezien zich in het kader van bestaande vrijhandelsakkoorden 

nog steeds controverses voordoen; wijst met name op de recente discussies over afdoening 

van geschillen tussen investeerder en staat en de voorstellen van de Europese Commissie 

voor actualisering en hervorming van het huidige model; benadrukt in dit kader dat de 

lidstaten in dit proces hun deel van de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, gelet 

op hun bestaande verplichtingen uit hoofde van bilaterale overeenkomsten met derde 

landen; dringt erop aan dat het evenredigheidsbeginsel wordt geëerbiedigd bij het 

onderhandelen over en toepassen van bilaterale vrijwaringsclausules; herinnert eraan dat 

artikel 3 VWEU bepaalt dat de gemeenschappelijke handelspolitiek een terrein is waarop 

de Unie exclusief bevoegd is en dat de gemeenschappelijke handelspolitiek gegrond wordt 

op eenvormige beginselen; merkt op dat het subsidiariteitsbeginsel derhalve niet van 

toepassing is op de gemeenschappelijke handelspolitiek; 

3. wenst meer duidelijkheid over de vraag of een handelsinstrument als een regeling voor de 

afdoening van geschillen tussen investeerder en staat (ISDS), afbreuk zou kunnen doen 

aan het subsidiariteitsbeginsel waar het gaat om de bevoegdheden van de lidstaten; dringt 

er bij de lidstaten op aan het Uncitral-verdrag inzake transparantie van op een verdrag 

gebaseerde arbitrage tussen investeerders en staten te deblokkeren, zodat de Commissie 

het verdrag namens de hele Unie kan ondertekenen; betreurt de huidige situatie, waarin 

een aantal EU-lidstaten partij is bij het verdrag en een aantal niet; is van mening dat dit 

voorbeeld duidelijk aantoont dat er behoefte is aan algehele duidelijkheid over de 

reikwijdte van de exclusieve bevoegdheid van de Unie inzake directe buitenlandse 
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investeringen; wijst erop dat het uiteenlopende beleid van de lidstaten ten aanzien van 

investeringsbescherming geleid heeft tot de huidige situatie, waarin lidstaten partij zijn bij 

zo'n 1 400 bilaterale investeringsverdragen, die soms verschillende bepalingen bevatten, 

hetgeen kan leiden tot verstoringen binnen de interne markt en ongelijke behandeling van 

EU-investeerders in het buitenland; 

4. pleit, waar het gaat om financiële bijstand van de EU aan andere landen, met name macro-

financiële bijstand, voor meer diepgaande ex-ante en ex-post effectbeoordelingen op het 

punt van evenredigheid van de voorgestelde maatregelen, om te zorgen dat de bijstand 

doelmatig is en werkelijk nuttig voor onze partners in nood; houdt staande dat strengere 

voorwaarden moeten worden verbonden aan uitbetaling van financiële bijstand en 

behoorlijke controle moet worden gehouden op de aanwending van de gelden, onder meer 

met maatregelen ter voorkoming en bestrijding van fraude en corruptie, en door gedegen 

toetsing door het Parlement; dringt aan op sterke integratie van de externe instrumenten 

van de EU, waarin handel, ontwikkeling en buitenlands- en veiligheidsbeleid worden 

gecombineerd; benadrukt dat de lidstaten op dit gebied meer inzet moeten tonen; 

5. merkt op dat preferentiële handelsovereenkomsten een positieve bijdrage blijken te 

kunnen leveren aan de Europese economie en kunnen leiden tot groei en meer 

werkgelegenheid; benadrukt dat de effecten van handelsovereenkomsten afhankelijk zijn 

van de resultaten van onderhandelingen en dat prognoses met betrekking tot de effecten 

dus altijd gebaseerd zijn op bepaalde veronderstellingen; verzoekt de Commissie 

duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te voeren vóór aanvang van de 

onderhandelingsfase, in het kader van een omvattender ex-ante effectbeoordeling, gericht 

op de beoordeling van de economische, sociale en ecologische implicaties voor EU-

burgers en ondernemingen, met name kmo's; benadrukt dat de lidstaten hierin ook een rol 

moeten spelen door de mogelijke voordelen en gevolgen van preferentiële 

handelsovereenkomsten voor hun eigen economie te beoordelen; 

6. wijst erop dat het uiterst belangrijk is dat de burgers, het bedrijfsleven (met name KMO) 

en de maatschappelijke organisaties terdege worden geraadpleegd en uitgenodigd tot 

dialoog over de EU-handelspolitiek, en bij de besluitvorming daarover worden betrokken. 
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