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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. brengt in herinnering dat het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) een nieuwe 

etappe markeert in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond, 

waarin de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 

dienen te worden genomen (artikel 1 VEU); denkt aan de levendige openbare discussie in 

de hele Unie over de lopende handelsbesprekingen en de door de EU-burgers geuite 

zorgen over de EU-handelsbeleidsvorming; is van mening dat er, om de legitimiteit van de 

EU-handelspolitiek te waarborgen, meer informatie moet worden verstrekt over het 

handelsbeleid en handelsbesprekingen en over de manier waarop desbetreffende gegevens 

door de lidstaten en de Commissie worden verzameld, verstrekt en openbaar gemaakt, 

maar herinnert eraan dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen transparantie en 

doelmatigheid; is van mening dat de burgers in staat moeten worden gesteld om de 

beleidsvorming en de interne werking van de EU-administratie (ook binnen de Commissie 

internationale handel (INTA)) beter te begrijpen; verwelkomt daarom het transparantie-

initiatief van de Commissie en de nieuwe handelsstrategie "Handel voor iedereen", die 

onder meer moet zorgen voor meer transparantie in het handelsbeleid; 

2. herinnert eraan dat op grond van artikel 12, onder f), VEU betreffende de rol van de 

nationale parlementen in de EU, verscheidene samenwerkingsinstrumenten zijn gecreëerd 

om op alle niveaus voor een doeltreffende democratische controle op de EU-wetgeving te 

zorgen; benadrukt dat het om meer legitimiteit te krijgen (ook bij de opstelling van 

onderhandelingsrichtsnoeren) van groot belang is meer zinvolle contacten te leggen met 

het maatschappelijke middenveld en de sociale partners, overeenkomstig de in artikel 152 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vastgelegde 

verplichting van de EU om "de rol van de sociale partners te erkennen en te bevorderen"; 

benadrukt in dit verband hoe belangrijk het is om daadwerkelijke contacten te leggen met 

alle stakeholders, door middel van vergaderingen, briefings en andere evenementen en 

door het optimaliseren van binnenlandse adviesgroepen die bij de uitvoering van 

bestaande handelsverdragen betrokken zijn; vraagt de Commissie om alle openbare 

raadplegingen inclusiever te maken; 

3. beveelt aan om de inspanningen die de Commissie momenteel levert om alle lopende en 

toekomstige handelsbesprekingen transparanter te maken, gepaard te laten gaan met een 

versterking van het mandaat van de Europese Ombudsman als onafhankelijke 

toezichthouder; 

4. vraagt de Raad en de Commissie om het beginsel van loyale samenwerking met het 

Parlement ten volle en ernstig in acht te nemen door onverwijld via de aangewezen 

kanalen volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken over het externe optreden van 

de Unie, waaronder het gemeenschappelijk handelsbeleid, wat de besluitvorming en de 

tenuitvoerlegging van primaire en secundaire wetgeving betreft; vraagt de Commissie ten 

volle rekening te houden met de verzoeken van het Parlement betreffende het 

interinstitutioneel akkoord, met name wanneer het gaat over een reeks duidelijke criteria 

voor de voorlopige toepassing en de tenuitvoerlegging van handelsovereenkomsten; 

vraagt de Raad die criteria te aanvaarden en te garanderen dat handelsovereenkomsten 
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slechts voorlopig kunnen worden toegepast als het Europees Parlement daar vooraf mee 

instemt; 

5. brengt in herinnering dat, krachtens het beginsel van loyale samenwerking, de Unie en de 

lidstaten elkaar respecteren en elkaar bij de vervulling van bepaalde taken steunen 

(artikelen 4 en 13 VEU), wat een noodzakelijke voorwaarde is opdat het Parlement zijn 

wetgevings- en begrotingstaak, politieke controle (toetsing) en adviserende taken naar 

behoren kan uitoefenen (artikel 14 VEU); merkt op dat er weliswaar een interinstitutioneel 

samenwerkingsakkoord bestaat tussen het Parlement en de Commissie, maar geen 

soortgelijke overeenkomst tussen het Parlement en de Raad, wat de toetsing enigszins 

belemmert; 

6. is verheugd dat de INTA-commissie en het directoraat-generaal Handel van de Europese 

Commissie proactief hebben samengewerkt om voor meer coöperatie te zorgen, good 

practices vast te stellen en de communicatiekanalen te verbeteren, en dat deze 

samenwerking met name nuttig is geweest voor het toezicht op de handelsbesprekingen 

via de vaste rapporteurs van INTA en gerichte toezichtsgroepen; onderstreept de recente 

inspanningen van de Europese Commissie voor meer transparantie bij 

handelsbesprekingen; is er desondanks van overtuigd dat de Raad en de Commissie hun 

werkmethodes nog moeten verbeteren om meer met het Parlement samen te werken wat 

betreft toegang tot documenten, informatie en besluitvorming over alle thema's en 

onderhandelingen die te maken hebben met het gemeenschappelijk handelsbeleid (zoals 

informatie over de onderhandelingen – bijvoorbeeld over de verkennende fase, de 

mandaten en het verloop van de onderhandelingen – de gemengde of exclusieve aard van 

handelsovereenkomsten en de voorlopige toepassing van ervan, activiteiten en besluiten 

van organen die in het kader van handels- en/of investeringsovereenkomsten opgericht 

zijn, vergaderingen van deskundigen, en gedelegeerde en uitvoeringshandelingen); 

betreurt in dit verband dat de Raad de leden van het Europees Parlement nog steeds geen 

inzage heeft gegeven in de onderhandelingsmandaten voor alle op dit moment lopende 

onderhandelingen, maar is verheugd dat er, nadat de Commissie en het Parlement een jaar 

hebben onderhandeld over toegang tot documenten over de onderhandelingen over het 

trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP), eindelijk een 

operationeel akkoord is bereikt om alle EP-leden inzagerecht te geven, zodat de 

onderhandelingen over het TTIP de tot dusver meest transparante onderhandelingen ooit 

zijn; is in dit verband ingenomen met de ambitie van de Commissie om het huidige 

transparantie-initiatief voor het TTIP als model voor alle handelsbesprekingen te 

gebruiken, zoals zij in de handelsstrategie "Handel voor iedereen" aankondigt; merkt op 

dat Verordening nr. (EG) 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten 

gewone burgers zeer ruime rechten inzake toegang tot documenten toekent, die verder 

kunnen gaan dan de rechten die EP-leden momenteel genieten; 

7. benadrukt in navolging van het Europees Hof van Justitie dat door de democratische aard 

van het bestuur in de EU transparantie een vereiste is, en dat wanneer vertrouwelijke 

informatie niet publiekelijk vrijgegeven mag worden, zoals bij handelsbesprekingen, de 

informatie wel beschikbaar moet zijn voor parlementsleden die namens de burgers 

toezicht houden op het handelsbeleid; is daarom van mening dat toegang tot 

vertrouwelijke informatie cruciaal is voor het toezicht door het Parlement, dat op zijn 

beurt ook de verplichting moet naleven om correct met deze informatie om te gaan; is van 

mening dat er duidelijke voorwaarden moeten zijn om documenten als "vertrouwelijk" te 
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beschouwen, teneinde ambiguïteit en willekeurige besluitvorming te voorkomen, en dat 

anderzijds het document moet worden vrijgegeven zodra er geen noodzaak tot 

geheimhouding meer bestaat; merkt op dat uit de jurisprudentie van het Hof duidelijk 

blijkt dat wanneer voor een document van een EU-instelling een uitzondering op het recht 

op toegang voor het publiek geldt, de instelling duidelijk moet uitleggen in welk opzicht 

de toegang tot dat document een concrete en daadwerkelijke ondermijning zou vormen 

van het belang dat door de uitzondering wordt beschermd, en dat dit risico redelijkerwijs 

voorzienbaar moet zijn en niet louter hypothetisch; roept de Commissie op om de 

aanbevelingen van de Europese Ombudsman van juli 2015 te implementeren, met 

bijzondere aandacht voor toegang tot documenten voor alle besprekingen; 

8. meent dat de EU het voortouw moet nemen bij het bevorderen van transparantie rond 

handelsbesprekingen, niet alleen bij bilaterale maar ook bij plurilaterale en multilaterale 

besprekingen, zo mogelijk met ten minste evenveel transparantie als de onderhandelingen 

in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO); onderstreept evenwel dat de 

Commissie ook de onderhandelingspartners moet overtuigen om de transparantie van hun 

kant te vergroten, zodat dit een wederkerig proces blijft waarbij de onderhandelingspositie 

van de EU niet wordt aangetast, en dat zij de nagestreefde mate van transparantie ook in 

de verkennende fase met potentiële onderhandelingspartners aan de dag moet leggen; 

onderstreept dat grotere transparantie in het belang van alle onderhandelingspartners van 

de EU en belanghebbende partijen overal ter wereld is en de mondiale steun voor op 

regels gebaseerde handel kan versterken; 

9. brengt in herinnering dat het voor het wetgevingsproces van het gemeenschappelijk 

handelsbeleid belangrijk is om rekening te houden met de EU-statistieken overeenkomstig 

artikel 338, lid 2, VWEU en met effect- en duurzaamheidsbeoordelingen die 

beantwoorden aan de hoogste normen voor neutraliteit en betrouwbaarheid, een beginsel 

dat zou moeten gelden voor alle betreffende herzieningen in het kader van het beleid van 

de Commissie voor "betere regelgeving"; meent dat de handelsovereenkomsten van de EU 

door effectbeoordelingen per sector aan betrouwbaarheid en legitimiteit zouden winnen; 

10. benadrukt dat de Commissie het algemeen belang van de Unie moet bevorderen, dat zij 

geleid moet worden door leden die gekozen zijn op grond van hun capaciteiten en 

onafhankelijkheid, en dat de leden zich moeten onthouden van iedere handeling welke 

onverenigbaar is met het karakter van hun ambt (artikel 17 VWEU); verwelkomt 

initiatieven voor meer transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit, waaronder de 

door de Commissie op 25 november 2014 goedgekeurde besluiten en de nieuwe impulsen 

voor het transparantieregister, dat verplicht en bindend moet zijn voor alle 

EU-instellingen, -lichamen, -bureaus en -agentschappen; juicht toe dat er verder wordt 

nagedacht over hoe het bestaande transparantieregister – het register van de EU-lobbyisten 

– kan worden verbeterd opdat het wetgevingsproces meer op feiten wordt gebaseerd en 

transparant wordt voor de burgers en de belanghebbenden; vraagt het Parlement in dit 

verband de coördinatie op zich te nemen van maatregelen met het oog op meer 

transparantie binnen de instellingen over de activiteiten van lobbygroepen, ngo's, 

vakbonden en andere belangengroepen; 

11. is ervan overtuigd dat transparantie, integriteit en ethisch verantwoord gedrag, 

verantwoordingsplicht en goed bestuur een inspiratiebron moeten zijn voor alle 

administratieve en politieke EU-initiatieven en erin geïntegreerd moeten worden, en is van 
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oordeel dat meer engagement en interinstitutionele gecoördineerde werkzaamheden nodig 

zijn om strengere integriteitsnormen te bewerkstelligen, bijvoorbeeld de regel dat de 

Commissie geen richtsnoeren ter uitvoering van wetgeving mag uitvaardigen die tegen het 

standpunt van het Europees Parlement en de Raad ingaan; 

12. meent dat de geloofwaardigheid van de ethische opstelling van de EU uiteindelijk door de 

burgers zal worden getoetst aan de mate waarin haar politieke initiatieven stroken met 

haar interne bestuurlijke normen; looft in dit verband de interne EU-normen inzake 

corruptiebestrijding en de bescherming van klokkenluiders; 

13. is van mening dat het Parlement meer gericht moet samenwerken met het Hof van Justitie, 

de Rekenkamer, de Europese Ombudsman en het Bureau voor fraudebestrijding van de 

Commissie, zodat zij elkaar binnen het kader van hun bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden uitvoerig verslag kunnen uitbrengen over de ontwikkeling van het 

gemeenschappelijk handelsbeleid. 
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