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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de Unie een steeds ambitieuzere handelsagenda heeft, zoals vastgesteld in 

de "Handel voor iedereen"-strategie, wat leidt tot een toegenomen werkdruk voor 

DG Handel; benadrukt dat extra inspanningen moeten worden geleverd om het toezicht 

(onder meer door het maatschappelijk middenveld) vooraf, tussentijds en achteraf op de 

uitvoering en de effecten van de door de Unie gesloten handelsovereenkomsten te 

versterken, en dat er nood is aan passende publieke voorlichting en verspreiding van 

informatie hierover, teneinde de uitvoering en handhaving van de verplichtingen van de 

Unie en haar handelspartners te waarborgen, met name op het gebied van 

armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en eerbiediging van de mensenrechten; is 

zich bewust van de negatieve gevolgen van de geplande CETA- en TTIP-

overeenkomsten voor de eigen middelen; benadrukt evenwel dat de middelen voor 

"hulp voor handel"-initiatieven moeten worden verhoogd en dat voldoende middelen 

moeten worden toegewezen om te waarborgen dat DG Handel over voldoende 

personeel beschikt om het toenemende aantal gelijktijdige onderhandelingen en 

toezichtsactiviteiten uit te voeren; 

2. benadrukt dat het dringend noodzakelijk is om, in het kader van de herziening van het 

MFK, ook ten aanzien van de handelsagenda de begroting van de Unie en de structuur 

ervan fundamenteel te hervormen, en dringt er bij de Commissie op aan om, in 

samenspraak met de Raad en het Europees Parlement, actie te ondernemen; 

3. wijst erop dat de burgers van de Unie in toenemende mate vragen om grotere 

betrokkenheid bij en inspraak in het handelsbeleid van de Unie en dat de Commissie 

van deze belangstelling van de burgers een prioriteit heeft gemaakt; benadrukt in dit 

verband dat het van cruciaal belang is voldoende middelen toe te wijzen om burgers 

actief bij de besluitvorming betreffende het handelsbeleid van de Unie te betrekken, via 

actieve participatie, bijeenkomsten met belanghebbenden, online en offline 

voorlichtingsinitiatieven en de vertaling van infopagina's, onderhandelingsteksten en 

officiële standpunten; dringt er bij de lidstaten, aangezien zij het zijn die de 

onderhandelingsmandaten formuleren, op aan een actievere rol op zich te nemen bij het 

uitleggen van de toegevoegde waarde van het handelsbeleid van de Unie, en in hun 

eigen nationale begrotingen in voldoende middelen voor deze voorlichting te voorzien; 

4. benadrukt dat internationale handel een belangrijk instrument in het buitenlands beleid 

van de Unie is dat, indien het wordt ondersteund door de benodigde financiering en 

wordt uitgevoerd door middel van samenhangende politieke, economische, handels- en 

ontwikkelingsstrategieën, kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling, met name in 

ontwikkelingslanden, waardoor de Unie een actieve rol kan spelen bij het aanpakken 

van de oorzaken van migratie; 

5. benadrukt dat de handelsgerelateerde technische ondersteuning en economische bijstand 

die in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) worden verstrekt aan onze 

nauwe partners van het Oostelijk Partnerschap alsook aan de landen van na de 

Arabische Lente een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit in deze regio's; is 
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bijgevolg bezorgd over de voorgestelde bezuinigingen op de mediterrane as alsook op 

de bijstand aan Palestina en de UNRWA; herhaalt dat in partnerlanden bovenal moet 

worden gestreefd naar concrete en duurzame verbeteringen van de 

levensomstandigheden van gewone mensen; 

6. betreurt de voorgestelde aanzienlijke bezuinigingen op de macrofinanciële bijstand in 

vergelijking met het uitzonderlijk hoge niveau hiervan in 2016, gezien het feit dat veel 

partnerlanden nog steeds kampen met ernstige economische moeilijkheden; is van 

mening dat een hoger financieringsniveau dan voorgesteld nodig zal zijn om te 

waarborgen dat alle toekomstige leningaanvragen kunnen worden ingewilligd; 

benadrukt dat MFB-leningen en de eraan verbonden terugbetalingsvoorwaarden niet 

mogen leiden tot nieuwe afhankelijkheid voor de ontvangende landen; 

7. is bezorgd over het toenemende gebruik van garanties en financiële instrumenten buiten 

de begroting van de Unie om het hoofd te bieden aan vele crises, die deels uit de 

begroting van de Unie worden gefinancierd door te bezuinigen op programma's in 

rubriek IV; wijst erop dat de lidstaten er niet in slagen de bijdragen van de Unie op de 

twee trustfondsen af te stemmen waardoor hun potentiële effect wordt beperkt; 

benadrukt dat dergelijke financieringsinstrumenten de vastgestelde criteria inzake 

doeltreffendheid van de hulp, zoals eigen verantwoordelijkheid en onderlinge 

afstemming, moeten eerbiedigen en een uitzondering moeten blijven omdat zij niet 

vooraf moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en dus geen 

democratische legitimiteit hebben; herhaalt dat deze instrumenten uiteindelijk in de 

begroting van de Unie moeten worden opgenomen om goede democratische controle 

toe te laten; 

8. is ingenomen met de aankondiging van de Commissie dat zij in het najaar van 2016 met 

een voorstel zal komen voor een extern investeringsplan als onderdeel van het kader 

voor nieuwe migratiepartnerschappen; is van mening dat het externe investeringsplan 

nieuwe investeringsmogelijkheden voor Europese ondernemingen zal bieden in de 

ontwikkeling van derde landen en zal bijdragen tot de duurzame politieke en 

economische stabilisering van het Europese nabuurschap; betreurt dat de toekomstige 

voorstellen niet zijn opgenomen in het ontwerp van algemene begroting voor 2017; 

benadrukt dat de oprichting van het nieuwe fonds niet ten koste mag gaan van de reeds 

ondergefinancierde programma's uit rubriek IV, maar dat gebruik moet worden gemaakt 

van de fondsen en van de expertise en de beheercapaciteiten van de Europese 

Investeringsbank; 

9. wijst op de voorgestelde verhoging van de vastleggingskredieten en de aanzienlijke 

verruiming van de betalingskredieten voor het partnerschapsinstrument; is bezorgd over 

het feit dat afzonderlijke handelsbevorderingsprojecten die in het kader van dit 

instrument worden uitgevoerd geen aanvulling vormen op de bestaande lokale en 

regionale programma's, maar hiervoor juist oneerlijke concurrentie vormen; verzoekt de 

Commissie de bestaande instrumenten ter bevordering van de internationalisering van 

kmo's te beoordelen en te verbeteren wat betreft de coherentie ervan met andere 

Europese instrumenten ter ondersteuning van kmo's, zoals Cosme, alsook wat betreft 

subsidiariteit, niet-overlapping en complementariteit met de programma's van de 

lidstaten; dringt er bij de Commissie op aan tijdig voorstellen in te dienen voor de 
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tussentijdse evaluatie van deze programma's teneinde de efficiëntie en doeltreffendheid 

ervan te verbeteren. 
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