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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. benadrukt dat eerlijke concurrentie op het gebied van handel, diensten en investeringen 

een positief effect heeft op de economische en sociale ontwikkeling van de EU en de 

handelspartners van de EU; verzoekt de Commissie en de Raad spoedig hun 

werkzaamheden af te ronden betreffende de modernisering van de 

handelsbeschermingsinstrumenten, die noodzakelijk zijn om eerlijke concurrentie in de 

EU te garanderen, en is van mening dat in handelsovereenkomsten de kwestie van 

oneerlijke handelspraktijken van derde landen systematisch aan bod moet komen; 

2. verzoekt de Commissie samen te werken met de handelspartners om ervoor te zorgen dat 

hun markten meer open staan voor bedrijven uit de EU, met name op het gebied van 

energie, vervoer, telecommunicatie, overheidsopdrachten en diensten, met inbegrip van 

diensten die in het kader van gereglementeerde beroepen worden uitgeoefend; 

3. verzoekt de Commissie in alle handelsovereenkomsten ambitieuze bepalingen inzake 

mededinging op te nemen en effectief te controleren of de partijen deze bepalingen naar 

behoren eerbiedigen met betrekking tot alle regels, met inbegrip van bepalingen inzake 

overheidssteun, en met betrekking tot alle economische actoren, met inbegrip van 

staatsbedrijven; 

4. benadrukt dat de doeltreffende uitvoering van het mededingingsbeleid van de EU 

samenwerking vergt met mededingingsautoriteiten buiten de EU, met name in de 

opkomende economieën; 

5. benadrukt dat het belangrijk is ontwikkelingslanden te steunen bij hun inspanningen om 

de mededingingsregels te bevorderen en in de praktijk toe te passen; 

6. is ingenomen met de actieve deelname van de Commissie aan multilaterale 

mededingingsorganisaties zoals het International Competition Network, de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Conferentie van de Verenigde 

Naties voor handel en ontwikkeling, en de Wereldhandelsorganisatie; benadrukt dat 

mondiale samenwerking op het gebied van mededingingstoezicht helpt om inconsistenties 

op te lossen en resultaten van handhaving te verhogen, en de kosten van bedrijven voor 

naleving helpt verminderen; 

7. verzoekt de Commissie de inspanningen te steunen voor de oprichting van een 

uitgebreide, gebruiksvriendelijke databank van de bepalingen inzake mededinging in 

vrijhandelsovereenkomsten, die kan worden beheerd door het secretariaat van de WTO; 

8. is ingenomen met de vooruitgang die tijdens de Ministeriële Conferentie van de WTO in 

Nairobi werd geboekt met betrekking tot de vermindering van uitvoersubsidies, die tot 

doel heeft eerlijke concurrentie op de internationale markten voor landbouwproducten te 

waarborgen; benadrukt in verband hiermee dat de landbouwsector gevoelig is en dat 

duidelijke en doeltreffende maatregelen moeten worden genomen, onder meer in het kader 

van de WTO-overeenkomsten, opdat de producenten op de internationale markten 
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concurrentieel kunnen blijven; 

9. herhaalt dat gelijke toegang tot hulpbronnen, met inbegrip van energiebronnen, een grote 

impact heeft op eerlijke en gelijke mededinging op de wereldmarkt, en verzoekt de 

Commissie in handelsovereenkomsten bepalingen op te nemen die de toegang tot 

dergelijke hulpbronnen verbeteren, waaronder bepalingen over anti-

mededingingspraktijken van staatsbedrijven en niet-discriminatie en transit. 
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