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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat internationale handel een cruciaal instrument is voor het buitenlandse 

beleid van de Unie dat, mits afdoende gefinancierd en uitgevoerd met behulp van 

doordachte strategieën, bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, met name in 

ontwikkelingslanden; 

2. wijst erop dat de handelsagenda van de Unie steeds ambitieuzer wordt, en dat deze 

agenda wordt uiteengezet in de strategie "Handel voor iedereen"; benadrukt evenwel 

dat de middelen voor "hulp voor handel"-initiatieven, waaronder maatregelen ter 

ondersteuning van lokale en interregionale handel, moeten worden verhoogd en dat 

voldoende middelen moeten worden toegewezen aan het directoraat-generaal voor 

handel van de Commissie om dit DG in staat te stellen een toenemend aantal activiteiten 

uit te voeren, met name om de tenuitvoerlegging en handhaving te waarborgen van de 

bepalingen in zowel bilaterale als multilaterale akkoorden, de handelsagenda van de 

Commissie beter af te stemmen op de doelstellingen van het mondiaal optreden van de 

Unie en het vereiste van beleidssamenhang op het gebied van ontwikkeling te kunnen 

naleven zonder verlaging of herschikking van de middelen die zijn toegewezen aan 

ontwikkelingssamenwerking; benadrukt dat de financiering voor "hulp voor handel" 

een belangrijk instrument is voor de ontwikkeling van structuren en projecten, met 

name in LDC's; is van mening dat een dergelijk initiatief moet worden gesteund en 

dat de financiering ervoor moet worden verhoogd; verzoekt de Commissie voorts om 

de uitvoering ervan te coördineren om een zo groot mogelijke doeltreffendheid te 

verwezenlijken; benadrukt het belang van het beoordelen van dergelijke akkoorden 

en wijst nogmaals op de noodzaak om te zorgen voor afdoende steun voor de 

handelsstrategie van de Unie, aangezien dit een van de pilaren van haar buitenlands 

beleid is; 

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

het MFK en 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 

hiertoe, tegenover de Raad en het Europees Parlement, actie te ondernemen; 

4. wijst erop dat de burgers van de Unie steeds meer betrokken willen worden bij de 

vorming van het handelsbeleid van de Unie en dat de Commissie aan deze 

betrokkenheid van de burgers prioriteit heeft toegekend; benadrukt in dit verband dat 

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

betrekken bij de vorming van het handelsbeleid van de Unie en hen bewuster te maken 

van de voordelen van dit beleid; roept ertoe op om interne adviesgroepen en 

gezamenlijke platforms te betrekken bij de dialoog met de burgers, aangezien dat de 

belangrijkste kanalen zijn voor het verwezenlijken van een doeltreffende participatie 

van het maatschappelijk middenveld aan het handhaven en monitoren van de 

hoofdstukken inzake duurzaamheid van de handel in handelsovereenkomsten; roept op 

tot de ontwikkeling van kernprestatieindicatoren, om de prestaties van douane-instanties 

op nationaal en Unieniveau te kunnen beoordelen; roept de lidstaten op een actievere rol 

te spelen bij het verduidelijken van de meerwaarde van het handelsbeleid van de Unie, 
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aangezien het de taak van de lidstaten is om de onderhandelingsmandaten te 

formuleren; 

5. benadrukt dat eerlijke internationale handel een centraal instrument voor het buitenlands 

beleid van de Unie is dat, indien het afdoende wordt gefinancierd en wordt uitgevoerd 

door middel van samenhangende politieke, economische, handels- en 

ontwikkelingsstrategieën, bijdraagt tot duurzame ontwikkeling, met name in 

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

van de oorzaken van migratie; 

6. benadrukt dat de handelsgerelateerde technische ondersteuning en economische bijstand 

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

nabije partners van de Unie aan de zuidelijke en oostelijke grenzen een belangrijke 

bijdrage leveren aan de stabiliteit in deze regio's; 

7. is van mening dat een verhoging van de macrofinanciële bijstand nodig is om te 

waarborgen dat toekomstige lening- en subsidieaanvragen kunnen worden ingewilligd 

indien deze gerechtvaardigd zijn, en mits aan de door het Parlement vastgestelde 

voorwaarden is voldaan; benadrukt dat macrofinanciële bijstand niet mag leiden tot 

nieuwe afhankelijkheid van de ontvangende landen als gevolg van de 

terugbetalingsvoorwaarden van die bijstand; is van mening dat op de langere termijn 

moet worden overwogen het instrument van macrofinanciële bijstand te integreren in 

het instrument voor het Europees nabuurschapsbeleid om de samenhang van het 

optreden van de Unie te vergroten; 

8. verzoekt de Commissie de bestaande instrumenten ter bevordering van de 

internationalisering van kmo's te evalueren wat betreft de coherentie ervan met andere 

instrumenten van de Unie ter ondersteuning van kmo's, zoals COSME, alsook wat 

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

de lidstaten; verzoekt de Commissie tijdig voorstellen in te dienen voor de tussentijdse 

evaluatie van deze programma's teneinde de efficiëntie en doeltreffendheid ervan te 

verbeteren; 

9. herinnert eraan dat nieuwe initiatieven van de Unie, waaronder initiatieven op het 

gebied van defensie, gefinancierd moeten worden met aanvullende middelen en niet 

ten koste mogen gaan van bestaande begrotingslijnen; 

10. wijst erop dat, hoewel er wisselende resultaten zijn geboekt, het Europees Fonds voor 

aanpassing aan de globalisering (EFG) over te weinig middelen beschikt, niet op 

systematische wijze functioneert en dus ontoereikend is om de neveneffecten van 

automatisering, digitalisering en globalisering op te vangen; wijst op het succes van 

soortgelijke initiatieven in vergelijkbare economieën; benadrukt het belang van 

bijkomende middelen en hulpbronnen ter financiering van het EFG en ter verhoging van 

de doeltreffendheid en inzetbaarheid van dit fonds; is in dit verband van mening dat het 

uit te weg ruimen van onnodige belemmeringen van wezenlijk belang is om een hogere 

mate van doeltreffendheid te verwezenlijken; benadrukt het belang van opleidingen om 

werkloze werknemers de instrumenten te bieden die nodig zijn voor een geslaagde 

herintegratie op de arbeidsmarkt; 
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11. herinnert eraan dat de Unie de plicht heeft om gendergelijkheid toe te passen in alle 

beleidsmaatregelen en wijst erop dat handelsbeleid vanuit genderoogpunt uiteenlopende 

gevolgen kan hebben in de verschillende economische sectoren; pleit voor de opname 

van hoofdstukken inzake gender in alle nieuw te onderhandelen handelsakkoorden en de 

beschikbaarstelling van de nodige middelen voor de uitvoering ervan, met inbegrip van 

effectbeoordelingen vooraf, tijdens en achteraf, met naar geslacht uitgesplitste 

gegevens. 
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