
 

AD\1145845NL.docx  PE615.264v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie internationale handel 
 

2016/2018(INI) 

12.2.2018 

ADVIES 

van de Commissie internationale handel 

aan de Commissie juridische zaken en de Commissie constitutionele zaken 

inzake de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord 

"Beter wetgeven" 

(2016/2018(INI)) 

Rapporteur voor advies: Bendt Bendtsen 

 

  



 

PE615.264v02-00 2/6 AD\1145845NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1145845NL.docx 3/6 PE615.264v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken en 

Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat in het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" wordt opgeroepen 

tot interinstitutionele samenwerking met het oog op de vereenvoudiging van de bestaande 

Uniewetgeving en het vermijden van overregulering en administratieve lasten voor 

burgers, overheidsdiensten en bedrijven; overwegende dat het Parlement wenst te 

benadrukken dat deze doelstellingen niet mogen leiden tot afzwakking van de normen in 

internationale handelsakkoorden ter bescherming van het milieu, de volksgezondheid, de 

gezondheid van werknemers, de veiligheid, de normen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie en de rechten van de consument; 

B. overwegende dat samenwerking op het gebied van regelgeving is uitgegroeid tot een zeer 

belangrijk instrument in internationale handelsakkoorden om te komen tot een 

regelgevingsdialoog en -coherentie tussen de handelspartners; overwegende dat de 

Commissie zich tijdens dit proces moet blijven inzetten voor de eerbiediging van de 

beginselen van een eerlijk en gelijk speelveld voor alle betrokken partijen en bovendien 

moet blijven zorgen voor een maximale transparantie van de besluitvorming; 

C. overwegende dat het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" al op een aantal 

prioritaire gebieden tot merkbare verbeteringen heeft geleid en dat in paragraaf 40 van dit 

akkoord is vastgelegd dat de instellingen zich ertoe verbinden om te onderhandelen over 

verbeterde praktische regelingen voor samenwerking en informatiedeling over 

internationale overeenkomsten; 

1. acht het belangrijk dat de gevestigde praktijk om te wachten op goedkeuring van het 

Parlement alvorens voorlopige toepassing te geven aan de bepalingen inzake handel en 

investeringen van politiek belangrijke overeenkomsten wordt voortgezet, zoals 

commissaris Malmström in haar hoorzitting op 29 september 2014 ook heeft toegezegd; 

dringt bij de Raad, de Commissie en de EDEO aan op een steeds bredere toepassing van 

deze praktijk in het kader van alle internationale overeenkomsten; 

2. dringt er bij de overige instellingen op aan de Verdragen en verordeningen te eerbiedigen 

en te handelen in overeenstemming met de jurisprudentie op dit gebied, om ervoor te 

zorgen dat het Parlement: 

a. tijdens de volledige totstandkomingsprocedure van internationale 

overeenkomsten op proactieve, gestructureerde en gestroomlijnde wijze en onverwijld, 

ten volle en juist geïnformeerd wordt, zonder dat de onderhandelingspositie van de EU 

daarbij ondermijnd wordt, en bovendien voldoende tijd krijgt om in alle fasen zijn 

standpunten, waar vervolgens zo veel mogelijk rekening mee gehouden wordt, 

kenbaar te maken; 

b. naar behoren geïnformeerd wordt en betrokken wordt bij de 

tenuitvoerleggingsfase van deze overeenkomsten, met name wat betreft de besluiten 

van de organen die krachtens overeenkomsten worden ingesteld, en de kans krijgt zijn 

rechten als medewetgever ten volle uit te oefenen indien deze overeenkomsten 

gevolgen hebben voor EU-wetgeving; 

c. proactief op de hoogte wordt gehouden van de standpunten die de Commissie 
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inneemt op internationale fora, zoals de WHO, de UNCTAD, de OESO, het UNDP, de 

FAO en de UNHRC; 

3. merkt op dat het Parlement niet zal aarzelen om, als er in de nabije toekomst geen 

duidelijke vooruitgang wordt geboekt bij de onderhandelingen overeenkomstig paragraaf 

40 van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven", nogmaals een zaak aanhangig te 

maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat de rechten 

van het Parlement geëerbiedigd worden; 

4. merkt op dat alle instellingen moeten beseffen dat hun verantwoordelijkheid als wetgever 

niet eindigt zodra internationale overeenkomsten zijn gesloten; benadrukt dat de 

tenuitvoerlegging van overeenkomsten nauwlettend gemonitord moet worden en dat er 

duurzame inspanningen geleverd moeten worden om te waarborgen dat de met de 

overeenkomsten beoogde doelstellingen worden verwezenlijkt; verzoekt de instellingen 

om beste praktijken uit te wisselen en samen te werken tijdens de tenuitvoerleggings- en 

de evaluatiefase van internationale overeenkomsten; 

5. is ingenomen met het werkprogramma van de Commissie over belangrijke 

handelsgerelateerde dossiers, maar vindt dat hierin meer informatie opgenomen zou 

moeten worden over de planning van internationale handelsbesprekingen; dringt aan op 

meer transparantie tijdens het wetgevingsproces, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 

een gezamenlijke databank; 

6. merkt op dat effectbeoordelingen, waaronder beoordelingen van de gevolgen van 

overeenkomsten voor de mensenrechten, een belangrijk instrument kunnen zijn bij de 

onderhandelingen over handels- en investeringsovereenkomsten, en ertoe kunnen 

bijdragen dat partijen hun verplichtingen op het gebied van de mensenrechten nakomen, 

en wijst op het bindende karakter van overeenkomsten zoals het Internationaal Verdrag 

inzake economische, sociale en culturele rechten; 

7. is verheugd over de systematischer aanpak van effectbeoordelingen, hoewel de gebruikte 

methode niet altijd optimaal is; verzoekt de Commissie om zich te blijven inzetten voor 

een op resultaten gebaseerd handelsbeleid, in het kader waarvan de administratieve en 

regelgevingslasten voor bedrijven omlaag gaan en tevens de 

mensenrechtenverbintenissen en -verplichtingen worden nagekomen, overeenkomstig de 

leidende beginselen van de VN en de richtsnoeren van de Commissie; 

8. verzoekt de Commissie en de Raad om de verdeling van de bevoegdheden tussen de EU 

en haar lidstaten, die afgeleid kan worden uit Advies 2/15 van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie van 16 mei 2017, met betrekking tot de vaststelling van richtsnoeren voor 

de onderhandelingen, het voeren van onderhandelingen en het bepalen van de 

rechtsgrondslag van te ondertekenen en te sluiten overeenkomsten, en met name de 

ondertekening en de sluiting van internationale handelsakkoorden door de Raad, volledig 

te respecteren; 

9. is ingenomen met de verbeteringen ten aanzien van de toepassing van gedelegeerde 

handelingen en uitvoeringshandelingen, maar vindt dat verdere aanpassing aan de 

standpunten van het Parlement noodzakelijk is; spoort aan tot gebruikmaking van het 

interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen en vergaderingen van 

deskundigen. 
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