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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst erop dat de VS in 2017 de grootste markt voor export uit de EU waren en de 

op een na grootste bron van import in de EU; wijst erop dat er verschillen zijn in de 

handelstekorten en handelsoverschotten tussen de EU en de VS wat betreft de handel 

in goederen, de handel in diensten, de digitale handel en de buitenlandse directe 

investeringen; benadrukt dat de EU en de VS de meest omvangrijke handels- en 

investeringsbetrekkingen ter wereld onderhouden, die op gemeenschappelijke waarden 

zijn gebaseerd en een van de belangrijkste motoren van wereldwijde economische groei, 

handel en welvaart vormen; merkt voorts op dat de EU op de goederenhandelsbalans 

met de VS een overschot van 147 miljard USD heeft; wijst erop dat Europese 

ondernemingen werk bieden aan 4,3 miljoen mensen in de VS; 

2. beklemtoont het feit dat de EU en de VS twee hoofdrolspelers zijn in een 

geglobaliseerde wereld die een ongekend snel en intensief ontwikkelingsproces 

doormaakt en dat de EU en de VS gezien de gezamenlijke uitdagingen een 

gemeenschappelijk belang hebben bij samenwerking en coördinatie op het gebied van 

het handelsbeleid teneinde gestalte te kunnen geven aan het toekomstige multilaterale 

handelssysteem en aan de mondiale normen; 

3. wijst op de sleutelrol van de WTO in het multilaterale systeem, aangezien zij de beste 

optie blijft om een open, eerlijk en op regels gebaseerd systeem te garanderen waarin 

de vele uiteenlopende belangen van haar leden in aanmerking worden genomen en 

met elkaar in evenwicht worden gebracht; spreekt nogmaals zijn steun uit voor een 

versterking van het multilaterale handelssysteem; steunt de werkzaamheden die de 

Commissie heeft verricht voor de verdere samenwerking met de VS aan een positieve 

gezamenlijke reactie op de huidige institutionele en systemische uitdagingen; 

4. onderstreept de rol van de WTO bij het beslechten van handelsgerelateerde geschillen; 

vraagt alle WTO-leden ervoor te zorgen dat het stelsel voor geschillenbeslechting van 

de WTO goed werkt; betreurt in dit verband het feit dat benoemingen voor vacante 

functies bij de Beroepsinstantie door de Verenigde Staten worden tegengehouden, 

waardoor de hele werking van het stelsel voor geschillenbeslechting van de WTO in 

gevaar komt; doet een beroep op de Commissie en alle WTO-leden om manieren te 

zoeken om de huidige impasse in verband met de benoeming van nieuwe rechters bij 

de Beroepsinstantie van de WTO te doorbreken, indien nodig door het stelsel voor 

geschillenbeslechting te hervormen; is van mening dat dergelijke hervormingen erop 

gericht moeten zijn te waarborgen dat het stelsel zo efficiënt en onafhankelijk mogelijk 

is en tegelijkertijd in overeenstemming blijft met de waarden en de algemene 

benadering die de EU sinds de oprichting van de WTO ononderbroken heeft 

voorgestaan, in het bijzonder de bevordering van wereldwijde vrije en eerlijke handel 

op basis van de rechtstaat en de noodzaak dat alle WTO-leden aan de WTO-

verplichtingen voldoen; 

5. betreurt het gebrek aan resultaten van de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO, 

maar is ingenomen met het feit dat de VS, de EU en Japan gezamenlijk de verklaring 

over de uitbanning van oneerlijke, marktverstorende en protectionistische praktijken 
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hebben ondertekend, hetgeen ook benadrukt werd in de verklaring van de G-20 van 

juli 2017; dringt aan op verdere samenwerking met de VS en Japan in dit verband 

om oneerlijke handelspraktijken zoals discriminatie, beperking van de markttoegang, 

dumping en subsidies te bestrijden; 

6. vraagt de Commissie met de VS en andere WTO-leden een plan van aanpak op te 

stellen over de uitbanning van verstorende subsidies in de katoensector en de visserij 

(in het bijzonder met betrekking tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO-) 

visserij); vraagt samen te werken om nieuwe kwesties, zoals elektronische handel, 

digitale handel, met inbegrip van digitale ontwikkeling, bevordering van investeringen, 

handel en milieu, en handel en gender, hoger op de multilaterale agenda te plaatsen en 

speciaal beleid te stimuleren ter vergemakkelijking van de deelname van micro-, kleine 

en middelgrote ondernemingen (mkmo's) aan de wereldwijde economie; 

7. roept de EU en de VS op de samenwerking op internationaal niveau te bevorderen 

teneinde internationale overeenkomsten op het gebied van overheidsaanbestedingen, 

met name de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, te versterken; 

8. verzoekt de Commissie een dialoog aan te gaan met de Verenigde Staten met het oog 

op de hervatting van de onderhandelingen over de plurilaterale overeenkomst inzake 

milieugoederen (EGA) en de overeenkomst inzake de handel in diensten (TiSA); 

9. vraagt de EU en de VS middelen te bundelen om oneerlijke handelsbeleidsmaatregelen 

en -praktijken te bestrijden en tegelijkertijd de multilaterale regels en het proces voor 

geschillenbeslechting in de WTO te eerbiedigen en unilaterale acties te vermijden, 

aangezien deze schadelijk zijn voor alle mondiale waardeketens waarbinnen Europese 

en Amerikaanse bedrijven actief zijn; betreurt ten zeerste de onzekerheid in het 

internationale handelsstelsel die wordt veroorzaakt door het feit dat de VS gebruik 

maakt van middelen en beleidsinstrumenten die vóór de oprichting van de WTO en het 

stelsel voor geschillenbeslechting werden gecreëerd (bv. artikel 232 van 1962 en 

artikel 301 van 1974); merkt in dit verband op dat het besluit van de VS om krachtens 

artikel 232 invoerrechten op staal en aluminium te heffen niet kan worden 

gerechtvaardigd door redenen van nationale veiligheid, en doet een beroep op de VS 

om aan de EU en andere bondgenoten een volledige en permanente vrijstelling van de 

maatregelen te verlenen; verzoekt de Commissie om een krachtige reactie indien deze 

invoerrechten worden gebruikt om de uitvoer vanuit de EU aan banden te leggen; 

onderstreept tevens dat eventuele sancties in de vorm van tegenmaatregelen betreffende 

Europese goederen die de VS zouden kunnen nemen naar aanleiding van de publicatie 

van het nalevingsrapport van de Beroepsinstantie in het kader van de klacht van de VS 

tegen de EU over maatregelen inzake de handel in grote burgerluchtvaartuigen, niet 

gerechtvaardigd zouden zijn, aangezien 204 van de 218 vorderingen die door de VS 

zijn ingesteld door de WTO zijn afgewezen, terwijl een verder rapport over de daarmee 

verband houdende zaak wegens onrechtmatige VS-subsidies nog op zich laat wachten; 

10. neemt kennis van de voortzetting van de bilaterale samenwerking tussen de EU en 

de VS inzake een breed scala aan regelgevende kwesties, zoals blijkt uit de onlangs 

gesloten bilaterale overeenkomst inzake prudentiële maatregelen betreffende 

verzekering en herverzekering of de overeenkomst inzake wederzijdse erkenning 



 

AD\1156773NL.docx 5/9 PE620.975v02-00 

 NL 

van inspecties bij geneesmiddelenfabrikanten; verzoekt de Commissie en de Raad om 

in dit proces ten volle recht te doen aan de rol van het Europees Parlement; 

11. benadrukt dat intellectuele eigendom van cruciaal belang is voor de economie van de 

EU en de VS; roept beide partijen op om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan 

onderzoek en innovatie te stimuleren, een hoog niveau van bescherming van 

intellectuele eigendom te waarborgen en ervoor te zorgen dat degenen die innovatieve 

producten van hoge kwaliteit scheppen dit kunnen blijven doen; 

12. roept de EU en de VS ertoe op de markttoegang voor naar de VS en de EU exporterende 

kmo's te verbeteren door voor meer transparantie te zorgen met betrekking tot bestaande 

voorschriften en marktkansen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, bijvoorbeeld 

door middel van een kmo-portaal; 

13. benadrukt het belang van de Amerikaanse markt voor Europese kmo's; verzoekt de EU 

en de VS om iets te doen aan het onevenredige effect dat invoerrechten en niet-tarifaire 

en technische handelsbelemmeringen hebben op kmo's aan weerszijden van de 

Atlantische Oceaan, niet alleen door een verlaging van tarieven, maar ook door een 

vereenvoudiging van douaneprocedures en mogelijk nieuwe mechanismen om kmo's 

erbij te helpen ervaringen en optimale praktijken uit te wisselen wat betreft de inkoop 

en verkoop op de markten van de EU en de VS; 

14. roept de EU en de VS op om zich in het kader van hun bilaterale samenwerking te 

onthouden van onderlinge belastingconcurrentie, aangezien deze alleen tot een afname 

van de investeringen in beide economieën zal leiden; 

15. vraagt de EU en de VS overeenstemming te bereiken over een kader voor digitale 

handel waarin zij elkaars bestaande wettelijke kaders en overeenkomsten alsook hun 

gegevensbeschermingswetgeving en privacyregelgeving, die van bijzonder belang is 

voor de dienstensector, eerbiedigen; benadrukt in dit verband dat de EU en de VS 

moeten samenwerken om derde landen aan te moedigen hoge 

gegevensbeschermingsnormen in te voeren; 

16. doet een beroep op de EU en de VS om hun samenwerking op het gebied van 

klimaatverandering te intensiveren; verzoekt de EU en de VS de huidige en toekomstige 

handelsonderhandelingen op alle niveaus aan te grijpen als gelegenheid om de 

toepassing van internationaal overeengekomen normen, zoals de Overeenkomst van 

Parijs, te waarborgen, de handel in milieuvriendelijke goederen, met inbegrip van 

technologieën, te bevorderen, en een wereldwijde energietransitie tot stand te brengen 

door middel van een duidelijke en gecoördineerde internationale handelsagenda, 

teneinde het milieu te beschermen en werkgelegenheid en groei te creëren; 

17. is ervan overtuigd dat niet onder druk kan worden onderhandeld over een potentiële 

nieuwe overeenkomst over de handels- en investeringsbetrekkingen tussen de EU en 

de VS en dat het belang van de EU alleen gediend zou zijn met een brede, ambitieuze, 

evenwichtige en allesomvattende overeenkomst die alle handelsgebieden; merkt in dit 

verband op dat de instelling van een eventueel specifiek en permanent mechanisme voor 

samenwerking inzake regelgeving en raadpleging van voordeel zou kunnen zijn; 

verzoekt de Commissie de onderhandelingen met de VS onder de juiste omstandigheden 

te hervatten; 
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18. onderstreept dat handelsstromen in toenemende mate nieuwe, snellere en veiligere 

methoden voor het grensoverschrijdend verkeer van goederen en diensten vergen; roept 

de EU en de VS, die voor elkaar belangrijke handelspartners zijn, op om samen te 

werken op het gebied van handelsgerelateerde digitale technologische oplossingen ter 

vergemakkelijking van de handel; 

19. herinnert aan het belang van de bestaande dialoog en samenwerking tussen de EU en 

de VS op het gebied van wetenschap en technologie; erkent dat de inspanningen van de 

EU en de VS op het gebied van onderzoek en innovatie belangrijke motoren zijn van 

kennis en economische groei, en spreekt zich uit voor de voortzetting en uitbreiding van 

de tussen de EU en de VS gesloten overeenkomst inzake wetenschappelijke en 

technologische samenwerking na 2018 met het oog op de bevordering van onderzoek, 

innovatie, nieuwe technologieën en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, 

teneinde meer en betere banen te scheppen, duurzame handel tot stand te brengen en 

inclusieve groei te creëren; 

20. deelt de bezorgdheid van de VS over de mondiale overcapaciteit van de staalproductie; 

betreurt tegelijkertijd dat unilaterale maatregelen die strijdig zijn met de WTO, 

de integriteit van een op regels gebaseerde handel alleen maar zullen ondermijnen; 

benadrukt dat zelfs een permanente vrijstelling van de EU van de Amerikaanse 

invoertarieven deze aanpak niet kan rechtvaardigen; vraagt de Commissie samen te 

werken met de VS voor de versterking van de inspanningen ter bestrijding van de 

overcapaciteit van de staalproductie in het kader van het mondiaal forum van de G-20, 

teneinde het enorme potentieel van multilaterale acties te benutten; herhaalt zijn 

overtuiging dat gezamenlijke en gecoördineerde maatregelen in het kader van de op 

regels gebaseerde handelsstelsels de beste manier zijn om dergelijke wereldwijde 

problemen op te lossen;  

21. wijst er opnieuw op dat het belangrijk is dat de EU en de VS de nodige modernisering 

van de WTO op gecoördineerde en constructieve wijze aanpakken om deze effectiever 

en transparanter te maken en de verantwoordingsplicht ervan te versterken, en er tevens 

voor te zorgen dat bij de uitwerking van internationale voorschriften en 

beleidsmaatregelen op handelsgebied naar behoren rekening wordt gehouden met de 

gender-, sociale, milieu- en mensenrechtendimensie; 

22. wijst erop dat de EU een onvervalste markteconomie en een open, op waarden en regels 

gebaseerde eerlijke handel voorstaat; herhaalt zijn steun voor de strategie die door de 

Commissie wordt gevolgd in reactie op het huidige handelsbeleid van de VS, die in 

overeenstemming is met de regels van het multilaterale handelssysteem; dringt aan 

op eendracht tussen alle lidstaten van de EU en verzoekt de Commissie een 

gemeenschappelijke aanpak van de situatie uit te werken; benadrukt dat de lidstaten van 

de EU in dit opzicht eensgezind moeten blijven, aangezien gezamenlijke acties van de 

EU in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid en de douane-unie van de EU 

op internationaal niveau alsook bilaterale acties van de EU en de VS veel doeltreffender 

zijn gebleken dan initiatieven van afzonderlijke lidstaten; herhaalt dat de EU bereid is 

om met de VS in het kader van de regels van het multilaterale handelssysteem samen te 

werken met betrekking tot handelskwesties van wederzijds belang; 
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23. betreurt het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit het gezamenlijk 

alomvattend actieplan (JCPOA) en de gevolgen dat dit besluit zal hebben voor 

bedrijven uit de EU die zaken doen in Iran; steunt alle inspanningen van de EU ter 

behartiging van de belangen van Europese ondernemingen die in Iran investeren, met 

name het besluit van de Commissie om het blokkadestatuut te activeren, hetgeen getuigt 

van het engagement van de EU voor het JCPOA; meent dat dit statuut eveneens zou 

kunnen worden toegepast overal daar waar het van pas komt; 

24. verzoekt de EU en de VS hun samenwerking en hun inspanningen voor de 

tenuitvoerlegging en verspreiding van regelingen voor passende zorgvuldigheid voor 

ondernemingen te intensiveren, teneinde de bescherming van de mensenrechten, onder 

meer wat betreft de handel in mineralen en metalen uit conflictgebieden, wereldwijd 

te versterken; 

25. betreurt het feit dat de VS zich terugtrekken uit het milieubeschermingsbeleid; betreurt 

in dit verband het feit dat president Trump heeft besloten het verbod op de invoer van 

jachttrofeeën van olifanten uit bepaalde Afrikaanse landen waaronder Zimbabwe en 

Zambia naar de VS, de grootste importeur van dergelijke jachttrofeeën, op te heffen; 

26. roept de EU en de VS op de trans-Atlantische parlementaire samenwerking voor te 

zetten en te versterken om zo een beter en breder politiek kader te scheppen voor de 

verbetering van de handels- en investeringsbetrekkingen tussen de EU en de VS; 

27. uit zijn bezorgdheid over een eventuele overeenkomst tussen de VS en China die niet 

volledig in overeenstemming is met de WTO-regels, die ook onze belangen zou kunnen 

schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de trans-Atlantische 

handelsbetrekkingen; wijst er daarom op dat wij moeten meewerken aan een ruimere 

overeenkomst met de belangrijkste handelspartners met wie wij op wereldvlak gedeelde 

belangen hebben. 
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