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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

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

de strategie "Handel voor iedereen"; benadrukt dat er meer politieke en administratieve 

steun nodig is om te waarborgen dat handelsakkoorden binnen een passend tijdschema 

kunnen worden overeengekomen; benadrukt evenwel dat de middelen voor "hulp voor 

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

worden toegewezen aan DG Handel van de Commissie om dit DG in staat te stellen een 

toenemend aantal activiteiten uit te voeren, in het bijzonder om de uitvoering en 

naleving te waarborgen van de bepalingen in zowel de bilaterale als de multilaterale 

overeenkomsten; onderstreept het belang van het uitvoeren van evaluaties voor, tijdens 

en na het sluiten van dergelijke overeenkomsten, teneinde een meer inclusieve strategie 

te verwezenlijken; wijst in dit verband op de behoefte aan naar gender uitgesplitste 

gegevens; herhaalt dat de tenuitvoerlegging van handelsbeschermingsinstrumenten 

adequaat moet worden gefinancierd om snelle onderzoeken te bevorderen en de snelle 

goedkeuring ervan mogelijk te maken; onderstreept dat er voldoende middelen 

beschikbaar moeten worden gesteld voor samenwerking met en bijstand aan derde 

landen om hun toetreding tot bilaterale en multilaterale handelsinitiatieven en -

overeenkomsten, waaronder het Wassenaar Arrangement, het Kimberley-proces en de 

internationale Alliantie voor handel zonder foltering, te bevorderen en te 

vergemakkelijken; vraagt dat bij de handelsgerelateerde bijstand van de Unie sterker de 

nadruk wordt gelegd op het ondersteunen van de toename van de lokale en 

intraregionale handel in onze partnerlanden en -regio's, en daarmee op het versterken 

van de zelfvoorzienende en duurzame nationale economische ontwikkeling van de 

betrokken landen; verzoekt de Commissie voorts om de uitvoering ervan te coördineren 

om een zo groot mogelijke doeltreffendheid te verwezenlijken; 

2. 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; beschouwt het gemeenschappelijk handelsbeleid als een van de 

krachtigste instrumenten van de Unie om de oorzaken van migratie aan te pakken; 

3. benadrukt dat het 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, onder meer door een verdergaande en wezenlijke rol voor 

het Europees Parlement vast te stellen, en dringt er bij de Commissie op aan om, in 

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

4. 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, alsook wat betreft subsidiariteit, 

niet-overlapping en complementariteit met de programma's van de lidstaten; roept de 

Commissie op de internationaliseringsprogramma's voor kmo's verder te financieren en 

te trachten te voorzien in een calculator voor oorsprongsregels op maat van kmo's 

waarmee zij met name gebruik zouden kunnen maken van de in het kader van bestaande 
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overeenkomsten beschikbare preferenties teneinde de benuttingsgraad van de 

preferenties te verhogen; 

5. wijst erop dat de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de sociale 

partners bij de tenuitvoerlegging van handelsovereenkomsten de legitimiteit en de 

doeltreffendheid van het gemeenschappelijk handelsbeleid kan bevorderen, dat de 

burgers van de Unie meer geïnformeerd willen worden over en betrokken willen 

worden bij de vorming van het handelsbeleid van de Unie en dat de Commissie aan 

deze belangen van de burgers prioriteit heeft toegekend; is van mening dat het van 

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

burgers bij de vorming van het handelsbeleid van de Unie en het wijzen van de 

Europese burgers op de voordelen van dit beleid; roept ertoe op om interne 

adviesgroepen en gezamenlijke platforms, die nu over te weinig middelen beschikken, 

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, aangezien het 

de taak van de lidstaten is om de onderhandelingsmandaten te formuleren; 

6. benadrukt dat de handelsgerelateerde technische ondersteuning en economische bijstand 

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

partners van de Unie aan de oostelijke grens alsook aan de landen van na de Arabische 

Lente een belangrijke bijdrage leveren aan de stabiliteit in deze regio's; 

7. verzoekt de Commissie te investeren in een studie over de bijdrage van het 

handelsbeleid van de Unie aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (SDG's), met inbegrip van 

aanbevelingen om het beleid in overeenstemming te brengen met de Agenda 2030; 
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