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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat elke toekomstige handelsovereenkomst een 
gelijk speelveld waarborgt, met name op het gebied van mededinging en staatssteun; 
benadrukt dat overheidssteun enkel mag worden toegestaan in bij wijze van 
uitzondering gerechtvaardigde, juridisch reguleerde gevallen, zodat de concurrentie op 
de markt niet wordt verstoord, waarbij wordt voorzien in uitzonderingen en 
rechtvaardigingen die samenhangen met het behalen van de klimaatdoelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs; herinnert eraan dat "nu bedrijven wereldwijd actief zijn, 
ook het mededingingstoezicht die stap [moet] zetten", niet in de laatste plaats omdat de 
verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) en de opkomst van 
de digitale economie hebben geleid tot buitensporige markt- en machtsconcentratie in 
sommige sectoren; is van mening dat mondiale mededingingsregels en optimale 
coördinatie tussen mededingingsautoriteiten, met inbegrip van de uitwisseling van 
informatie in het kader van lopende mededingingsprocedures, een absolute voorwaarde 
zijn voor de ontwikkeling van eerlijke wereldhandel;

2. herinnert eraan dat internationale handels- en investeringsovereenkomsten een specifiek 
en sterk mededingingshoofdstuk moeten bevatten;

3. verzoekt de Commissie de inspanningen op te voeren met het oog op een ambitieuze 
openstelling van de internationale markten voor overheidsopdrachten en een betere 
toegang voor Europese ondernemingen tot publiek-private partnerschappen in derde 
landen; acht het noodzakelijk dat de asymmetrie die er heerst in verband met de toegang 
tot overheidsopdrachten tussen de Unie en derde landen, meer bepaald de VS en China, 
wordt beperkt; roept alle handelspartners van de EU ertoe op om Europese bedrijven en 
werknemers op niet-discriminerende wijze toegang tot hun markten voor 
overheidsopdrachten te verlenen; is verheugd dat de besprekingen over het instrument 
voor internationale overheidsopdrachten opnieuw van start zijn gegaan, omdat met dit 
instrument wordt gezorgd voor de noodzakelijke wederkerigheid in gevallen waarin 
handelspartners de toegang tot hun markten voor overheidsopdrachten beperken, en 
verzoekt de Europese Raad om het snel aan te nemen; steunt de inspanningen van de 
Commissie om de markten voor overheidsopdrachten in derde landen te openen door 
middel van bilaterale handelspartnerschappen; herinnert eraan dat ondernemingen die 
niet onder marktvoorwaarden opereren en gedreven worden door geopolitieke 
overwegingen vrijwel elke concurrent kunnen verslaan in een Europese 
aanbestedingsprocedure; verzoekt de Commissie toezicht te houden op 
aanbestedingsprocedures en te voorkomen dat Europese ondernemingen en werknemers 
lijden onder de oneerlijke concurrentie van door de staat georkestreerde 
ondernemingen;

4. wijst erop dat de bestrijding van oneerlijke handelspraktijken, onder meer via het 
mededingingsbeleid, noodzakelijk is om te zorgen voor een mondiaal gelijk speelveld 
dat ten goede komt aan werknemers, consumenten en bedrijven, en één van de 
prioriteiten is van de handelsstrategie van de EU; benadrukt dat in de discussienota over 
het in goede banen leiden van de mondialisering staat dat de Unie maatregelen moet 
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nemen om gelijke mededingingsvoorwaarden te herstellen; is verheugd dat er in de 
Economische Partnerschapsovereenkomst met Japan en in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst met Canada bepalingen over het mededingingsbeleid zijn 
opgenomen; betreurt echter dat deze bepalingen een beperkte reikwijdte hebben en niet 
voorzien in een doeltreffende handhaving en geschillenbeslechting; wijst erop hoe 
belangrijk het is ambitieuze mededingingsbepalingen op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten en de uitvoering ervan af te dwingen, zodat eerlijke regels 
worden gewaarborgd;

5. benadrukt het belang van mondiale samenwerking op het gebied van handhaving van de 
mededingingsregels; spoort de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten 
ertoe aan een actieve rol te spelen in het International Competition Network;

6. is ingenomen met het voorstel voor het vaststellen van een Europees kader voor de 
screening van buitenlandse directe investeringen; beschouwt het als een nuttig 
instrument om Europese ondernemingen van strategisch belang te beschermen tegen 
oneerlijke handelspraktijken die de veiligheid en de openbare orde kunnen schaden, en 
om de eerbiediging van de beginselen van eerlijke mededinging in de EU te 
waarborgen;

7. benadrukt het belang van het antisubsidie-instrument om oneerlijke mondiale 
concurrentie aan te pakken en voorwaarden tot stand te brengen die gelijkwaardig zijn 
aan de EU-staatssteunregels; betreurt in dit verband dat de Volksrepubliek China in 
2017 opnieuw het hoogste aantal nieuw ingestelde handelsbelemmeringen voor 
Europese ondernemingen en werknemers heeft opgeworpen en betrokken was bij het 
merendeel van de Europese antisubsidiezaken;

8. uit zijn bezorgdheid over het douanebeleid van de VS en de invloed ervan op het 
concurrentievermogen van de Europese ondernemingen; onderstreept dat de 
maatregelen die de Commissie neemt om het handelsevenwicht met de VS te herstellen 
doortastend maar ook evenwichtig, evenredig en verenigbaar met de WTO-beginselen 
moeten zijn;

9. verzoekt de Commissie meer inspanningen te leveren op het gebied van eerlijke 
concurrentie op de mondiale markt, onder meer in de strijd tegen de ongerechtvaardigde 
toepassing van tarifaire belemmeringen en subsidies, door nauwer samen te werken met 
andere landen, onder meer in het kader van fora als de WTO, de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Conferentie van de 
Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD), de G20 en de 
Wereldbank; herinnert aan de werkzaamheden die tussen 1996 en 2004 in WTO-
verband zijn verricht met betrekking tot de interactie tussen handelsbeleid en 
mededingingsbeleid en betreurt dat dit aspect sindsdien niet langer deel uitmaakt van 
het WTO-werkprogramma; benadrukt dat bepalingen in WTO-overeenkomsten zoals 
artikel IX van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) 
een grondslag vormen voor verdere samenwerking tussen WTO-leden op het gebied van 
mededinging; dringt er daarom op aan dat er tijdens de 12e Ministeriële Conferentie van 
de WTO nieuwe vooruitgang wordt geboekt inzake het garanderen van eerlijke 
internationale concurrentie;
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10. uit zijn bezorgdheid over het veronderstelde onvermogen van de WTO om niet-
markteconomieën en de door subsidies en staatsinmenging veroorzaakte 
concurrentieverstoringen aan te pakken, maar blijft sterk geloven in de fundamentele rol 
van de WTO; is verheugd over de tripartiete actie van de VS, Japan en de EU om de 
WTO dienovereenkomstig te hervormen;

11. verzoekt de Commissie kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU beter te 
ondersteunen, zodat zij hun rechten zowel kunnen beschermen als uitoefenen in het 
geval van oneerlijke handelspraktijken, meer bepaald bij dumping en het verlenen van 
subsidies door niet-EU-landen; is zich in dit verband bewust van de inspanningen van 
de Commissie ter bestrijding van oneerlijke concurrentie in spraakmakende zaken tegen 
bekende bedrijven, maar benadrukt dat de handhaving van eerlijke concurrentie in het 
geval van kmo's tevens van wezenlijk belang is;

12. benadrukt dat een doeltreffende toepassing van de bepalingen inzake duurzame 
ontwikkeling in handelsovereenkomsten van belang is voor een verbetering van de 
levensomstandigheden in partnerlanden en voor de bescherming van Europese 
ondernemingen tegen oneerlijke concurrentie; is ingenomen met de invoering van 
milieu- en sociale criteria bij de hervorming van antisubsidie- en 
antidumpingmaatregelen.
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