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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

Aanbevelingen

1. is van oordeel dat, wanneer een nieuw en alomvattend instrument voor extern optreden 
wordt aangenomen door de medewetgevers, in de titel ervan uitdrukkelijk naar "handel" 
moet worden verwezen, bijvoorbeeld "Instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling, handel en internationale samenwerking";

2. verwelkomt de verhoging van de kredieten voor maatregelen onder rubriek 6, 
"Nabuurschap en internationaal beleid", in het voorstel van de Commissie voor het 
meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, en vraagt dat de middelen voor 
internationale handel binnen dat begrotingsonderdeel evenredig verhoogd worden (met 
30 %) en dat voorzien wordt in specifieke kredieten voor handel;

3. benadrukt dat het MFK gericht is op de uitvoering van beleid; is in dit verband 
ingenomen met het feit dat de ambitieuze strategie "Handel voor iedereen" gestoeld is 
op een op waarden gebaseerd handelsbeleid, d.w.z. eerlijke en ethische 
handelsbeginselen; pleit voor een MFK 2021-2027 dat voorziet in voldoende middelen, 
en voor politieke en administratieve steun voor de verdere ontwikkeling van het 
handelsbeleid van de Unie mogelijk wordt gemaakt, ter ondersteuning van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (Sustainable 
Development Goals – SDG's), aan de hand van coherente strategieën; is bezorgd over 
het ontbreken van een duidelijke en zichtbare daartoe strekkende toezegging in de 
MFK-voorstellen; benadrukt dat de SDG-doelstellingen naar behoren in aanmerking 
moeten worden genomen om duurzame economische groei en stabiliteit, 
werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling van de Europese Unie en van derde landen, 
met name ontwikkelingslanden, tot stand te brengen; herinnert eraan dat de uitvoering 
van de SDG's het interne en externe beleid van de EU betreft; dringt daarom aan op de 
integratie van de SDG's in al het EU-beleid, waaronder het handelsbeleid en de 
initiatieven van het volgende MFK; benadrukt dat de bijdrage aan de tenuitvoerlegging 
van Agenda 2030 gebruikt moet worden als benchmark voor het politieke succes; 
benadrukt dat, om de SDG's 2 en 6 te kunnen verwezenlijken, bijzondere aandacht 
nodig is voor het voorzien in genoeg voedsel van goede kwaliteit, schoon water en de 
bouw van extra installaties voor de verwijdering van afvalwater; vestigt bovendien de 
aandacht op de omvang en de gevolgen van de energiearmoede in ontwikkelingslanden 
en dringt aan op extra maatregelen om, met name in afgelegen plattelandsgebieden en 
gebieden die niet op het energienetwerk zijn aangesloten, de energiearmoede terug te 
dringen overeenkomstig SDG 7; benadrukt dat de middelen voor "hulp voor handel"-
initiatieven moet worden verhoogd;

4. onderstreept dat de opzet van toekomstige instrumenten voor externe financiering 
dezelfde flexibiliteit moet behouden als de huidige instrumenten (zoals het 
partnerschapsinstrument) voor de financiering van handelsgerelateerde taken en zaken 
als interne adviesgroepen (DAG's); dringt aan op een verhoging van de bedragen die 
voor dergelijke begeleidende maatregelen ter beschikking worden gesteld; merkt op dat 
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een van de doelstellingen van de externe instrumenten van de Unie de openbare 
diplomatie is om in derde landen vertrouwen en begrip op te bouwen voor het EU-
beleid; benadrukt dat de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld van het 
grootste belang is, en erkent het belang van DAG's als krachtige instrumenten voor de 
correcte uitvoering van handelspartnerschapsovereenkomsten; stelt niettemin met 
bezorgdheid vast dat zij in de begroting ondergewaardeerd zijn en te lijden hebben 
onder een gebrek aan capaciteit, met name in derde landen; dringt daarom aan op 
hogere toewijzingen ter ondersteuning van de deelname van maatschappelijke 
organisaties in de partnerlanden aan hun respectieve DAG's;

5. vraagt andermaal om voldoende middelen om handelsovereenkomsten vooraf, 
tussentijds en achteraf te evalueren, en om de gebruikte methodologie te herzien, 
rekening houdend met de cumulatieve effecten en de gevolgen voor het verwezenlijken 
van de SDG's en voor de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs, is van mening dat 
de Europese Unie meer rekening moet houden met de sociale, gezondheids- en 
milieueffecten van haar handelsbetrekkingen en overeenkomsten bij de evaluatie van de 
huidige en toekomstige scenario's; benadrukt daarnaast de behoefte aan naar gender 
opgesplitste gegevens; vraagt de Commissie nauw samen te werken met de 
wetenschappelijke diensten van de UNCTAD en de OESO;

6. stelt vast dat de sluiting van elke nieuwe handelsovereenkomst een aanzienlijk 
inkomstenverlies voor de eigen middelen van de Unie kan inhouden; verzoekt de 
Commissie deze verliezen nauwkeurig te meten en het Parlement de cijfers te bezorgen 
voor elke gesloten overeenkomst; stelt vast dat de lidstaten 20 % van de douanerechten 
op invoer van buiten de EU als inningskosten inhouden; steunt het voorstel om dit 
percentage in het MFK 2021-2027 te verlagen tot 10 % ten behoeve van de 
eigenmiddelenbegroting van de Unie; verzoekt de Commissie en de lidstaten meer 
inspanningen te leveren tegen douanefraude;

7. vestigt de aandacht op het feit dat de douane-unie een van de belangrijkste bronnen van 
de financiële capaciteit van de Europese Unie is; roept daarom op tot een striktere en 
homogenere toepassing van het douanewetboek van de Unie; herhaalt zijn bezorgdheid 
naar aanleiding van een verslag van het OLAF uit 20171, waarin wordt gesuggereerd dat 
importeurs in het Verenigd Koninkrijk een groot bedrag aan douanerechten hebben 
ontdoken door gebruik te maken van fictieve en valse facturen en onjuiste 
douaneaangiften bij invoer; erkent dat verdere inspecties van de Commissie een 
aanzienlijke toename van de omvang van deze onderwaarderingsfraude in het Verenigd 
Koninkrijk aan het licht hebben gebracht; herinnert eraan dat het Verenigd Koninkrijk, 
ondanks het feit dat het sinds 2007 op de hoogte is gesteld van de risico's van fraude 
met betrekking tot de invoer van textiel en schoeisel van oorsprong uit de 
Volksrepubliek China en ondanks het verzoek om passende 
risicobeheersingsmaatregelen te nemen, geen maatregelen heeft genomen om fraude te 
voorkomen; neemt met bezorgdheid kennis van de bevindingen van het OLAF dat als 
gevolg van "aanhoudende nalatigheid van de douane van het VK" de EU 
1,987 miljard EUR aan heffingen is misgelopen, en verzoekt het Verenigd Koninkrijk 
de boete van 2,7 miljard EUR te betalen, zoals verzocht door de Commissie;

                                               
1"Verslag van het OLAF 2016 – Zeventiende verslag van het Europees Bureau voor fraudebestrijding”, 
1 januari t/m 31 december 2016", Europees Bureau voor fraudebestrijding, 2017.
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8. herhaalt dat het handelsbeleid en het ontwikkelingsbeleid complementaire elementen 
zijn van het externe beleid van de Unie, die een integrerend deel uitmaken van de 
Europese consensus inzake ontwikkeling, en dat de beginselen van doeltreffendheid van 
de hulp ook moeten worden toegepast op "hulp voor handel"; herinnert aan de 
verbintenis van de Unie en de meeste van haar lidstaten om de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) tegen 2030 op te trekken tot 0,7 % van het bbp, waarbij 20 % 
van de ODA van de EU naar acties voor sociale integratie en menselijke ontwikkeling 
gaat en 0,2 % van het bni van de Unie wordt besteed aan ODA voor de minst 
ontwikkelde landen;

9. benadrukt dat macrofinanciële bijstand in het volgende MFK sterk afhankelijk moet 
worden gemaakt van economische en sociale vorderingen;

10. benadrukt dat de cruciale rol van kmo's voor de economie van de Unie tot uiting moet 
komen in een omvattende en samenhangende strategie die Europese kmo's een 
ondernemingsvriendelijk klimaat aanreikt en hun internationale handels- en 
investeringsmogelijkheden bevordert; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van de diverse initiatieven (zowel particuliere als van 
de lidstaten zelf) ter bevordering van de internationalisering van kmo's, ook onder het 
Partnerschapsinstrument, te beoordelen en te verbeteren, en dit ook te doen voor andere 
financieringsinstrumenten van de Unie ter ondersteuning van kmo's, zoals Cosme, om 
ervoor te zorgen dat ze elkaar aanvullen en een Europese meerwaarde bieden; 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 
overeenkomsten beschikbare preferenties teneinde de benuttingsgraad van de 
preferenties te verhogen; merkt op dat de toegang van kmo's tot de externe 
financieringsinstrumenten verbeterd moet worden door middel van minder complexe en 
gebruikersvriendelijker regelgeving, wat een flexibeler gebruik van de fondsen kan 
faciliteren en tegelijkertijd kmo's kan helpen om internationale ervaring op te doen; 
benadrukt dat kmo's betere informatie moeten krijgen en bewust gemaakt moeten 
worden van de bestaande instrumenten, vooral op nationaal niveau;

11. raadt aan robuuste en consistente toezichts- en beoordelingsmechanismen, met inbegrip 
van de mechanismen die vereist zijn om aan de verplichtingen in het kader van de 
hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling te voldoen, op te nemen in de 
opzet van toekomstige instrumenten, om meer verantwoordingsplicht, transparantie, 
democratisch toezicht door het Parlement en een verbeterde gerichtheid van de uitgaven 
te verzekeren; vraagt dat voldoende begrotingsreserves worden toegewezen in de opzet 
van toekomstige financiële instrumenten, dat personeel wordt toegewezen aan het 
directoraat-generaal Handel van de Commissie om de toenemende taken uit te voeren, 
dat toezicht plaatsvindt op de uitvoering van handelsovereenkomsten en dat 
handelsbeschermingsinstrumenten ingezet worden, met name om het multilateralisme 
bij de ontwikkeling van mondiale handelsvoorschriften en -regelgeving te verdedigen 
en bevorderen, dat de WTO hervormd wordt en dat het handelsbeleid en de 
handelsregels beter geïntegreerd worden in het kader van het systeem van de Verenigde 
Naties; verzoekt om extra steun van de Unie voor de parlementaire dimensie van de 
WTO, onder meer door meer financiële en personele steun voor het desbetreffende 
secretariaat; benadrukt dat het noodzakelijk is voldoende financiële middelen ter 
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beschikking te stellen om een regelmatige en efficiënte controle mogelijk te maken van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling door internationale organisaties zoals de IAO-missies, en toezicht en 
onderzoek door andere VN-organisaties;

12. roept de Commissie op om via de externe financieringsinstrumenten voldoende 
middelen te reserveren voor samenwerking en technische bijstand met derde landen, 
met name ontwikkelingslanden, voor de noodzakelijke begeleidende maatregelen voor 
handelsgerelateerde wetgeving, zoals de verordening tot vaststelling van verplichtingen 
inzake de toeleveringsketen voor importeurs van tin, tantaal en wolfraam, hun ertsen, en 
goud afkomstig uit door conflicten getroffen en risicovolle gebieden, het Kimberley-
proces, alsmede het vlaggenschipinitiatief van de Commissie inzake de kledingsector en 
soortgelijke initiatieven en het Global Compact van de VN;

13. is van mening dat het Europees Garantiefonds voor externe maatregelen een 
doeltreffend en doelmatig mechanisme is om de risico's te dekken die verband houden 
met leningoperaties van de Unie in derde landen; dringt erop aan dat er meer leningen 
beschikbaar worden gesteld om kmo's te ondersteunen en sociale en economische 
infrastructuur te ontwikkelen in de regio's die het zwaarst door de migratie- en 
vluchtelingencrisis worden getroffen;

14. wijst erop dat steun voor handelsbevordering in de partnerlanden een belangrijke taak 
moet blijven in het MFK, maar beveelt aan om meer nadruk te leggen op de verkorting 
van de doorlooptijd op de lokale en regionale markten, om de steun voor 
opslagfaciliteiten voor vis en landbouwproducten te verhogen en om de stimulansen 
voor een eerlijke en ethische handel met de Unie te versterken.
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