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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat het gemeenschappelijk handelsbeleid een fundamentele pijler van het 
externe beleid van de Unie moet blijven, met rechtstreekse gevolgen voor de levens 
van de burgers, en dat het de Unie moet helpen zich aan te passen aan haar nieuwe rol 
in een wereld met meerdere leidende spelers op het wereldtoneel; dringt er bij de 
Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden op aan daartoe 
samen te werken op de volgende gebieden:

a) het gemeenschappelijk handelsbeleid versterken door het in het bredere 
beleidskader te integreren; met betrekking tot het mondiale handelsbeleid het voortouw 
nemen op multi- en bilateraal niveau; nauwer samenwerken met de bilaterale, strategische 
en regionale handelspartners en met multilaterale organisaties zoals de Conferentie van de 
Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD), het Milieuprogramma van 
de Verenigde Naties (UNEP), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en met name 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO), door actief deel te nemen aan de noodzakelijke 
hervorming daarvan zodat zij doeltreffender wordt, beter kan inspelen op de nieuwe 
globale uitdagingen, met inbegrip van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, en de legitimiteit ervan wordt 
versterkt; het leiderschap van de Unie en het EU-handelsbeleid krachtiger maken via de 
bevordering van een op waarden gebaseerd handelsbeleid door de mensenrechtendimensie 
van de handel en de toepassing van de hoogste Europese normen te versterken;

b) een leidende rol spelen bij de verdediging van een open, op regels gebaseerd, 
eerlijk en op duurzame ontwikkeling gericht wereldhandelssysteem om zo het 
concurrentievermogen van ondernemingen in de EU te bevorderen, door de 
daadwerkelijke toepassing te waarborgen van internationale regels en overeenkomsten, 
zoals milieu- en klimaatovereenkomsten, verdragen van de IAO, anticorruptiebepalingen 
en overeenkomsten inzake financiële transparantie, bestrijding van witwassen, en fiscale 
samenwerking; erover waken dat EU-ondernemingen wereldwijd actief kunnen zijn onder 
gelijke voorwaarden, volgens voorspelbare regels, onder eerlijke concurrentie en 
overeenkomstig vastgestelde verplichtingen, onder meer door constructief te werken aan 
een gemeenschappelijk EU-standpunt voor de intergouvernementele onderhandelingen 
van de VN over aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en door de 
verantwoordingsplicht van bedrijven evenals bindende zorgvuldigheidsverplichtingen met 
betrekking tot de toeleverings- en productieketen te stimuleren;

c) het Parlement volledig en onverwijld op de hoogte houden van de 
onderhandelingen en het mandaat van de Raad, en tijdens de gehele uitvoeringstermijn 
van internationale overeenkomsten, om te waarborgen dat het zijn bevoegdheden en 
prerogatieven kan uitoefenen; de onderhandelingsprocessen vereenvoudigen en verkorten 
en het toezicht van het Parlement in de loop daarvan versterken; de transparantie ten 
aanzien van de EU-burgers vergroten door de onderhandelingsrichtsnoeren (mandaten) 
voor handelsovereenkomsten bekend te maken voor de start van de onderhandelingen, ook 
om de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid voor marktdeelnemers te vergroten, zodat 
zij beter en tijdig gebruik kunnen maken van de kansen die zich voordoen voor de EU; ten 
volle de Verdragsbepalingen en recente EU-rechtspraak respecteren waarin is bepaald dat 



PE627.014v02-00 4/7 AD\1167398NL.docx

NL

de Unie exclusief bevoegd is voor de gemeenschappelijke handelspolitiek;

d) het handelsbeleid aanpassen aan de wereldwijde tendensen van automatisering, 
digitalisering, toenemende gerichtheid op dienstverlening, de opkomst van mondiale 
waardeketens en de onderlinge verwevenheid van handel in goederen en in diensten, 
door te werken aan de opname van passende bepalingen om gegevensoverdracht, 
concurrerende prijzen voor intermediaire goederen en geliberaliseerde handel in 
diensten te waarborgen in bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten;

e) kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) ondersteunen zodat zij ten volle 
de vruchten kunnen plukken van het gemeenschappelijk handelsbeleid; de investeringen 
in onderzoek en technologische ontwikkeling en innovatie verhogen, met name met het 
oog op het koolstofvrij maken van onze economie; de Europese ondernemingen 
ondersteunen om wereldleider te worden in deze bedrijfstak, het concurrentievermogen te 
vergroten en fatsoenlijke banen te scheppen; benadrukken dat duurzame ontwikkeling niet 
mag worden gezien als een belemmering voor investeringen; aandringen op internationale 
samenwerking en een internationaal participatieproces, met name op het Afrikaanse 
continent, die duurzame economische cycli op regionaal niveau zouden kunnen 
bevorderen, tot de creatie van nieuwe banen zouden kunnen leiden en de ontwikkeling van 
socialebeschermingsmaatregelen zouden kunnen stimuleren;

f) in handelsovereenkomsten systematisch hoofdstukken opnemen over digitale 
handel en kmo's evenals bindende en afdwingbare hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling en bepalingen inzake gendergelijkheid en het voortouw nemen bij 
multilaterale besprekingen over deze thema's; ten volle de privacy van gegevens van EU-
burgers verdedigen als neergelegd in de algemene verordening gegevensbescherming van 
de Unie (Verordening (EU) 2016/679) en de versterking van de EU-normen inzake 
consumentenbescherming, gegevensbescherming en markttoegang bevorderen; een 
wereldwijde alliantie nastreven en de autoriteiten van de lidstaten ondersteunen bij de 
bestrijding van grensoverschrijdende cybercriminaliteit; een digitale EU-strategie 
ontwikkelen die investeringen omvat in digitale infrastructuur en digitale ondernemingen 
ten bate van de gehele samenleving;

g) de aanvraagprocedure voor en de toegang tot het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering vereenvoudigen om rekening te houden met de gevolgen van de 
geleidelijke en wederkerige liberalisering van de handel in goederen en diensten; 

h) de samenhang versterken van het gemeenschappelijk handelsbeleid met het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees 
ontwikkelings- en klimaatbeleid, om de in artikel 3, lid 5, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en de artikelen 21, 207 en 208 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) vastgelegde waarden en doelstellingen te 
waarborgen, volledig overeenkomstig de Europese consensus inzake ontwikkeling; 

i) onderkennen dat de extreme politisering van handelsovereenkomsten van de EU 
de handel kan belemmeren;

j) het strategische belang onderstrepen van de ontwikkeling van een constructief 
nabuurschapsbeleid door de opbouw van eerlijke handelsbetrekkingen en economische 
samenwerking met economieën in het oostelijk en zuidelijk nabuurschap van de Unie, 
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teneinde hun economische en sociale welvaart te bevorderen en banen te scheppen;

k) anticiperen op de gevolgen van de brexit en manieren voorstellen om negatieve 
economische gevolgen voor de Unie en haar burgers, met inbegrip van Britse burgers 
die nu in de Unie wonen, te verzachten; 

l) de communicatiestrategie over het gemeenschappelijk handelsbeleid verbeteren 
door meer openbare en uitgebreide analyses van de mogelijke effecten van nieuwe 
handelsovereenkomsten ter beschikking te stellen alvorens de 
onderhandelingsrichtsnoeren (mandaten) ter zake goed te keuren; beter communiceren 
over de kansen die de handel onze burgers en ondernemingen biedt; de transparantie
vergroten en de dialoog met beroepsmatige en sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld verdiepen om hen passend te betrekken bij het toezicht op en de uitvoering 
van handelsovereenkomsten, met name via de gezamenlijke dialoog en interne 
adviesgroepen voor handelsovereenkomsten en via de toewijzing van meer middelen aan 
deze mechanismen; de burgers van de Unie en de marktdeelnemers helpen om het 
veranderende evenwicht in de structuur van de mondiale economische betrekkingen beter 
te begrijpen en zich eraan aan te passen.
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