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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. benadrukt dat een internationaal gelijk speelveld in een op regels gebaseerd 
multilateraal handelssysteem dat de politieke ruimte van de staten eerbiedigt, van 
cruciaal belang is voor Europa, voor Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s), en voor de Europese werknemers en 
consumenten; meent dat dit bijdraagt tot het stimuleren van duurzame economische 
ontwikkeling, het verzekeren van een stabiel en voorspelbaar klimaat, het streven naar 
meer concurrentievermogen en wederkerigheid, het veiligstellen van bestaande en 
creëren van nieuwe fatsoenlijke banen in de EU en derde landen en het verzekeren van 
strikte arbeids- en milieunormen, aangezien een toenemend aantal banen afhankelijk is 
van mondiale waardeketens; benadrukt in deze context de noodzaak van meer 
transparantie, duurzaamheid en bedrijfsverantwoordelijkheid in mondiale waardeketens, 
en roept de EU ertoe op om, naast andere maatregelen, een wettelijk kader in te voeren 
voor bindende zorgvuldigheidsverplichtingen in mondiale waardeketens, als een 
noodzakelijke stap om deze doelstellingen te bereiken;

2. verzoekt de Commissie, in het licht van het groeiende debat, de mededingingsregels van 
de EU, het industriebeleid en de internationale handel, die hand in hand moeten gaan 
met duurzaamheid en respect voor het milieu, met elkaar in overeenstemming te 
brengen; beklemtoont de specifieke noodzaak van onderzoeksfinanciering als de 
grondslag voor innovatie en ontwikkeling voor Europese ondernemingen en als een 
belangrijke aandrijfkracht voor handel en concurrentievermogen;

3. wijst erop dat kmo’s een essentiële rol spelen in de internationale handel en goed zijn 
voor naar schatting 30 % van de goederenuitvoer van de EU naar de rest van de 
wereld1; is van mening dat de interne markt veruit de belangrijkste markt blijft voor 
kmo’s; herinnert eraan dat het handels- en mededingingsbeleid van de EU moet 
bijdragen tot economische diversiteit en een kmo-vriendelijk handelsklimaat, om kmo’s 
te helpen het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen om nieuwe markten te betreden 
en hen in staat te stellen op eigen kracht te concurreren; meent dat ook moet worden 
overwogen om de Europese definitie van kmo te moderniseren, met name door 
kwalitatieve criteria in aanmerking te nemen; 

4. benadrukt dat het mededingingsbeleid van de EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op de interne markt en op mondiaal niveau moet bevorderen, ter 
versterking van de inspanningen van de industrie om bij te dragen tot innovatie en tot 
een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale EU-economie; herhaalt dat de 
EU-voorschriften inzake mededinging voor alle spelers op de interne markt worden 
toegepast; dringt er daarom op aan dat oneerlijke handelspraktijken doeltreffend worden 
aangepakt, met een beter gecoördineerde, assertieve en geïntegreerde benadering, door 
ten volle gebruik te maken van bestaande en versterkte instrumenten op gebieden zoals 
mededinging, handel, defensie en overheidsopdrachten, en door nieuwe en 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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doeltreffende beleidsmaatregelen en instrumenten te ontwikkelen om de gevolgen voor 
de interne markt tegen te gaan van verstoringen op de internationale markten, zoals 
buitenlands staatseigendom en subsidies, met name wanneer het gaat om 
EU-financiering; vraagt om versterking van het antisubsidie-instrument door een 
controlemechanisme voor subsidies in te voeren;

5 verzoekt de Commissie om in deze context ook na te gaan of het aangewezen is de 
interpretatie van gerichte mededingingsregels te moderniseren of aan te passen, zonder 
de betrokken markten in de EU uit balans te brengen, de voorschriften inzake 
staatssteun te hervormen en staatssteun en staatseigendom op te nemen als criteria in de 
EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten, hetgeen de levensvatbaarheid van Europa’s 
industriële basis moet beschermen en de Europese consumenten ten goede moet komen; 
verwelkomt in dit verband het voornemen van de nieuwe Commissie om het 
mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen te versterken 
zodra er voldoende ervaring is opgedaan met de huidige wetgeving;

6 wijst op de noodzaak om aanhoudende ongelijkheden tussen de internationale markten 
voor overheidsopdrachten te verkleinen en roept de Commissie ertoe op zich in te zetten 
voor de openstelling van buitenlandse markten voor EU-bedrijven, in het bijzonder 
kmo’s; is ingenomen met de hervatte onderhandelingen over het EU-instrument voor 
internationale overheidsopdrachten (IIO) en vraagt dat dit instrument tegen 2020 wordt 
goedgekeurd, zodat er voor wederkerigheid wordt gezorgd wanneer handelspartners de 
toegang tot hun markt voor overheidsopdrachten beperken; 

7. verzoekt de Commissie voorts om de wereldwijde samenwerking op het gebied van 
mededinging verder te versterken en onder meer toe te zien op een pertinente dialoog 
met de VS, Japan en andere partners; verzoekt de Commissie te zorgen voor een eerlijk 
internationaal speelveld en gemeenschappelijke normen en procedures vast te stellen via 
bilaterale handelsovereenkomsten en in internationale fora zoals de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Conferentie van de 
Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD), de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
Wereldbank; vraagt de Commissie actief te werken aan de versterking van het 
International Competition Network (ICN) en onderstreept het belang van effectieve 
samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten van derde landen om de 
efficiëntie van specifieke onderzoeken te vergroten; 

8 steunt ten volle de inspanningen van de Commissie in het kader van de lopende 
hervorming van de WTO, inclusief de Beroepsinstantie, om de multilaterale regels 
inzake subsidies en sectorale initiatieven te actualiseren en werkelijk bindend te maken, 
teneinde de kwestie van subsidies op internationaal niveau aan te pakken, in het 
bijzonder voor wat betreft industriële subsidies, overheidsbedrijven en de gedwongen 
overdracht van technologie, en op te treden tegen niet-marktgericht beleid en praktijken 
van derde landen; verzoekt de Commissie het Europees Parlement en de lidstaten hier 
ten volle bij te betrekken;

9. is ingenomen met de opname van specifieke hoofdstukken over mededinging in onlangs 
gesloten bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten, en verzoekt de Commissie 
om in alle toekomstige handelsovereenkomsten te blijven onderhandelen over moderne, 
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ambitieuze en afdwingbare bepalingen inzake mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-handelsbeleid; 

10 beklemtoont dat de effectieve handhaving van de bepalingen inzake duurzame 
ontwikkeling in handelsovereenkomsten van belang is om eerlijke concurrentie en de 
naleving van sociale en milieunormen te verzekeren; is in dit verband ingenomen met 
het feit dat er bij de hervorming van de antisubsidie- en antidumpingmaatregelen 
milieucriteria en sociale criteria worden opgenomen; is van mening dat er in de context 
van de lopende hervorming van de WTO ook kan worden overwogen om gerichte, 
relevante fundamentele IAO-normen in de WTO-regelgeving op te nemen, om een 
mondiaal gelijk speelveld te helpen creëren;

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de mededingingsregels verenigbaar zijn 
met de snel veranderende wereldeconomie en ten goede komen aan de Europese 
consumenten, werknemers en ondernemingen, door ten volle rekening te houden met de 
gevolgen van de digitalisering van de economie op de manier waarop de mondiale 
markten functioneren; vraagt de Commissie om zich te buigen over de impact van de 
mondiale elektronische handel wat betreft de grotere concurrentie op de 
detailhandelsmarkten en de ruimere keuze voor consumenten, en over de mogelijke 
impact ervan op de distributie van producten en banen; erkent dat onlineplatforms 
belangrijke drijfkrachten zijn voor de digitale handel maar wijst er met name op dat de 
opkomst van de digitale economie tot buitensporige markt- en machtsconcentratie heeft 
geleid; benadrukt dat er specifiek aandacht moet worden besteed aan belangrijke 
kwesties zoals de toegankelijkheid en overdraagbaarheid van gegevens, de rol en 
aanwezigheid van platforms op de markten, en technologische neutraliteit;

12 is in dit verband verheugd over de lopende multilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-handel, en pleit voor een omvattend en ambitieus voorschriftenpakket om obstakels 
voor de digitale handel aan te pakken, ervoor te zorgen dat bedrijven wereldwijd 
kunnen concurreren op een gelijk speelveld, en het vertrouwen van de consument in de 
onlineomgeving te vergroten zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de Europese 
normen inzake gegevensbescherming; benadrukt dat de EU in deze internationale 
onderhandelingen het voortouw moet nemen, in nauw overleg met het Europees 
Parlement, de lidstaten en belanghebbenden, met inbegrip van het maatschappelijk 
middenveld;

13. verzoekt de Commissie om de markten voor overheidsopdrachten van derde landen 
waarmee zij een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten of waarmee zij over een 
dergelijke overeenkomst aan het onderhandelen is, naar behoren te analyseren en te 
bestuderen, met als doel optimale toegangsvoorwaarden te verkrijgen voor Europese 
bedrijven;

14. roept de Commissie op om het optreden van de betrokken directoraten-generaal 
(DG Handel en DG Concurrentie) te coördineren, zodat de mededingingsregels en de 
toepassing ervan garanderen dat Europese bedrijven op de markten van derde landen 
aan eerlijke concurrentie worden blootgesteld, en omgekeerd;

15. verzoekt de Commissie om bijzondere aandacht te besteden aan de rol van het 
vaststellen van internationale normen voor eerlijke mededinging; dringt erop aan dat de 
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EU haar multilaterale benadering van het vaststellen van normen versterkt, met name in 
de context van de ISO en de EIC; waarschuwt voor het vastleggen van normen op 
nationaal niveau, in het bijzonder in het kader van China’s “Nieuwe Zijderoute”-
initiatief en andere connectiviteitverbeterende initiatieven; vraagt de Commissie om in 
dit verband een coördinator op hoog niveau voor standaardisering aan te wijzen;

16. benadrukt het belang van de invoering van een op gender gebaseerd perspectief op 
zowel multilateraal als bilateraal niveau, en van de opname van genderhoofdstukken in 
handelsovereenkomsten alsook van de uitwerking van gendergevoelige maatregelen (bij 
de effectbeoordeling vooraf en achteraf van het handelsbeleid en de 
handelsovereenkomsten van de EU moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met 
de genderimpact) om de mededinging te stimuleren en inclusieve economische 
ontwikkeling te bevorderen.
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