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Geachte heer [...],

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie internationale handel 
besloten een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 24 
september 2019 heeft zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

Tijdens die vergadering heeft de Commissie internationale handel de kwestie behandeld en 
besloot zij de bevoegde Begrotingscommissie te verzoeken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Bernd Lange
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SUGGESTIES

1. stelt vast dat er voor de uitvoering van de ambitieuze handelsagenda van de Unie 
voldoende middelen nodig zijn; benadrukt dan ook dat DG Handel toereikende financiering 
moet ontvangen om vaart te kunnen maken met de onderhandelingen over en de sluiting van 
handelsovereenkomsten en de vinger aan de pols te kunnen houden bij de tenuitvoerlegging 
van eerder gesloten handelsovereenkomsten en wetgeving op het vlak van handel, maar dat er 
tegelijkertijd voldoende financiering moet worden uitgetrokken om de nieuwe 
hoofdverantwoordelijke voor handel in staat te stellen deze nieuwe functie doeltreffend uit te 
voeren; is er voorstander van dat DG Handel de noodzakelijke begrotingstoewijzing ontvangt 
voor de uitvoering van de verordening inzake de screening van buitenlandse directe 
investeringen na de inwerkingtreding daarvan in oktober 2020;

2. wijst erop dat het handelsbeleid in de eerste plaats voor alle partijen gunstige economische 
groei en duurzame ontwikkeling bevordert, onder andere door betere markttoegang te 
garanderen en internationale regels voor investeringen vast te stellen, maar dat het ook een 
belangrijk instrument is voor het buitenlandbeleid van de Unie waarmee de waarden van de 
EU internationaal voor het voetlicht kunnen worden gebracht, met name de eerbiediging van 
de mensenrechten, gendergelijkheid, klimaatbescherming, de rechtsstaat en de uitvoering van 
internationale arbeidsnormen, en waarmee de verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling wereldwijd vooruit kan worden geholpen, terwijl onze 
handelspartners daarnaast gestimuleerd worden om sociale rechten en duurzaamheid 
speerpunten te maken van hun economische beleid; dringt er dan ook op aan dat er voldoende 
financiering wordt verstrekt voor adequate monitoring, tussentijdse en ex-postbeoordelingen, 
met gegevens uitgesplitst naar geslacht, en voor de handhaving van toezeggingen die zijn 
gedaan door derde landen;

3. benadrukt dat voor de aanvaarding van het handelsbeleid van de EU actieve betrokkenheid 
met haar belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld vereist is; benadrukt dan ook 
dat er meer middelen moeten worden uitgetrokken voor voorlichting over het handelsbeleid, 
burgerdialogen, helpdesks en begeleiding voor kmo’s, consumenten en binnenlandse 
adviesgroepen – de belangrijkste instrumenten om het maatschappelijk middenveld op 
doeltreffende wijze te betrekken bij de handhaving en monitoring van de hoofdstukken over 
de duurzaamheid van de handel in handelsovereenkomsten, die een essentieel onderdeel 
vormen van de handelsstructuur;

4. ziet graag dat er volledig gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen om de 
internationalisering van kmo’s te ondersteunen, waarbij de aandacht moet uitgaan naar de 
lidstaten die achteraan bungelen, zodat ook zij kunnen deelnemen aan de besluitvoering van 
het handelsbeleid;

5. wijst op de cruciale rol die parlementen spelen in besprekingen over het 
wereldhandelsbeleid; merkt op dat de Parlementaire Conferentie van de WTO in dit verband 
een waardevol hulpmiddel waarvoor toereikende financiering nodig is om het potentieel ervan 
te benutten; benadrukt dan ook dat er net als in 2019 voldoende middelen beschikbaar moeten 
worden gesteld om de deelname van het EP aan het forum mogelijk te maken en dat de juiste 
infrastructuur moet worden geleverd voor de activiteiten van de conferentie. 


