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EUROPEES PARLEMENT 

ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VOOR 

COMMISSIELID ASHTON  

Deel B – Specifieke vragen

1. De mededeling over Europa als wereldspeler wordt beschouwd als de 
beleidsnota van de Commissie over de internationale handel, en de 
externe component van haar strategie inzake het 
concurrentievermogen.  Bent u van plan, in het licht van de acute 
financiële crisis, de oplopende voedselprijzen en de voortschrijdende 
verslechtering van het milieu, die een grote impact zullen hebben op de 
internationale handel en de wereldeconomie, over te gaan tot 
aanpassing van een van de handelsbeleidsmaatregelen die genoemd 
worden in de mededeling, in het bijzonder de markttoegang in derde 
landen voor goederen en diensten uit de EU, het gebruik van 
instrumenten voor handelsbescherming, de naleving van intellectuele-
eigendomsrechten en de toegang van Europese bedrijven tot de 
buitenlandse markten voor grote overheidsopdrachten?

In de mededeling over Europa als wereldspeler wordt een specifiek vraagstuk aan de 
orde gesteld: op welke wijze kan het handelsbeleid het Europese externe economische 
concurrentievermogen versterken en ons helpen sterkere samenlevingen te bouwen? 
Het centrale argument van Europa als wereldspeler is dat onze openheid voor handel, 
de openheid van anderen voor ons en hun betrokkenheid bij de wereldeconomie 
cruciaal zijn voor de kracht van onze economieën en onze samenlevingen. Natuurlijk 
moeten wij bereid zijn bepaalde elementen van dit beleid aan te passen aan de 
veranderende wereldwijde omstandigheden. Wij moeten de wijze waarop wij te werk 
gaan voortdurend aanpassen en ervoor zorgen dat wij de juiste vraagstukken 
aanpakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de huidige crisis het belang van de 
verbintenis van Europa als wereldspeler tot eerlijke handelsvoorwaarden en een open 
wereldeconomie gebaseerd op regels en effectieve middelen om deze te handhaven, 
alleen maar versterkt. 

De economische analyse achter de strategie van Europa als wereldspeler is nog steeds 
geldig. Deze wordt versterkt door de gegevens over 2007, waaruit blijkt dat de EU 
goed blijft presteren op exportmarkten, met name voor goederen en diensten waarvoor 
geavanceerde vaardigheden of gespecialiseerde kennis nodig zijn. Wij zijn een 
handeldrijvend continent dat sterk geïntegreerd is in de wereldwijde aanvoerketens, 
en dat ook zal blijven, en tevens afhankelijk is van de wereldwijde markten, zowel 
voor de producten die wij aanvoeren als de export die wij verkopen. 
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Het is in dit stadium moeilijk te voorspellen hoe de huidige financiële crisis deze 
situatie, of de internationale handel in het algemeen, zal beïnvloeden. Wij moeten 
rekening houden met een afnemende vraag in de ontwikkelde markten nu de 
bestedingen van de consument teruglopen en vermoedelijk sprake is van een 
soortgelijke afname bij enkele van onze groeiende opkomende economische partners. 
Een wereldwijde recessie is ook een moment waarop de protectionistische druk in 
Europa en bij onze handelspartners het sterkst zal zijn. Deze omstandigheden worden 
verergerd door de toenemende druk op hulpmiddelen, zoals basisvoedingsmiddelen, 
en de dringende behoefte om de impact van de economische groei op het milieu terug 
te dringen, niet alleen hier, ook in de ontwikkelingslanden. 

Algemeen gesproken geloof ik dat de prioriteiten van Europa als wereldspeler juist 
zijn gezien de huidige context. Het is van groot belang dat wij vasthouden aan ons 
streven om ervoor te zorgen dat onze bedrijven eerlijk toegang krijgen tot 
exportmarkten en onze handelspartners hun WTO-verplichtingen nakomen. De 
onderhandelingen over uitgebreide vrijhandelsovereenkomsten met opkomende 
economieën zijn in dit verband een belangrijk hulpmiddel. De lancering van het 
Partnerschap voor markttoegang tussen de Commissie, de lidstaten en het 
bedrijfsleven heeft onze benadering ook op de juiste manier versterkt.  Wij zullen 
onze hulpmiddelen, gebruik makend van het Partnerschap voor markttoegang en 
andere instrumenten, erop moeten blijven concentreren dat onze exporteurs, hoe groot 
of klein ook, in het buitenland eerlijk worden behandeld. Dit is van belang op het 
gebied van de overheidsaanbestedingen, nog steeds een van de meest gesloten 
markten in de wereldeconomie, maar wel een gebied waarop Europese bedrijven, of 
ze nu klein of groot zijn, over waardevolle knowhow beschikken. Ik moet echter 
erkennen dat dit één van de moeilijkste gebieden is om vorderingen te zien in onze 
bilaterale onderhandelingen, maar ook een gebied waarop wij aandacht moeten 
hebben voor plaatselijke omstandigheden die op de achtergrond een rol spelen bij de 
onderhandelingsstandpunten van onze partners. Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat wij 
de toegang voor Europese milieu-investeringen en milieutechnologieën verbeteren op 
grote opkomende industriële markten, waar deze kunnen bijdragen tot de 
overschakeling op een koolstofarme groei. Dit is een punt dat ik graag hoog bovenaan 
onze handelsagenda met China zou willen plaatsen.

Wij moeten ook gereed staan en bereid zijn om ons systeem voor handelsbescherming 
te gebruiken om ervoor te zorgen dat anderen eerlijk handel drijven en geen goederen 
op onze markten dumpen op een wijze die ons Europese economische belang schaadt. 
Effectieve handelsbescherming is de keerzijde van een open markt: wij staan open 
voor handel, maar wij verwachten dat onze handelspartners eerlijk handel drijven. 

Ik geloof ook dat het juist is dat wij ons richten op de wereldwijde bestrijding van 
namaak en vervalsing, niet alleen omdat dit zeer schadelijk is voor onze bedrijven en 
direct gericht is tegen hun legitieme comparatieve kracht, maar ook omdat vervalste 
goederen onveilig of van slechte kwaliteit kunnen zijn.  

2. Gezien het mislukken van de WTO-ministersvergaderingen in juli, en 
het uitblijven van een akkoord in de Doha-ronde, wat zijn de gevolgen 
op de lange termijn voor de Europese Unie en de rest van de wereld van 
een aanhoudende impasse in de WTO-onderhandelingen? Wat is de 
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toekomst van een rond de WTO georganiseerd multilateraal 
handelssysteem als de Doha-ronde in gebreke blijft ten aanzien van de 
belofte inzake ontwikkeling? Denkt u dat het misschien nodig is afstand 
te nemen van het leidende beginsel van 'één verbintenis'? Bent u van 
plan actieve steun te geven aan een hervorming van de WTO die ook de 
invoering van een parlementaire dimensie bij die organisatie inhoudt, 
om de democratische legitimiteit en de transparantie van de WTO-
onderhandelingen te vergroten?  

Ten eerste, wij zijn nog nooit zo dicht bij een akkoord over de ontwikkelingsagenda 
van Doha geweest als in juli, en ik zou willen blijven voortbouwen op dat werk. Het 
mislukken van de Doha-ronde zou op diverse niveaus gevolgen hebben. De gemiste 
kans dat Doha met een sterk ontwikkelingspakket komt, waaronder rechtenvrije en 
contingentvrije toegang voor ontwikkelingslanden, handelssteun en 
vergemakkelijking van de handel. De gemiste handelskansen, zowel in ontwikkelde 
landen, als in de groeiende opkomende economieën. De gemiste verzekeringspolis 
van een handelsakkoord dat alle nieuwe markttoegang omvat die sinds het laatste 
multilaterale handelsakkoord veertien/vijftien jaar geleden unilateraal is verleend, en 
dat deze onomkeerbaar maakt. De gemiste kans om de Verenigde Staten te bewegen 
meer landbouwhervormingen door te voeren, zodat de Amerikaanse 
landbouwsubsidies een minder schadelijk effect hebben op landbouwers in 
ontwikkelingslanden. Er zijn tientallen andere gebieden waarop Doha, stapsgewijs, 
zou bijdragen tot een open wereldeconomie en de wereldwijde regels zou verfijnen en 
versterken om ervoor te zorgen dat de wereldwijde handel eerlijk verloopt. 

Het mislukken van Doha zou de geloofwaardigheid van de WTO alleen maar 
aantasten, zeker in de opkomende economieën en ontwikkelingslanden die onderaan 
de ontwikkelingsladder staan. De opzet was dat Doha een ander soort handelsakkoord 
zou worden, een akkoord dat zou laten zien dat het multilaterale handelsstelsel in staat 
was om rekening te houden met de verschillende behoeften van ontwikkelingslanden. 
Het risico bestaat dat als Doha mislukt, dit bepaalde ontwikkelingslanden ertoe zal 
brengen te besluiten dat hun belangen niet binnen de bestaande instellingen kunnen 
worden gediend. 

Ik realiseer mij dat het beginsel van 'één verbintenis' enorme politieke en technische 
uitdagingen met zich brengt bij een ledenaantal van de WTO dat 153 bedraagt, en ik 
geloof dat de WTO zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen naar meer variabele 
structuren voor onderhandelingen. Doha is echter opgezet als 'één verbintenis' en de 
door 'één verbintenis' tot stand gebrachte balans is belangrijk, zowel voor het 
evenwicht tussen de verschillende delen van de onderhandelingen, zoals landbouw en 
goederen en diensten, maar ook voor het eindevenwicht tussen handelsliberalisering 
en de speciale ontwikkelingsmaatregelen die centraal staan in de Doha-ronde. Ik ben 
het in principe eens met veranderingen in de WTO-praktijk die de transparantie van 
het onderhandelingsproces en de geschillenbeslechting verbreden, en die de capaciteit 
van de leden van het Parlement vergroten om toezicht uit te oefenen en de 
standpunten van hun regeringen te beïnvloeden. 
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3. Welk effect moeten volgens u de Europese 
partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de 
ACS-landen hebben op de economische groei, de ontwikkeling, 
integratie, cohesie en de rol van de ACS-landen in de toekomst? Bent u 
bereid, met het oog op het verzoek van sommige ACS-landen die 
overeenkomsten over uitsluitend goederen met de Europese Commissie 
hebben geparafeerd, opnieuw te onderhandelen over de hoofdstukken 
in de tijdelijke overeenkomsten? Bent u van plan te blijven 
onderhandelen over volwaardige EPO's? Hoe wilt u het publieke imago 
van de Europese Unie in haar betrekkingen met de ACS-landen 
verbeteren? 

De doelstellingen van de economische-partnerschapsovereenkomsten (EPO's) zijn 
niet veranderd ten opzichte van die waarover de ACS-staten en de EU in 2000 
overeenstemming hebben bereikt in de Overeenkomst van Cotonou. EPO's zijn 
gericht op de bevordering van duurzame ontwikkeling en leveren een bijdrage aan de 
armoedebestrijding in de ACS-staten. Dit houdt meer bepaald in dat wordt 
voorgebouwd op de ACS-initiatieven inzake regionale integratie om hun integratie in 
de wereldeconomie te versterken. Wij moeten de ACS-staten helpen geleidelijk te 
integreren in de wereldeconomie in plaats van hen te marginaliseren. Onder de 
handelspreferenties van de Overeenkomst van Cotonou nam het ACS-aandeel van de 
EU-handel af en werd dit steeds sterker geconcentreerd op onverwerkte 
basisgrondstoffen.  Deze teruggang tot stilstand brengen is een prestatie op zich, maar 
wij moeten ook de diversificatie van deze economieën blijven steunen. Om dit te 
kunnen doen, hebben wij volwaardige regionale EPO's nodig die de ACS-industrie 
helpen te voldoen aan internationale normen, die nieuwe kansen creëren in de handel 
in diensten, die van vitaal belang is voor ontwikkeling, die een veilig juridisch klimaat 
en economische voorwaarden tot stand brengen die zullen helpen om investeringen 
aan te trekken.

Met betrekking tot de in 2007 geparafeerde interim-overeenkomsten: wij moeten deze 
tekenen om ons handelsstelsel in overeenstemming te brengen met de WTO-regels en 
de markttoegang te beschermen voor onze partners.  Wij moeten ons ook realiseren 
dat de landen nu betrokken zijn bij onderhandelingen over volwaardige EPO's ter 
vervanging van de interim-overeenkomsten. Landen zijn vrij om punten van zorg aan 
te kaarten als onderdeel van deze bredere onderhandelingen, waaronder vraagstukken 
die voortvloeien uit de interim-overeenkomsten. Ik realiseer mij dat er punten van 
zorg zijn die door verschillende regio's zijn aangebracht en ben mij ervan bewust dat 
diezelfde regio's ook hun doel hebben herhaald om te komen tot volwaardige 
ontwikkelingsgeörienteerde EPO's. 

Deze EPO's zullen niet alle identiek zijn.  Het heeft namelijk geen zin een 
overeenkomst te sluiten die de betrokken regio niet kan implementeren, en dus 
moeten zij rekening houden met regionale verschillen. Maar alle EPO's moeten 
"volwaardig" zijn in de zin dat zij gebruik maken van alle mogelijke middelen om de 
ontwikkeling te ondersteunen.

De EPO-onderhandelingen gaan over hervormingen en het veranderen van een 30 jaar 
oude regeling inzake handelspreferenties. Onze onderhandelingen moesten worden 



- 5 -

afgerond voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de handelsregeling van 
Cotonou in 2007.  Hervorming op deze schaal is nooit eenvoudig. Het respecteren van 
die termijn betekende het sluiten van compromissen door alle partijen en omvatte ook 
enkele moeilijke keuzes. Als de interim-overeenkomsten worden getekend, werken 
wij onder minder druk. Ik geloof dat wij de onderhandelingen een ander karakter 
kunnen en moeten geven. Ik zal in elk geval persoonlijk alles doen om met onze ACS-
partners te praten, uit te leggen wat onze doelstellingen zijn en te luisteren naar wat zij 
van deze overeenkomsten verwachten, en ook oor hebben voor hun punten van zorg. 
Ik hoop mijn eigen persoonlijke stijl mee te brengen in die betrekkingen en zou alles 
willen doen wat binnen mijn vermogen ligt om de inspanningen ter versterking van de 
betrekkingen met de ACS-staten voort te zetten. Ik beschouw nauwe samenwerking 
met het Europees Parlement en maatschappelijke organisaties als een essentieel 
onderdeel daarvan.

4. Denkt u dat met het oog op de recente ontwikkelingen in de mondiale 
economie, het gebrek aan vooruitgang in multilaterale 
handelsbesprekingen en de trage vorderingen in bepaalde bilaterale 
besprekingen, de strategie van de EU ten aanzien van onze 
belangrijkste handelspartners herzien moet worden?  Meer in het 
bijzonder: hoe wilt u regelgevings- en andere kwesties aanpakken die 
aanleiding zijn geweest tot geschillen met de Verenigde Staten; welke 
maatregelen wilt u treffen om evenwichtigere handelsbetrekkingen met 
China te ontwikkelen; en hoe wilt u ervoor zorgen dat de 
onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met regio's in Azië, 
Latijns-Amerika en het Middellandse-Zeegebied bijdragen tot een 
nauwere regionale integratie, die veel waardevoller voor beide partijen 
zou zijn dan een serie van bilaterale akkoorden?

Ik heb het sterke gevoel dat wij onze gehechtheid aan het bestuur van het multilaterale 
handelsstelsel door de WTO moeten complementeren met sterke, strategische 
economische betrekkingen met onze voornaamste handelspartners. De ingrijpende 
veranderingen die wij zien in het wereldwijde economische landschap, en de mate 
waarin wij economisch onderling afhankelijk zijn van groeiende economische 
grootmachten, maken een doeltreffend, constructief partnerschap met India, China, 
Japan, Korea, de landen van de ASEAN en de landen van Latijns-Amerika meer 
nodig dan ooit. Economische betrokkenheid bij de buurlanden van Europa, waaronder 
Rusland en het Middellandse Zeegebied, is eveneens van vitaal belang. Onze 
betrekkingen met de Verenigde Staten vormen nog steeds de basis van de 
wereldeconomie en de handelsrelatie EU-VS is de grootste ter wereld. 

Wat de Verenigde Staten betreft, is het waar dat verschillen in regelgeving en 
benadering nog steeds een obstakel vormen voor de handel. Er zijn nu eenmaal geen 
instantoplossingen voor handelsbelemmeringen. Maar wij hebben intensief overleg 
met de Verenigde Staten om te proberen deze problemen op te lossen. De oprichting 
van de Trans-Atlantische Economische Raad (TEC) in 2007 biedt ons een nieuw 
instrument om de aandacht van de politiek op regelgevingsproblemen te richten. Met 
het juiste politieke engagement van de volgende Amerikaanse regering is er in het 
kader van de Trans-Atlantische Raad en onze regelgevingsdialoog met de Verenigde 
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Staten volop potentieel. Wij mogen handelsfricties echter niet het feit laten 
overschaduwen dat de EU en de Verenigde Staten een vitale gemeenschappelijke rol 
te spelen hebben bij de vormgeving van de volgende fase van de mondialisering, en 
de constructieve samenwerking met andere landen, zoals China en India.

Mijn voorganger placht te zeggen dat China eigenlijk de grootste uitdaging van het 
Europese handelsbeleid is en ik ben geneigd mij daarbij aan te sluiten. Ik denk dat de 
betrekkingen zowel enorm belangrijk, als in potentie zeer voordelig kunnen zijn voor 
beide partijen. Ons handelstekort met China is groot en weerspiegelt tot op zekere 
hoogte het feit dat de Chinese markten niet in die mate voor onze goederen, diensten 
en investeringen openstaan als wij zouden willen en ook verwachten. De oprichting 
van het High Level Mechanism in 2008 was een signaal van de Chinezen dat zij onze 
bezorgdheid over het onevenwicht in onze handelsrelatie erkennen, maar er moet hier 
worden afgerekend op resultaat, niet op intenties. Mijn focus met China is een relatie 
die voldoende constructief is om een eerlijke dialoog aan te gaan over 
markttoegangsproblemen, maar die zich bewust is van onze onderlinge economische 
afhankelijkheid en gedeelde strategische belangen. 

In onze vrijhandelsovereenkomsten blijft het doel van het opbouwen van een sterke 
regionale markt overeind. Dit is een centraal bestanddeel van de economische-
partnerschapsovereenkomsten en ligt ten grondslag aan de keuzes die wij hebben 
gemaakt in verband met de structuur van de onderhandelingen met de ASEAN, 
Midden-Amerika, de Andesgemeenschap, Mercosur, het Middellandse Zeegebied en 
de Samenwerkingsraad van de Golf. Deze benadering is economisch zinvol, en zorgt 
ervoor dat kleinere partners collectief gewicht hebben wanneer zij te maken hebben 
met de EU. Het weerspiegelt ook onze eigen Europese ervaring: een grotere regionale 
markt is een sterkere economische motor en een aantrekkelijker doel voor 
investeringen en handel. Zelfs als wij openstaan voor een benadering met 'meerdere 
snelheden' – zoals in Zuidoost-Azië, het Middellandse Zeegebied en de 
Andesgemeenschap, waar die flexibiliteit gewoon de verschillende 
ontwikkelingscapaciteiten binnen de regio weerspiegelt – dan moeten wij ervoor 
zorgen dat het uiteindelijke doel sterkere economische integratie tussen regio's 
onderling is. 

5. Het is duidelijk dat de Commissie en haar leden gebonden zijn door 
de bestaande verdragen totdat het Verdrag van Lissabon geratificeerd 
is. Wat kan de Commissie naar uw mening nu al doen, zonder te 
wachten op de formele ratificatie? Kunt u zich voorstellen dat het 
Europees Parlement uw steun krijgt als het verzoekt om een 
interinstitutioneel akkoord waarin het Europees Parlement de 
bevoegdheden krijgt op het vlak van de internationale handel die het 
zou krijgen krachtens het Verdrag van Lissabon? In hoeverre bent u 
bereid de samenwerking met het Europees Parlement in handelszaken 
uit te breiden buiten de verplichtingen van de verdragen? Hoe ziet u uw 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het Europees Parlement? Welke 
ervaring en praktische vaardigheden denkt u te kunnen aandragen als 
bijdrage aan de rol van Europees commissaris voor handelszaken?
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Als gecommitteerd Parlementslid met tien jaar ervaring in het Britse Hogerhuis hecht 
ik grote waarde aan de rol van het Europees Parlement, dat samenwerkend met de 
Europese Commissie het handelsbeleid vormgeeft en de Commissie waar nodig 
verantwoording laat afleggen. Ik deel volledig het standpunt van deze commissie dat 
de veranderingen die door het Verdrag van Lissabon zijn geïntroduceerd op het 
gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid, met name dat het nieuwe Verdrag 
de rol van het Europees Parlement versterkt en het op dezelfde wijze behandelt als de 
Raad, zullen bijdragen tot de versterking van de democratische legitimiteit en 
doeltreffendheid van ons handelsbeleid, vooral op die punten waar de macht van dit 
Parlement aanzienlijk wordt vergroot.  De Commissie is een actief voorstander van 
een grotere rol voor het Parlement tijdens de Intergouvernementele conferenties in de 
aanloop naar het Verdrag van Lissabon. 

In die geest hadden mijn voorgangers Pascal Lamy en Peter Mandelson zichzelf reeds 
verbonden om het Parlement op de hoogte te houden van beleidsontwikkelingen en 
onderhandelingen. Ik ben het er volledig mee eens dat, wil deze relatie productief zijn, 
het belangrijk is dat de Commissie naar het Parlement komt en u, ruim voordat 
onderhandelingen van start gaan, op de hoogte houdt van het voornemen de Raad om 
onderhandelingsrichtsnoeren te verzoeken. U moet uw opmerkingen kunnen maken 
over die onderhandelingsrichtsnoeren, de vorderingen van de onderhandelingen in alle 
fasen kunnen volgen en waar nodig een formeel standpunt kunnen voorbereiden. Ik 
zou alles in het werk stellen om deze praktijk te behouden en te respecteren. 

Natuurlijk dienen de Commissie en haar leden, totdat het Verdrag van Lissabon is 
geratificeerd, binnen de beperkingen van de huidige Verdragen te handelen, evenals 
dit Parlement. Hoewel ik dan ook niet in een positie verkeer om de Commissie in dit 
stadium te committeren aan het toepassen van de bepalingen van het Verdrag van 
Lissabon, ben ik bereid ten volle gebruik te maken van de marges binnen de 
bestaande regels om de betrokkenheid van het Parlement bij het handelsbeleid te 
handhaven en versterken. 

Dit zou bijvoorbeeld omvatten: 

 het Europees Parlement en deze commissie volledig op de hoogte te houden 
van de voorbereiding, het verloop en de afsluiting van internationale 
onderhandelingen;

 het delen van alle relevante informatie, waarbij het Parlement op dezelfde 
wijze wordt behandeld als de Raad; 

 regelmatig deelnemen aan plenaire, formele en informele bijeenkomsten van 
het Europees Parlement (met name met deze commissie) in de geest van de 
Kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen het EP en de Commissie 
van 2004;

 het raadplegen van het Parlement en luisteren naar uw standpunten met 
betrekking tot de voornaamste uitdagingen op handelsgebied en voortbouwen 
op uw aanbevelingen voor zover mogelijk. 

De complexe overeenkomsten waarover wij vandaag onderhandelingen voeren, zijn 
overigens meestal van dien aard dat het Parlement medezeggenschap heeft over het 
definitieve akkoord. Ik ben verheugd dat dit het geval is.
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