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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
(2020/2117(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 februari 2021 getiteld “Evaluatie van 
het handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid” (COM(2021)0066),

– gezien het witboek van de Commissie van 17 juni 2020 over het tot stand brengen van 
een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse subsidies (COM(2020)0253),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Het moment van 
Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “Een ‘van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)0381),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Aangepast 
werkprogramma van de Commissie voor 2020” COM(2020)0440) en de 
intentieverklaring van voorzitter Von der Leyen aan voorzitter Sassoli en 
bondskanselier Merkel van 16 september 2020 getiteld “Staat van de Unie 2020”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen 
(COM(2020)0380),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2020 getiteld “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie – Voor een schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa” (COM(2020)0102),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een kmo-strategie 
voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020)0103),

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 9 maart 2020 getiteld 
“Naar een brede strategie met Afrika” (JOIN(2020)0004),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),
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– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 2 december 2020 getiteld 
“Een nieuwe EU/VS-agenda voor wereldwijde verandering” (JOIN(2020)0022),

– gezien de non-paper van de diensten van de Commissie van 26 februari 2018 getiteld 
“Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of 
Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements” en het 
daarin vervatte 15-puntenactieplan over hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld “Handel voor 
iedereen – Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid” 
(COM(2015)0497),

– gezien de overeenkomst die is aangenomen tijdens de 21e Conferentie van de Partijen 
bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (de 
Overeenkomst van Parijs),

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 

– gezien zijn resoluties van 26 november 2020 de toetsing van het handelsbeleid van de 
EU1, van [… juni 2021] over een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond 
en milieuvriendelijk voedselsysteem2, van [… juni 2021] getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen”3, van 20 mei 
2021 getiteld “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de 
werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor 
Europese consumenten verbeteren4, van 25 maart 2021 over de ontwikkeling van een 
EU-strategie voor duurzaam toerisme5, van 10 maart 2021 getiteld “Op weg naar een 
met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens”6, van 
10 maart 2021 met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in 
het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen7, van 10 februari 2021 
over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie8, van 25 november 2020 getiteld 
“Een nieuwe industriestrategie voor Europa”9, van 7 oktober 2020 getiteld “De 
tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – jaarverslag 2018”10, van 
16 september 2020 over maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te 
beschermen en te herstellen11, van 28 november 2019 over de noodsituatie op het 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0337.
2 [Datum van aanneming en TA-referentie invoegen van procedure 2020/2260(INI), die naar verwachting tijdens 
de plenaire vergadering van juni 2021 zal worden aangenomen].
3 [Datum van aanneming en TA-referentie invoegen van procedure 2020/2273(INI), die naar verwachting tijdens 
de plenaire vergadering van juni 2021 zal worden aangenomen].
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0261.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0109.
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0071.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0073.
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0040.
9 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0321.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0252.
11 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0212.
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gebied van klimaat en milieu12, van 12 december 2017 getiteld “Naar een digitale 
handelsstrategie” 13, en van 5 juli 2016 over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en 
innovatieve strategie voor handel en investeringen14,

– gezien de het advies van de Commissie internationale handel van 15 april 2021 inzake 
het verslag getiteld “EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – de natuur terug in ons 
leven brengen”, 

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0190/2021),

A. overwegende dat COVID-19 een wereldwijde pandemie heeft veroorzaakt met een 
ongekende wereldwijde gezondheids-, economische, sociale en humanitaire crisis tot 
gevolg, die vergezeld gaat van knelpunten en verstoringen van ongekende schaal ten 
aanzien van de internationale handel, die als gevolg hiervan drastisch terugliep 
naarmate het virus zich verspreidde, waarbij de mondiale productie en werkgelegenheid 
drastisch zijn afgenomen, het niveau van directe buitenlandse investeringen is gedaald 
en de geopolitieke spanningen zijn toegenomen;

B. overwegende dat de pandemie strategische kwetsbaarheden in de Europese en mondiale 
bevoorradingsketens aan het licht heeft gebracht, onder meer voor kritieke grondstoffen 
en essentiële medische goederen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en actieve 
farmaceutische bestanddelen, en heeft aangetoond dat er op mondiaal, regionaal en 
lokaal niveau behoefte is aan meer veerkracht en diversificatie;

C. overwegende dat de uitbraak van COVID-19 de ongelijkheid verder heeft vergroot en 
heeft bijgedragen tot de bezorgdheid onder de burgers over het verlies van banen in 
bepaalde sectoren, de veranderende aard van het werk en de druk op de lonen en rechten 
van werknemers; overwegende dat deze problemen moeten worden aangepakt om het 
draagvlak voor de wereldhandel te behouden;

D. overwegende dat de uitbraak van COVID-19 een terugslag dreigt te veroorzaken in de 
wereldwijde strijd tegen klimaatverandering; overwegende dat we desondanks 
wereldwijde actie en samenwerking nodig hebben om beleid te ontwikkelen en 
klimaatmaatregelen in het interne en externe beleid te stroomlijnen, aangezien het 
vaccin alleen niet zal volstaan om de door COVID-19 veroorzaakte sociale, ecologische 
en economische crisis aan te pakken;

E. overwegende dat de Europese Unie weliswaar haar interne broeikasgasemissies 
aanzienlijk heeft verminderd, maar dat de broeikasgasemissies die in de invoer zijn 
vervat, voortdurend zijn toegenomen, waardoor de inspanningen van de Unie om haar 

12 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
13 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 22.
14 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 30.
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mondiale broeikasgassenvoetafdruk te verkleinen, worden ondermijnd;

F. overwegende dat de internationale handel in goederen en diensten volgens ramingen 
van het Internationaal Monetair Fonds in 2022 met 8,4 % zal toenemen15 en dat het 
handelsbeleid ten volle moet worden ingezet ten behoeve van het herstel na de COVID-
19-pandemie; overwegende dat de mededeling van de Commissie over de evaluatie van 
het handelsbeleid moet worden aangevuld met een permanente dialoog met en 
transparantie ten aanzien van het Europees Parlement, dat een belangrijke rol zal spelen 
bij de uitvoering ervan, alsook met een strategie voor het vergroten van de veerkracht en 
de strategische autonomie van de EU, met inbegrip van specifieke beleidsmaatregelen 
en -instrumenten op het gebied van interne productie, nearshoring, diversificatie van de 
leveranciers en het aanleggen van voorraden;

G. overwegende dat de EU als ’s werelds grootste handelsblok en met haar uitgebreide 
netwerk van handelsovereenkomsten de grootste speler in de wereldhandel is en zich in 
een unieke positie bevindt om wereldwijd samen te werken, partnerlanden ertoe aan te 
zetten de normen, waarden en duurzaamheidskaders van de EU toe te passen, en te 
zorgen voor een duurzaam herstel van de wereldeconomie, in overeenstemming met de 
Europese Green Deal en de Overeenkomst van Parijs;

H. overwegende dat het door de verdeeldheid binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
en de dringende behoefte aan hervorming van deze organisatie lastiger is geworden om 
er op gecoördineerde wijze voor te zorgen dat de mondiale toeleveringsketens open 
blijven; overwegende dat de prioriteit nu moet liggen bij het herstellen van het 
vertrouwen in multilaterale instellingen die in staat zijn mondiale antwoorden te bieden, 
en wel door snel vooruitgang te boeken met de besprekingen over het handels- en 
gezondheidsinitiatief van de WTO;

I. overwegende dat het van belang is dat er nauw wordt samengewerkt tussen de WTO en 
andere internationale organen, met name de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
VN-instellingen en de Wereldbank, om de crisis op een alomvattende manier te kunnen 
aanpakken, met speciale aandacht voor de gezondheidsgerelateerde en economische 
gevolgen in ontwikkelingslanden;

Eerlijke, veerkrachtige en groene waardeketens

1. benadrukt dat het handelsbeleid voor een beslissende keuze staat; stelt vast dat de 
geopolitieke realiteit is veranderd en benadrukt dat de EU nog haar plaats moet vinden 
in deze nieuwe omgeving; is ervan overtuigd dat een grondige herziening van het 
handelsbeleid van de EU des te noodzakelijker is geworden door COVID-19; benadrukt 
dat het Parlement bereid is om actief bij te dragen aan de herziening van het 
handelsbeleid; 

2. wijst op het belang van eerlijke, veerkrachtige en duurzame waardeketens waarbinnen 
de mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen worden geëerbiedigd; herinnert 
eraan dat daarvoor bindende zorgvuldigheidseisen in de hele toeleveringsketen nodig 
zijn; onderstreept dat er meer aandacht moet worden besteed aan de kwetsbare positie 
van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, in de EU en in het bijzonder in 

15 Internationaal Monetair Fonds, “World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries”, april 2021.
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ontwikkelingslanden, aangezien grote ondernemingen beter in staat zijn om exogene 
schokken te boven te komen; benadrukt hoe belangrijk het is strategische prognoses te 
gebruiken om de EU en de ontwikkelingslanden beter voor te bereiden op en 
weerbaarder te maken tegen toekomstige schokken en gezondheidscrises, zoals het 
ontstaan van nieuwe virusmutaties en toekomstige pandemieën, met als doel 
toekomstbestendige strategieën en reacties te ontwikkelen; wijst erop dat een 
belangrijke pijler van een EU-strategie voor een duurzame toeleveringsketen erin zou 
bestaan ondernemingen die in grote mate blootgesteld zijn aan internationale 
toeleveringsketens, te onderwerpen aan wettelijk bindende rapportageverplichtingen in 
het kader van de komende herziening van de richtlijn niet-financiële rapportage16;

3. verzoekt de EU ervoor te zorgen dat ook economisch achtergestelden van handel 
kunnen profiteren; herinnert er in dit verband aan dat de specifieke maatregelen ter 
bevordering van “eerlijke en ethische handelsstelsels” waartoe de Commissie zich in het 
kader van de strategie “Handel voor iedereen” heeft verbonden, onder de huidige 
omstandigheden nog relevanter zijn geworden, aangezien bottom-upinitiatieven voor 
eerlijke handel ervoor kunnen zorgen dat handel ook ten goede komt aan economisch 
achtergestelde marktdeelnemers in de toeleveringsketen; benadrukt het belang van 
voorspelbare langetermĳnbestellingen en neemt nota van de succesvolle 
bestelregelingen van die aard in de fairtradesector;

4. verzoekt de Commissie initiatieven voor eerlijke handel te bevorderen door middel van 
EU-programma’s waarbij jongeren en de privésector betrokken worden, bij het extern 
optreden in het algemeen, bij de uitvoering van de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling, via de EU-delegaties, en door beste praktijken te belonen en de 
uitwisseling van kennis tussen lokale, regionale en nationale overheden, het 
maatschappelijk middenveld, scholen en universiteiten in de EU te vergemakkelijken, 
onder meer door de prijs voor “EU-steden voor eerlijke en ethische handel” uit te 
breiden tot scholen en universiteiten en door jaarlijks in Brussel een door de Commissie 
georganiseerde fairtradeweek in te voeren; vraagt de Commissie verslag uit te brengen 
over steun van de EU en de lidstaten voor initiatieven voor eerlijke handel;

5. merkt op dat mondiale waardeketens vaak gepaard gaan met asymmetrische effecten, 
onder meer voor de minst ontwikkelde landen, een ongelijke verdeling van de risico’s, 
en onevenredig nadelige gevolgen voor vrouwen; betreurt dat deze ongelijke verdeling 
er tijdens de pandemie toe heeft geleid dat Europese ondernemingen de kosten van de 
lagere vraag hebben afgewenteld op hun toeleveringsketens, onder meer in 
ontwikkelingslanden, en reeds geproduceerde en soms zelfs al verzonden bestellingen 
hebben geannuleerd; vraagt de Commissie samen te werken met de lidstaten, lokale 
overheden, de particulier sector en het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen 
dat negatieve effecten en risico’s eerlijker worden verdeeld over de hele 
toeleveringsketen; vraagt de Commissie naar aanleiding van haar belofte van 
nultolerantie ten aanzien van kinderarbeid uiterlijk eind 2021 – dat door de VN tot 
internationaal jaar voor de uitbanning van kinderarbeid is uitgeroepen – concrete 
voorstellen in te dienen;

16 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet‑financiële informatie en informatie inzake diversiteit 
door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 1).
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6. benadrukt dat de waardeketen van het toerisme een van Europa’s belangrijkste 
industriële ecosystemen is; onderstreept in dit verband dat aan het toerisme gerelateerde 
sectoren, zoals de horeca, alsook andere belangrijke sectoren (de luchtvaart, de 
autobranche, de staal-, scheepsbouw- en mariene sector) te lijden hebben onder een 
instorting van de handel en de economie als gevolg van reisbeperkingen en verstoringen 
van de toeleveringsketens als gevolg van de COVID-19-crisis;

7. wijst erop dat doeltreffende regelgeving die, zowel op de interne markt als op de 
markten van derde landen, voor eerlijke mededinging en een gelijk speelveld voor 
Europese bedrijven zorgt, nodig is om wederzijds voordelige handelsbetrekkingen met 
de internationale partners te waarborgen en de interne markt te beschermen tegen 
agressieve investeringsstrategieën van marktdeelnemers van buiten de EU die van de 
huidige crisis proberen te profiteren; benadrukt in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten; onderstreept dat de handhavingsverordening een 
positieve bijdrage moet leveren aan het streven naar eerlijke mededinging en een gelijk 
speelveld, en benadrukt dat de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling 
integraal deel uitmaken van het handelsbeleid;

8. vraagt de Commissie de EU-toolbox voor handelsbescherming in 2021 snel te voltooien 
met door effectbeoordelingen onderbouwde wetgevingsvoorstellen, waarbij prioriteit 
moet worden verleend aan een antidwanginstrument en een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
alsook aan het afronden van de onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten; wijst op het dwingende effect van extraterritoriale 
sancties van derde landen en de noodzaak om de werking van financieringsinstrumenten 
te vrijwaren van dergelijke maatregelen; onderkent het belang van financiële 
overheidssteun gedurende de COVID-19-pandemie;

9. is ervan overtuigd dat openheid hand in hand moet gaan met de bescherming van onze 
strategische sectoren en nauw moet samenhangen met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de Green Deal en de digitale strategie, dat de 
EU beter bestand kan maken tegen toekomstige schokken in strategische sectoren, het 
economisch herstel kan stimuleren en het concurrentievermogen van EU-bedrijven kan 
waarborgen, zodat hoogwaardige banen worden geschapen en zodat Europa een cruciale 
rol speelt bij de productie van innovatieve goederen en toekomstige diensten;

10. is van mening dat de diversificatie en veerkracht van toeleveringsketens een 
hoofdprioriteit voor het herziene EU-handelsbeleid moeten vormen; wijst erop dat 
handels- en veiligheidsbelangen met elkaar verbonden zijn en pleit voor een 
proportionele aanscherping van de screeningmechanismen voor buitenlandse directe 
investeringen, in aanvulling op en ter ondersteuning van de inspanningen van de 
lidstaten om strategische Europese sectoren te beschermen, waarbij wordt voorkomen 
dat schadelijke en exploiteerbare economische afhankelijkheid van marktdeelnemers 
buiten de EU ontstaat;

11. is ervan overtuigd dat de EU voor bepaalde essentiële grondstoffen, goederen en 
diensten, in het bijzonder medische en farmaceutische producten, te afhankelijk is van 
een beperkt aantal leveranciers en dat dit haar strategische autonomie en geopolitieke 
doelstellingen ondermijnt; beklemtoont dat de EU deze onwenselijke afhankelijkheid 
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moet ondervangen met een horizontale mix van beleidsmaatregelen om bedrijven aan te 
moedigen om voorraden aan te leggen, meer te produceren, hun aankoopstrategieën te 
diversifiëren en zo nodig nearshoring en reshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap en gepaard moet gaan met een harmonisatie van de regelgeving in 
strategische sectoren;

12. wijst op de risico’s voor kritieke bevoorradingsketens die door de COVID-19-crisis aan 
het licht zijn gekomen, en verzoekt de Commissie in haar komende industriële strategie 
bijzondere aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de bevoorradingsketens van 
de EU en na te gaan welke bevoorradingsketens baat kunnen hebben bij een grotere 
veerkracht door middel van diversificatie van het aanbod, reshoring en het aanleggen 
van voorraden; is evenwel van mening dat het uiteindelijk aan de bedrijven zelf is om te 
bepalen hoe zij hun wereldwijde toeleveringsketens willen beheren;

13. wijst erop dat de Commissie een circulaire economie op wereldvlak moet bevorderen en 
onderstreept de rol die handelsovereenkomsten moeten spelen bij het bevorderen van de 
doelstellingen van de circulaire economie, het diversifiëren van het aanbod en het 
versterken van open handelsbetrekkingen voor kritieke goederen en diensten, en dat het 
verkorten of wijzigen van de toeleveringsketens naar de buurlanden van de EU en 
Afrika positieve gevolgen kan hebben voor hun duurzame, groene, inclusieve en 
veerkrachtige economische groei, alsook voor de strategische belangen van de EU;

14. stelt vast dat de toeleveringsketens van de EU voor agrovoedingsproducten tijdens de 
pandemie operationeel zijn gebleven, maar betreurt het dat uitvoerbeperkingen en 
handelsbelemmeringen tot tal van verstoringen hebben geleid; merkt op dat het 
Agricultural Market Information System (AMIS), dat de belangrijkste landen die 
landbouwgrondstoffen verhandelen, samenbrengt met als doel de transparantie van de 
voedselmarkt en de beleidsrespons op het gebied van voedselzekerheid te verbeteren, 
als een voorbeeld van een goede praktijk kan worden beschouwd; vraagt de Commissie 
na te gaan of dit model ook in andere waardeketens kan worden gebruikt; steunt 
handelsbevorderende acties met het oog op de bevordering van 
voedselveiligheidsnormen en van sanitaire en fytosanitaire maatregelen in antwoord op 
COVID-19; merkt op dat volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) in 
2020 tot wel 265 miljoen mensen in lage- en middeninkomenslanden het risico liepen 
op acute voedseltekorten als gevolg van COVID-19, een toename met 130 miljoen ten 
opzichte van 2019; verzoekt de Commissie in samenwerking met de VN na te gaan wat 
de meest passende maatregelen zijn om ervoor te zorgen dat deze pandemie niet uitloopt 
op een voedselcrisis in de ontwikkelingslanden;

15. vraagt de Commissie met een digitale handelsstrategie te komen die de markttoegang 
van Europese bedrijven verbetert, de digitale infrastructuur versterkt, de 
regelgevingskaders harmoniseert, de handels- en douane-instrumenten moderniseert, en 
de rechten van EU-burgers uit hoofde van de AVG beschermt17;

16. verzoekt de Commissie grondig te beoordelen of de nieuwe EU-modelclausule inzake 

17 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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gegevensstromen de rechten van de Europeanen op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy zal beschermen in geval van een geschil met een 
handelspartner; benadrukt de bestaande en toekomstige maatregelen ter bescherming 
van het grondrecht op privacy en bescherming van persoonsgegevens niet mogen 
worden ondermijnd door internationale handelsovereenkomsten; dringt er bij de 
Commissie op aan de desbetreffende toezeggingen van derde landen in aanmerking te 
nemen bij de beoordeling van hun adequaatheid, ook wat de verdere doorgifte van 
gegevens betreft; 

17. wijst erop dat de digitale revolutie door COVID-19 is versneld en erkent dat het 
belangrijk is dat de EU het voortouw neemt bij het vaststellen van normen voor een 
duurzame, digitale mondiale economie en bij het open houden van internationale 
gegevensstromen, zodat een reeks handelsbelemmeringen en knelpunten spoedig kan 
worden weggenomen; benadrukt dat de EU in het kader van haar bilaterale en 
multilaterale verbintenissen en tijdens plurilaterale onderhandelingen over e-handel en 
investeringsbevordering een wereldwijde norm voor eerlijke en veerkrachtige digitale 
handel kan vaststellen; onderstreept dat het digitale hoofdstuk in de handels- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK als model voor toekomstige 
handelsovereenkomsten kan dienen;

18. vraagt dat EU-bedrijven stimulansen krijgen, onder meer in de vorm van op maat 
gesneden wettelijke bepalingen inzake staatssteun, om hun toeleveringsketens in te 
korten of aan te passen wanneer dat gunstig kan zijn voor de economie, de veerkracht, 
de geopolitieke doelstellingen en/of de strategische autonomie van de EU, om ervoor te 
zorgen dat de externe sociale, economische en milieukosten volledig in de prijs worden 
doorberekend, in overeenstemming met EU-beleid zoals de “van boer tot bord”-
strategie, het actieplan voor de circulaire economie, de biodiversiteitsstrategie en het 
opvoeren van de actie van de EU voor de bescherming en het herstel van bossen 
wereldwijd;

19. verzoekt de Commissie grondig na te gaan of en in welke mate er via handels- en 
investeringsstromen overdrachten van opkomende en revolutionaire technologieën 
plaatsvinden van de EU naar autoritaire staten; verzoekt de Commissie nieuwe 
maatregelen voor te stellen om dergelijke overdrachten te beperken, waaronder 
samenwerking met gelijkgestemde partners binnen de toeleveringsketen; vraagt dat er 
een dialoog met Taiwan wordt aangegaan over halfgeleiders;

Handelsbeleid voor kritieke gezondheidsproducten: lessen die uit de COVID-19-crisis zijn 
getrokken

20. onderstreept dat de governance van de internationale handel, waarbij internationale 
samenwerking belangrijker wordt geacht dan concurrentie, een essentiële rol kan spelen 
bij de snelle ontwikkeling van medische behandelingen en vaccins, de snelle opschaling 
van de productie, de ontwikkeling van veerkrachtige mondiale waardeketens en een 
billijke markttoegang voor de hele wereld, en onderstreept in dit verband dat de huidige 
pandemie een impuls moet geven aan intensievere internationale samenwerking en 
wereldwijde paraatheid voor noodsituaties op gezondheidsgebied, waarvoor verdere 
inzet nodig is van de EU en de lidstaten die samen optreden als “team Europa”; 
onderstreept dat handelsgerelateerde oorzaken van pandemieën en zoönosen, zoals het 
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effect van de handel op de aantasting van de biosfeer, moeten worden aangepakt;

21. is verheugd over het voorstel van verscheidene regeringsleiders voor een internationaal 
verdrag inzake de respons op een pandemie en dringt erop aan dat dit verdrag een sterke 
handelspijler omvat; onderstreept dat het internationaal handelskader bevorderlijk moet 
zijn voor samenwerking en moet zorgen voor zowel structurele als snelle 
responsmechanismen teneinde overheden te helpen de uitdagingen in verband met 
noodsituaties op gezondheidsgebied het hoofd te bieden; benadrukt dat dergelijke 
regelingen enerzijds een op de behoeften afgestemde “vraagzijde”-aanpak moeten 
behelzen, met gemeenschappelijke financiering en wereldwijd gecoördineerde aankopen 
vooraf, en anderzijds een geïntegreerde “aanbodzijde”-strategie voor het opschalen van 
de productiecapaciteit in de hele waardeketen; stelt dat er vooruitgang moet worden 
geboekt op het gebied van transparantie inzake beschikbare voorraden, wereldwijde 
toeleveringsnetwerken, de productiecapaciteit en prijsstelling van essentiële 
gezondheidsproducten, de toepassing en ontwikkeling van uitzonderingen ter 
beveiliging van de volksgezondheid in het kader van intellectuele-eigendomsrechten 
(IER), het vergroten van de wereldwijde mobiliteit van essentiële diensten, het 
beschermen en bevorderen van de veerkracht van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s), en het ontwikkelen van een intersectionele benadering voor het ondervangen 
van de negatieve gevolgen van gezondheidscrises voor de gendergelijkheid, de 
inkomensgelijkheid en de positie van minderheden; 

22. vraagt dat op de 12e ministeriële conferentie van de WTO een nieuw Comité voor 
handel en gezondheid wordt opgericht om richtsnoeren op te stellen over de wijze 
waarop regeringen de bestaande uitzonderingen en flexibiliteit in de internationale 
handelswetgeving kunnen toepassen om de volksgezondheid beter te beschermen, na te 
gaan welke mechanismen moeten worden ingesteld om de wereldwijde reactie op 
noodsituaties op gezondheidsgebied te verbeteren, en de basis te leggen voor een 
handelspijler voor de onderhandelingen over een toekomstig internationaal verdrag 
inzake de reactie op een pandemie;

23. benadrukt dat de wereldwijde toeleveringsketens voor grondstoffen en de productie en 
distributie van vaccins baat moeten hebben bij open handelsbetrekkingen; onderstreept 
dat protectionisme bij de productie en distributie van vaccins de reactie op de 
wereldwijde pandemie kan belemmeren; wijst in dit verband op de schadelijke gevolgen 
– niet in het minst voor lage- en middeninkomenslanden – van unilaterale maatregelen 
zoals uitvoerbeperkingen en -verboden, het gebrek aan transparantie over de 
wereldwijde voorraden en de daaruit voortvloeiende prijsspeculatie met schaarse 
essentiële goederen; vraagt daarom dat de EU zich inzet voor de goedkeuring van het 
handels- en gezondheidsinitiatief van de WTO vóór eind 2021, nauwere wereldwijde 
samenwerking aanmoedigt en zich veel veeleisender opstelt wat betreft de transparantie 
van het aanbod, de productie en de kosten van medische producten, de veerkracht van 
de gezondheidszorgstelsels wereldwijd, en toegankelijke en betaalbare medische 
producten en diensten; verzoekt de EU ervoor te zorgen dat toekomstige 
aankoopovereenkomsten volledig openbaar worden gemaakt, met name voor vaccins 
van de volgende generatie;

24. verzoekt de EU verplichtingen op te nemen met betrekking tot bedrijfsgeheimen, door 
eigendomsrechten beschermde gegevens en de overdracht van technologie, en van 
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leveranciers de noodzakelijke transparantie te eisen, met inbegrip van een kosten-
batenanalyse per product;

25. is daarom bezorgd over de nieuwe toename van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals de VS, het VK, China, India en in mindere 
mate de EU, en benadrukt dat dit de snelle wereldwijde opschaling van de 
productiecapaciteit voor vaccins in gevaar brengt, de productieketens verstoort en 
mogelijk leidt tot vergeldingsmaatregelen; spoort de Commissie aan samen te werken 
met de producerende landen om uitvoerbeperkingen snel op te heffen; bevestigt 
nogmaals dat het EU-mechanisme voor uitvoervergunningen een tijdelijke maatregel 
betreft die alleen als laatste redmiddel mag worden ingezet en moet uitgroeien tot een 
transparantiemechanisme; dringt aan op het verkrijgen van tijdige en alomvattende 
toegang tot dergelijke gegevens; benadrukt dat grotere transparantie het vertrouwen van 
de Europese burgers in het vaccinatiebeleid van de EU en de aanpak van de COVID-19-
pandemie door de EU heeft vergroot;

26. maakt zich ernstig zorgen over het groeiende aantal COVID-19-varianten; benadrukt 
dat het gebrek aan productie en distributie van vaccins in derde landen zou kunnen 
leiden tot een toename van nieuwe en verschillende soorten varianten; erkent dat de EU 
een van de grootste uitvoerders van vaccins aan derde landen is, maar dat deze uitvoer 
in absolute cijfers nog niet volstaat om de mondiale pandemie aan te pakken; benadrukt 
dat de Covax-faciliteit op dit moment niet in staat is vaccins te distribueren aan de 
meest kwetsbaren, overeenkomstig de vraag; onderstreept dat de tijdige wereldwijde 
toegang tot vaccins het herstel en de veerkracht van de mondiale economie en de EU-
economie ten goede kan komen; dringt er bij de Commissie op aan doeltreffende 
diplomatie gebaseerd op vaccins en medische benodigdheden na te streven teneinde de 
geloofwaardigheid en diplomatieke zichtbaarheid van de EU te versterken en verzoekt 
om grotere internationale inspanningen om de levering van vaccins ten behoeve van 
Covax te versnellen;

27. benadrukt dat de vaccins tegen COVID-19 en de varianten daarvan een mondiaal 
collectief goed zijn en dat de dringende multilaterale inspanningen zich moeten richten 
op een eerlijke verdeling van vaccins in de hele wereld en het snel opvoeren van de 
mondiale productiecapaciteit en technologieoverdracht, waaronder in lage- en 
middeninkomenslanden; onderstreept dat het op basis van de opgedane ervaringen van 
cruciaal belang is de kaders van publiek-private partnerschappen achter de ontwikkeling 
en productie van vaccins en andere essentiële gezondheidstechnologieën te verbeteren; 
is ingenomen met de op 8 en 9 maart 2021 gehouden mondiale top over de 
toeleveringsketen en productie van COVID-19-vaccins en roept op tot de vaststelling 
van structurele platforms om de vaccinproductie in meer landen snel op te schalen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een clearinghouse in het kader van een publiek-privaat 
partnerschap waarin particuliere en overheidsactoren worden samengebracht om 
partnerschappen mogelijk te maken en op te schalen, knelpunten te monitoren en 
maatregelen te identificeren ten behoeve van de productie en inzet van vaccins; 
onderstreept de inspanningen van de directeur-generaal van de WTO om de leden te 
betrekken bij de discussie over initiatieven op het gebied van handel en gezondheid;

28. benadrukt dat het internationale handelsbeleid hierbij een proactieve rol moet spelen 
door de handel in grondstoffen te vergemakkelijken, tekorten aan gekwalificeerd en 
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ervaren personeel te verminderen, problemen met de toeleveringsketen op te lossen en 
het mondiale kader voor intellectuele-eigendomsrechten te herzien met het oog op 
toekomstige pandemieën; dringt in dit verband aan op een constructieve dialoog over 
een tijdelijke opheffing van de Overeenkomst van de WTO inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (de Trips-Overeenkomst) om ervoor te zorgen dat landen 
niet worden gesanctioneerd voor COVID-19-gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie;

29. onderstreept dat onderzoekers en de industrie een grote inspanning hebben geleverd ten 
behoeve van de ontwikkeling van nieuwe diagnoses, behandelingen en vaccins voor 
COVID-19; benadrukt de essentiële rol van overheidsmiddelen die farmaceutische 
bedrijven in staat stellen de risico’s binnen de hele vaccinwaardeketen te beperken door 
middel van financiering en omvangrijke subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, 
alsook door middel van grootschalige aankoopovereenkomsten; onderstreept voorts de 
cruciale bijdragen die zijn geleverd door gezondheidswerkers, patiënten, herstelde 
COVID-19-patiënten en burgers die hebben deelgenomen aan klinische proeven en 
andere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot verschillende 
behandelingen en vaccins; is van mening dat een multilateraal rechtskader inzake 
intellectuele-eigendomsrechten bescherming en stimulansen kan bieden die van cruciaal 
belang zijn om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën, en erkent de rol ervan bij 
het faciliteren van de brede en ongekende samenwerking tussen regeringen, 
onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven;

30. benadrukt het cruciale belang van het delen van open technologie, knowhow en 
onderzoek voor een doeltreffende respons op pandemieën en van de volledige deelname 
van farmaceutische bedrijven aan multilaterale initiatieven zoals C-TAP (COVID-19 
Technology Access Pool) en de onlangs door de WHO opgerichte Technology Transfer 
Hub om het volledige potentieel ervan te benutten;

Handel en duurzame ontwikkeling

31. ondersteunt het opnemen van de Europese Green Deal en de Europese digitale strategie 
in de mededeling over de evaluatie van het handelsbeleid en verzoekt om een assertief 
handelsbeleid gericht op multilateralisme, veerkracht en duurzaamheid, overeenkomstig 
de verplichting van de EU om de SDG’s van de VN te verwezenlijken; dringt aan op 
een concreet actieplan, stappenplan en tijdschema om deze ambitie te verwezenlijken; 
verzoekt de Commissie daarom samen te werken met partners om de bestaande handels- 
en investeringsovereenkomsten te actualiseren door gebruik te maken van de 
herzieningsclausules ervan;

32. is ermee ingenomen dat de Overeenkomst van Parijs als essentieel element in elke 
handels-, investerings- en partnerschapsovereenkomst wordt opgenomen; benadrukt dat 
de ratificatie van de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de eerbiediging van de mensenrechten vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; dringt er bij de Unie op aan samen te werken met 
toekomstige en bestaande handelspartners om andere nog niet geratificeerde IAO-
verdragen en multilaterale milieuovereenkomsten te ratificeren en daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen bij de herziening van en onderhandelingen over overeenkomsten; 
vraagt om ambitieuze hoofdstukken over gender, de empowerment van vrouwen en 
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over kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), alsook om specifieke hoofdstukken 
over digitale handel op te nemen in elke handelsovereenkomst;

33. benadrukt dat het herstel na COVID-19 een unieke kans is om de agenda ter 
bevordering van duurzame groei vast te stellen; roept de Commissie daarom op om haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan inzake de hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in 2021 versneld uit te voeren, zodat het plan bij de lopende 
onderhandelingen kan worden uitgevoerd; verwacht dat in de evaluatie de 
afdwingbaarheid aan de orde wordt gesteld en herinnert in dit verband aan de non-paper 
van Nederland en Frankrijk over handel, sociaal-economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling18; stelt voor om op zijn minst de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid van het EU-handelsbeleid in overweging te nemen, namelijk de 
mogelijkheid om niet-naleving door partners als laatste hulpmiddel aan te pakken door 
middel van unilaterale sancties, waaronder de invoering van tarieven of quota voor 
bepaalde producten of de kruiselingse opschorting van andere delen van een 
overeenkomst;

34. verzoekt de Raad en de Commissie om in de hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling, alsook in die over landbouw, bepalingen op te nemen inzake 
dierenwelzijn, eerlijke handel en de circulaire economie; onderstreept in dit kader de rol 
van het hoofd handhaving voor de handel en roept op tot nauwe samenwerking met de 
Commissie internationale handel van het Europees Parlement bij het monitoren en 
controleren van de handhaving op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling; 
verzoekt de Commissie lering te trekken uit de ervaring van het recente 
deskundigenpanel, zodat de hoofstukken over handel en duurzame ontwikkeling 
concrete en controleerbare toezeggingen omvatten; 

35. betreurt dat bruingoed nog steeds een voorkeursbehandeling geniet ten opzichte van 
milieugoederen en dat tarieven en handelsbelemmeringen duurzame handel in de weg 
staan; onderstreept dat het opheffen van tarieven en handelsbelemmeringen voor 
milieugoederen en -diensten in overeenstemming moet zijn met de WTO-regels om 
innovatieve oplossingen voor de klimaatcrisis te bevorderen, en bij moet dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal, de SDG’s en de duurzame 
ontwikkeling wereldwijd; verzoekt de Commissie om te kijken naar instrumenten 
waarmee deze verstoringen kunnen worden aangepakt en woorden in daden om te 
zetten met betrekking tot de Green Deal door deze in alle aspecten van het 
handelsbeleid ten uitvoer te leggen;

36. wijst erop dat de hoge voorafgaande kosten, die zich pas in de loop der tijd kunnen 
terugbetalen, en een gebrek aan knowhow en uitrusting ontwikkelingslanden momenteel 
beletten te vergroenen; verzoekt de Commissie alle beschikbare handelsinstrumenten en 
beleidsmaatregelen inzake ontwikkelingssamenwerking te gebruiken om de financiële 
ondersteuning, technische bijstand, technologieoverdrachten, capaciteitsopbouw en 
digitalisering te vergroten, teneinde ontwikkelingslanden sterker te maken en hen in 
staat te stellen duurzaam veerkrachtiger te worden en de passende zorgvuldigheid in de 
gehele toeleveringsketen beter in acht te nemen; 

18 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development, 
geraadpleegd op “The Netherlands at International Organisations” (permanentrepresentations.nl).

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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37. verzoekt de EU binnen het multilaterale kader het voortouw te nemen en samen te 
werken met gelijkgezinde landen en handelspartners bij het nastreven van een sterke 
milieuagenda, waaronder de progressieve ontwikkeling van regels inzake subsidies, om 
een einde te maken aan marktverstorende en milieuschadelijke subsidies in 
handelsovereenkomsten en bij de WTO, met inbegrip van regels inzake subsidies voor 
fossiele brandstoffen, op basis van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen”;

38. benadrukt dat het belangrijk is vooraf, tussentijds en achteraf 
duurzaamheidseffectbeoordelingen op te stellen op basis van een concreet tijdschema, 
waarin mogelijke risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde worden gesteld, 
en, indien uit beoordelingen achteraf blijkt dat dit nodig is, negatieve effecten aan te 
pakken; verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig op de hoogte te stellen van de 
lopende en afgeronde duurzaamheidseffectbeoordelingen; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete doelstellingen te ontwikkelen om in handels- en 
investeringsovereenkomsten de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de Green Deal 
en de agenda voor waardig werk van de IAO te bevorderen; beklemtoont dat de nieuwe 
overeenkomsten pas mogen worden gesloten als aan deze doelstellingen is voldaan, en 
dat bestaande overeenkomsten dienovereenkomstig moeten worden herzien;

39. beklemtoont dat transparantie, dialoog en goede communicatie met burgers en 
belanghebbenden van cruciaal belang zijn om draagvlak voor het handelsbeleid te 
creëren en de voordelen ervan volledig te benutten; is daarom ingenomen met het 
Acces2Markets-platform en de inspanningen van de Commissie om dit instrument te 
promoten; dringt erop aan dat de rol en de verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne adviesgroepen, van wie de toezichthoudende rol 
verder uitgebreid zou kunnen worden, duidelijk worden omschreven in de politieke en 
handelsovereenkomsten van de EU en dat financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen; benadrukt dat de EU-delegaties de werkzaamheden van de interne 
adviesgroepen van derde landen kunnen ondersteunen, en kunnen toezien op de 
uitvoering van handelsovereenkomsten, en dat zij met name kmo’s kunnen helpen om 
gebruik te maken van overeenkomsten en handelsbevorderende maatregelen; betreurt in 
dit verband het ontbreken van een overkoepelende structuur en een alomvattende 
aanpak;

40. beklemtoont de noodzaak van meer samenhang en transparantie bij de controle van het 
EU-handelsbeleid; onderstreept de noodzaak van coherente, duidelijke, meetbare en 
objectieve criteria voor het handelsbeleid van de EU en de betrokkenheid van de EU-
burgers, een betere dialoog tussen de Commissie en het Parlement, meer 
beleidscoherentie en een betere controle van alle aspecten van het handelsbeleid; 
benadrukt in dit verband het belang van duurzaamheidseffectbeoordelingen vooraf, 
tussentijds en achteraf; verzoekt de Commissie om in alle stadia van haar voorstellen 
samen te werken met het Parlement, follow-up te geven aan de voorstellen van de 
interne adviesgroepen, de dialoog met het maatschappelijk middenveld nieuw leven in 
te blazen en intensiever samen te werken met het maatschappelijk middenveld in het 
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC); verzoekt het Parlement regelmatige 
raadplegingen van de interne adviesgroepen te organiseren;
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Multilateralisme en de geopolitieke plaats van Europa in de wereld

41. verzoekt de Commissie om mogelijke concrete en specifieke acties vast te stellen, 
alsook een routekaart voor de toepassing van het concept “open strategische 
autonomie”, en ervoor te zorgen dat alle opties op tafel liggen; stelt met bezorgdheid 
vast dat de geopolitieke concurrentie en spanningen als gevolg van de COVID-19-
uitbraak zijn toegenomen;

42. herinnert aan het geopolitieke belang van een krachtig, gediversifieerd en veerkrachtig 
EU-handelsbeleid; wijst erop dat de grote energieafhankelijkheid van de EU een 
uitdaging vormt voor de open strategische autonomie, die ons dwingt de energietransitie 
te versnellen; benadrukt dat de marktmacht van de EU, haar waarden en haar 
gehechtheid aan samenwerking, billijkheid, wederkerigheid en op regels gebaseerde 
handel de basis voor onze openheid moeten vormen;

43. spoort de EU ten zeerste aan om te streven naar nieuwe partnerschappen en bestaande 
partnerschappen met gelijkgezinde partners te verstevigen; is van mening dat het sluiten 
van plurilaterale handelsovereenkomsten met een beperkt aantal partners en gericht op 
strategische kwesties een betere en concretere manier zou zijn om het concept “open 
strategische autonomie” toe te passen, en draagvlak bij het maatschappelijk middenveld 
zou creëren;

44. benadrukt echter dat wanneer samenwerking niet mogelijk is, de EU haar belangen 
moet behartigen door middel van autonome maatregelen om haar waarden te 
beschermen en oneerlijke handelspraktijken te bestrijden overeenkomstig het 
internationaal recht;

45. is verheugd over het feit dat in de evaluatie van het handelsbeleid het multilateralisme 
opnieuw is bevestigd en dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan voor een 
noodzakelijke diepgaande hervorming van alle functiegebieden van de WTO;

46. is het eens met de nadruk die de Commissie in haar visie op de WTO-hervorming legt 
op economisch herstel, duurzame ontwikkeling, oneerlijke staatssteun en digitale 
handel, en spoort de Commissie aan om alles in het werk te stellen om haar agenda uit 
te voeren, met inbegrip van doelstellingen inzake gender, mensenrechten en 
arbeidsnormen;

47. benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de WTO snel verbonden wordt met 
andere organisaties in het multilaterale systeem, zoals de WHO, om in Genève tot een 
consensus te komen, ervoor te zorgen dat internationale organisaties gezamenlijk de 
mondiale uitdagingen aangaan en om de onderhandelingen over subsidies voor de 
visserij af te ronden tijdens de twaalfde Ministeriële Conferentie van de WTO;

48. benadrukt het belang van het handels- en klimaatinitiatief van de WTO en herhaalt zijn 
steun voor een overeenkomst inzake milieugoederen; is in dit verband verheugd over de 
aanpak van de nieuwe directeur-generaal van de WTO en verwacht dat de Commissie 
haar nadrukkelijk zal steunen om de organisatie een nieuwe impuls te geven, zodat deze 
de uitdagingen kan aangaan waarmee het multilaterale handelsstelsel momenteel wordt 
geconfronteerd;
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49. beklemtoont het belang van een doeltreffende geschillenbeslechting om stabiliteit en 
voorspelbaarheid in het multilaterale handelsstelsel tot stand te brengen en de noodzaak 
om in samenwerking met de Verenigde Staten een oplossing te vinden voor de huidige 
situatie van de Beroepsinstantie, teneinde deze weer operationeel te maken en er op die 
manier voor te zorgen dat handelsgeschillen naar behoren kunnen worden opgelost; 
verzoekt de Commissie in het kader van haar WTO-handels- en klimaatinitiatief voor te 
stellen om in voorkomend geval milieu-expertise op te nemen in de context van 
geschillenbeslechting;

50. benadrukt dat het met het oog op een grondige hervorming van de organisatie van 
essentieel belang is de onderhandelingsfunctie van de WTO nieuw leven in te blazen; 
merkt in het bijzonder op dat concurrentieverstoringen als gevolg van industriële 
subsidies en staatsbedrijven, met name in China, moeten worden aangepakt en verzoekt 
de Commissie voorstellen in te dienen om categorieën subsidies vast te stellen en te 
differentiëren op basis van hun bijdrage aan legitieme publieke doelstellingen;

51. onderstreept dat de EU, teneinde de onderhandelingsfunctie van de WTO nieuw leven 
in te blazen, met gelijkgezinde partners moet samenwerken om een gemeenschappelijke 
basis te vinden voor de hervorming van de WTO in de ruimste zin van het woord; 
bevestigt opnieuw dat voor een betekenisvolle vooruitgang bij de hervorming van de 
WTO een brede consensus en coalities van gelijkgezinde partners nodig zijn; verzoekt 
de Commissie zich te blijven inzetten voor plurilaterale onderhandelingen als stap in de 
richting van multilaterale overeenkomsten; steunt het voorstel van de Commissie om 
onderhandelingen met gelijkgezinde partners te starten inzake een plurilaterale 
overeenkomst betreffende mededingingsneutraliteit; is ervan overtuigd dat EU-
leiderschap en trans-Atlantische samenwerking van cruciaal belang zijn voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van de WTO;

52. verzoekt de Commissie om actief een oplossing te zoeken voor de discrepantie tussen 
het ontwikkelingsniveau en het niveau van de verbintenissen die in het kader van het 
internationale handelsstelsel zijn aangegaan; benadrukt dat er speciale aandacht moet 
uitgaan naar de ontwikkelingslanden en hun specifieke behoeften met betrekking tot 
economische groei, duurzame ontwikkeling en de hervorming van de WTO;

53. acht het van essentieel belang dat de volgende Ministeriële Conferentie van de WTO 
zich buigt over de sanctieregeling om te voorkomen dat de gevolgen van inbreuken op 
internationale handelsregels door sommige leden voor rekening komen van sectoren die 
niet verantwoordelijk zijn voor niet-naleving;

54. is het eens met de suggestie in de evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 meer moet 
samenwerken en de inspanningen moet coördineren om koolstofneutraliteit en andere 
aspecten van de Green Deal te verwezenlijken; benadrukt echter dat deze aanpak alleen 
doeltreffend kan zijn als sommige G20-leden hun emissiereductieverbintenissen 
verhogen; roept de Commissie op te zorgen voor een doeltreffend mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens;

55. steunt de nieuwe, toekomstgerichte trans-Atlantische agenda, die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde waarden en doelstellingen, met als doel een 
tegenwicht te bieden tegen de ontwikkeling van economische en handelssamenwerking 
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in de regio van de Stille Ocean, een zinvolle hervorming van de WTO tot stand te 
brengen en gemeenschappelijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen te 
vinden; 

56. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd sprake is van enkele uiteenlopende belangen; 
spoort zowel de Commissie als de regering van de VS aan om in de nieuwe politieke 
context nauw samen te werken teneinde te zorgen voor een gelijk speelveld voor 
bedrijven en zodoende de markttoegang voor EU-bedrijven te vergroten, te blijven 
streven naar overeenkomsten inzake conformiteitsbeoordelingen en de afschaffing van 
tarieven voor industriële goederen, overeenstemming te bereiken over ambitieuze 
sociale, technologische en milieunormen, en op elkaars ervaringen voort te bouwen 
zodat deze normen wereldwijd efficiënter bevorderd kunnen worden;

57. dringt er bij beide partijen op aan bilaterale handelsgeschillen op te lossen, steunt de 
opschorting van de tarieven die werden ingevoerd als gevolg van het Airbus-Boeing-
handelsgeschil en dringt erop aan dat deze kwestie definitief wordt opgelost zodat er 
ook een oplossing kan worden gevonden voor digitale belastingen; spoort de VS aan de 
tarieven op aluminium en staal op grond van artikel 232 van de Amerikaanse Trade 
Expansion Act op te heffen;

58. dringt aan op gezamenlijke inspanningen om werknemers en bedrijven een centrale 
plaats binnen het handelsbeleid te geven, teneinde de pandemie te boven te komen, het 
economisch herstel te versnellen en de handel in vaccins en essentiële medische 
goederen te vergemakkelijken; herhaalt dat we moeten samenwerken om een zinvolle 
hervorming van de WTO te verwezenlijken en de Beroepsinstantie weer goed te laten 
functioneren; spoort beide partijen aan zich aan de WTO-verbintenissen in het kader 
van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten te houden en gemeenschappelijke 
oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen, maar onderstreept dat de 
EU indien nodig autonoom moet kunnen optreden; 

59. steunt de gezamenlijke mededeling, getiteld “Een nieuwe EU/VS-agenda voor 
wereldwijde verandering” en dringt aan op de snelle oprichting van een nieuwe 
Handels- en Technologieraad van de EU en de VS; dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de EU en de VS met betrekking tot opkomende en verstorende technologieën, 
met inbegrip van gezamenlijke invoer- en uitvoerbeperkingen ten aanzien van 
autoritaire staten; 

60. roept de Commissie in dit verband op handel, het klimaat en daarmee samenhangende 
hervormingen centraal te stellen in de trans-Atlantische betrekkingen, en neemt nota 
van het hoge ambitieniveau van de nieuwe regering van de VS op dit gebied, dat ook 
gebaseerd moet zijn op nieuwe benaderingen zoals die welke door de Overeenkomst 
tussen de Verenigde Staten van Amerika, Mexico en Canada (USMCA) zijn ingevoerd;

61. is zich bewust van het belang van de handelsbetrekkingen van de EU met China, dat in 
2020 de grootste handelspartner van de EU werd wat betreft de handel in goederen; is er 
vast van overtuigd dat de handelsbetrekkingen tussen de EU en China een 
evenwichtigere en wederkerige aanpak vereisen; benadrukt dat het ratificatieproces van 
de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China alleen van start kan gaan als 
de EU belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij de uitwerking van passende en 
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doeltreffende autonome maatregelen, die moeten worden ingezet om marktverstorende 
praktijken tegen te gaan en strategische EU-belangen te verdedigen, waaronder een 
verbod op producten die zijn vervaardigd met behulp van dwangarbeid, een verbeterde 
toolbox voor handelsbescherming en een werkend sanctiemechanisme op het gebied 
van de mensenrechten;

62. onderstreept dat ratificatie van de brede investeringsovereenkomst ondenkbaar is in de 
context van de huidige dynamiek van de bredere betrekkingen tussen de EU en China 
en betreurt de onaanvaardbare escalatie van China om verkozen leden van het Europees 
Parlement en Europese entiteiten aan sancties te onderwerpen ten zeerste, aangezien dit 
het vertrouwen verder uitholt en de bilaterale samenwerking belemmert; onderstreept 
dat het ratificatieproces van de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China 
pas van start gaat als de Chinese sancties tegen leden en organen van het Parlement zijn 
opgeheven; 

63. onderstreept dat het Parlement de overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen inzake 
duurzame ontwikkeling, zorgvuldig zal bestuderen en herinnert de Commissie eraan dat 
het Parlement rekening zal houden met de mensenrechtensituatie in China, ook in 
Hongkong, wanneer het gevraagd wordt de investeringsovereenkomst goed te keuren;

64. dringt er bij de Commissie op aan werk te maken van een investeringsovereenkomst 
met Taiwan, door haar inzet voor betekenisvolle handels- en investeringsbetrekkingen 
te tonen en de nodige stappen te nemen in de richting van een effectbeoordeling, 
openbare raadplegingen en een verkennend onderzoek vóór eind 2021; wijst nogmaals 
op het belang van de bilaterale structurele dialoog, onder meer over kwesties die 
samenhangen met multilateralisme en de WTO, technologie en volksgezondheid, alsook 
van cruciale samenwerking op het gebied van essentiële goederen, zoals halfgeleiders;

65. is ingenomen met de doeltreffende, langdurige en constructieve betrokkenheid ten 
aanzien van Afrika en het oostelijk en zuidelijk nabuurschap in het kader van de 
evaluatie van het handelsbeleid en dringt aan op concrete maatregelen om de 
betrekkingen van de EU met deze partners te verdiepen, onder meer op het gebied van 
energie;

66. wijst nogmaals op het belang van een strategisch en duurzaam partnerschap met 
Zuidoost-Azië en India; verzoekt de Commissie in dit verband met de regio te blijven 
samenwerken en op proactieve wijze op regels gebaseerde handelsbetrekkingen te 
bevorderen met het oog op een alomvattende en ambitieuze Indo-Pacifische strategie;

67. wijst erop dat de COVID-19-crisis het belang heeft onderstreept van een nieuw 
partnerschap met het Afrikaanse continent waarin een inclusieve en duurzame 
beleidsaanpak wordt bevorderd; onderstreept in dit verband dat er een oplossing moet 
worden gevonden voor de kwestie inzake schuldvermindering en schuldkwijtschelding; 
beklemtoont dat de EU de diversificatie van de waardeketens in Afrika actief moet 
steunen;

68. is zeer ingenomen met de inwerkingtreding van de Afrikaanse continentale 
vrijhandelszone als instrument om de regionale, economische en politieke integratie van 
Afrika actief te ondersteunen en zijn toegang tot de wereldmarkten te verbeteren;
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69. onderstreept het belang van de inzet van de EU voor onze handelsbetrekkingen met 
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, met inbegrip van de landen en gebieden 
overzee; uit zijn bezorgdheid over de gevolgen van COVID-19, met name voor 
vrouwen, in deze regio;

70. roept alle EU-instellingen op om prioriteit te geven aan het in stand houden van onze 
handels- en ontwikkelingssamenwerking en aan het ontwikkelen van meer veerkracht 
ten aanzien van pandemieën en noodsituaties op gezondheidsgebied; verzoekt de 
Commissie met het oog daarop een structurele dialoog te onderhouden met 
bovengenoemde partners;

°

° °

71. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING 

Door de COVID-19-pandemie wordt de wereld geconfronteerd met een ongekende mondiale 
schok: de pandemie is niet alleen een humanitaire ramp, maar verstoort ook onze 
economische en handelsstelsels. Elk land ter wereld krijgt te maken met onvoorspelbare 
gevolgen voor de gezondheid van zijn burgers en voor zijn economische en sociale stelsels. 
Naarmate de mondiale diensten en productie werden getroffen door de gevolgen van de 
pandemie, werden de risico’s van langgerekte waardeketens, just-in-time-productiemodellen 
en ongewenste afhankelijkheid duidelijk. Aangezien het aantal exogene schokken zoals 
pandemieën, extreme weersomstandigheden, politieke conflicten en cyberaanvallen in de 
toekomst waarschijnlijk zullen toenemen, moeten de kwetsbaarheden in de mondiale 
waardeketens van de EU worden aangepakt.

De huidige crisis wordt nog verergerd door de aanhoudende ontgoocheling van de burgers in 
Europa als gevolg van de veranderende aard van werk en het verlies van banen in de be- en 
verwerkende industrie. De hypermondialisering heeft een negatieve impact gehad op het loon 
van werknemers en op het milieu en heeft geleid tot een (reëel of vermeend) verlies aan macht 
van regeringen om de economie en het overheidsbeleid vorm te geven. Nationalistische 
reacties en handelsoorlogen zijn niet de oplossing voor deze structurele crisis, maar de 
bezorgdheden die eraan ten grondslag liggen moeten serieus worden genomen, en de 
mislukkingen van de neoliberale economische doctrine moeten worden erkend. Steun voor het 
multilaterale handelsstelsel gaat gepaard met het vermogen om het vorm te geven.

Hetzelfde geldt voor het aanpakken van de gevolgen van de huidige pandemie voor de 
gezondheid. Het virus kent geen grenzen. Toch werd de mondiale respons ernstig gehinderd 
door uitvoerbeperkingen en handelsbelemmeringen, een gebrek aan transparantie over de 
beschikbare voorraden en productie van essentiële producten en verzwakte internationale 
instellingen die niet voorbereid waren om een crisis van deze omvang het hoofd te bieden. 
Het is nu onze taak om te leren van de huidige situatie en onze internationale paraatheid voor 
toekomstige (gezondheids-)crises te versterken. 

De enige manier om bij te dragen aan de wereldwijde veranderingen waar onze burgers om 
vragen, is het traditionele handelsbeleid te hervormen in het licht van de uitdagingen waarmee 
we worden geconfronteerd, door het duurzaam en voor iedereen eerlijk te maken. Uitdagingen 
moeten worden omgezet in kansen, en er moeten duurzame, betere banen worden geschapen 
voor onze burgers. De duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met 
als drie pijlers economie, ecologie en sociaal beleid, moeten hiervoor als leidraad dienen. 

Eerlijke, veerkrachtige en groene waardeketens

Hoewel de meeste mondiale waardeketens operationeel zijn gebleven, valt niet te ontkennen 
dat de pandemie ongewenste afhankelijkheid in cruciale sectoren zoals geneesmiddelen, 
medische producten en persoonlijk beschermingsmiddelen aan het licht heeft gebracht. Er 
werden bevoorradingstekorten veroorzaakt door een plotselinge toename van de vraag en 
onderbrekingen van de mondiale waardeketens, maar sommige strategische kwetsbaarheden, 
zoals in de farmaceutische sector, bestonden duidelijk al vóór de pandemie en moeten worden 
opgelost. Het handelsbeleid alleen kan dergelijke tekortkomingen niet verhelpen. Het kan wel 
deel uitmaken van een doordachte beleidsmix om bedrijven aan te moedigen voorraden aan te 
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leggen, hun aankoopstrategieën te diversifiëren en de lokale productie te bevorderen. 
Aangepaste aanbestedingsnormen, een betere markttoegang in strategische sectoren, 
strategische handels- en investeringspartnerschappen en strenge regels voor buitenlandse 
directe investeringen kunnen belangrijke instrumenten zijn om dit te verwezenlijken.

Naar aanleiding van de legitieme bezorgdheid over ongewenste afhankelijkheid heeft de 
Europese Commissie het concept “open strategische autonomie” gelanceerd. Hoewel in de 
mededeling over de evaluatie van het handelsbeleid meer informatie wordt gegeven over wat 
het concept inhoudt, zouden concrete maatregelen en een routekaart voor de uitvoering ervan 
welkom zijn. Onze marktmacht, onze waarden en onze gehechtheid aan samenwerking, 
billijkheid en op regels gebaseerde handel moeten de basis voor onze openheid vormen. 

Het is van cruciaal belang dat “open strategische autonomie” voor synergie zorgt tussen het 
handelsbeleid en intern beleid, zoals ambitieus industrie-, digitaal en milieubeleid. De 
combinatie van openheid, toekomstgericht intern beleid en bescherming tegen oneerlijke 
mededinging moet de nodige voorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat de producten 
van de toekomst – of het nu gaat om elektrische auto’s, dunne-filmzonnepanelen of 
revolutionaire chemische stoffen – in de EU worden geproduceerd. 

Het in kaart brengen van de strategische sectoren van de EU, zoals aangekondigd in de 
evaluatie van het handelsbeleid, moet ons een beter inzicht in de sterke en zwakke punten van 
hun toeleveringsketens verschaffen. Op basis daarvan moeten manieren worden gevonden om 
de veerkracht van de toeleveringsketens te vergroten, bijvoorbeeld door middel van 
diversificatie, het aanleggen van voorraden of reshoring (met inbegrip van backshoring en 
nearshoring), wat nieuwe handelsmogelijkheden zou kunnen creëren voor partners in het 
Europese nabuurschap.

Handelsbeleid voor kritieke gezondheidsproducten: lessen die uit de COVID-19-crisis zijn 
getrokken

Het internationale handelsbeleid speelt een doorslaggevende rol bij het versterken van de 
productie, distributie en gelijke toegang tot essentiële gezondheidsproducten. Sinds 
maart 2020 heeft de wereldgemeenschap al enkele opmerkelijke stappen gezet: de tekorten 
aan persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afgenomen, de invoer- en uitvoerbelemmeringen 
zijn aanzienlijk verlaagd en er zijn wereldwijde initiatieven opgezet om de samenwerking op 
het gebied van productie en markttoegang te verbeteren, zoals gezamenlijke 
aanbestedingssystemen en platformen om fabrikanten in de hele toeleveringsketen samen te 
brengen. Maar bovenal zijn er nu, na minder dan een jaar tijd, meerdere doeltreffende vaccins 
beschikbaar dankzij een ongeziene wereldwijde publiek-private samenwerking. Als we deze 
crisis echter echt te boven willen komen en de dreiging van gevaarlijke varianten willen 
beperken, moeten we de internationale samenwerking blijven opvoeren, de toolbox van de 
WTO en van de WHO versterken en vaccins als echte mondiale collectieve goederen 
beschouwen.

We zijn nog ver verwijderd van dat ideaal: uit onderzoek blijkt dat een hoge vaccinatiegraad 
niet vóór 2023 zal worden verwezenlijkt, en dat de armste landen tot ten minste 2024 zullen 
moeten wachten voordat ze groepsimmuniteit bereiken. Het is momenteel moeilijk te 
voorspellen hoeveel dosissen op jaarbasis kunnen worden geproduceerd. In 2020 slaagden de 
vaccinproducenten er slechts in 3 % van de oorspronkelijk geplande dosissen te leveren, en 
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tot nu toe vindt de vaccinproductie in slechts 13 landen wereldwijd plaats. Tekorten aan 
verschillende componenten, zoals flacons, lipiden, wegwerptassen en filters, blijven 
aanzienlijke productieknelpunten veroorzaken. Tezelfdertijd is gebleken dat ten minste de 
EU, het VK, de VS, India en China enige vorm van beperkingen toepassen op de uitvoer van 
vaccins, wat de opschaling van de productie vertraagt en een remmend effect op investeringen 
kan hebben.

Het is duidelijk dat alles in het werk moet worden gesteld om de productie te verhogen en de 
mondiale concentratie van de productiecapaciteit te verminderen. Daartoe moet vaart worden 
gezet achter het door de Ottawagroep voorgestelde handels- en gezondheidsinitiatief van de 
WTO. Een grote politieke impuls zou voor de nodige energie kunnen zorgen om tegen de 
volgende ministeriële conferentie van de WTO eind 2021 tot een akkoord te komen. De 
Europese Unie kan een cruciale rol spelen bij de versterking van de mondiale 
handelssamenwerking, maar moet eerst haar mechanisme voor uitvoervergunningen opheffen 
en andere producerende landen aansporen hetzelfde te doen.

Bovendien is er een duidelijke rol weggelegd voor multilaterale instellingen om 
productiecapaciteit naar ontwikkelingslanden te brengen, zoals blijkt uit de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de toeleveringsketen en productie van COVID-19-vaccins. 
Door fabrikanten uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden, evenals regeringen, het 
maatschappelijk middenveld, internationale organisaties (zoals de WHO, GAVI en CEPI) en 
ondernemersorganisaties (zoals de Internationale Kamer van Koophandel) samen te brengen, 
moet de rol van ontwikkelingslanden bij de toekomstige productie van geneesmiddelen 
worden versterkt. Een dergelijke grotere diversificatie van de toeleveringsketens voor 
medische producten kan ook de strategische autonomie van de EU ten goede komen en kan 
verder worden bevorderd door een slimme beleidsmix, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
hefbomen voor handel en investeringen en voor overheidsopdrachten.

Tegelijkertijd kunnen we de roep om een tijdelijke opheffing van de Trips-Overeenkomst 
voor essentiële gezondheidsproducten in verband met COVID-19 niet negeren, omdat die de 
gevaarlijk kloof tussen Noord en Zuid nog verder dreigen te vergroten. Over de hele wereld 
heerst er duidelijke en grote bezorgdheid over eerlijke en billijke toegang tot vaccins en 
andere medische producten. Een dergelijk compromis moet hand in hand gaan met de 
toezegging om de Trips-Overeenkomst en de flexibiliteit ervan te herzien, teneinde deze beter 
af te stemmen op toekomstige pandemieën.

Handel en duurzame ontwikkeling

Europa is drastisch van koers veranderd. De Europese Green Deal, de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen hebben een 
centrale plaats gekregen in de beleidsvorming van de EU en er wordt gewerkt aan een 
veerkrachtigere, duurzamere en rechtvaardigere samenleving. De broeikasgasemissies die 
verband houden met de invoer in de EU, zijn echter gestaag toegenomen en maken nu meer 
dan 20 % van onze binnenlandse CO2-uitstoot uit. Daardoor worden de inspanningen van de 
Unie om haar mondiale voetafdruk te verkleinen en de klimaatverandering te bestrijden, 
ondermijnd.

In de evaluatie van het handelsbeleid wordt expliciet gesteld dat het handelsbeleid op de 
Green Deal moet worden afgestemd. Enerzijds betekent dit dat het “berokken geen schade”-
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beginsel volledig moet worden toegepast en er een einde moet worden gemaakt aan praktijken 
die mensen, dieren en de planeet schaden en duurzaam beleid ondermijnen. Anderzijds vereist 
dit de invoering van een handelsbeleid dat uitdagingen omzet in kansen en dat actief bijdraagt 
tot een rechtvaardige en duurzame transitie wereldwijd, in plaats van die tegen te werken. Uit 
onderzoek blijkt dat de tarieven en niet-tarifaire belemmeringen aanzienlijk lager zijn voor 
bruine producten en diensten dan voor groene. Als de EU wil doen wat ze zegt in verband met 
de Green Deal, moet ze het goede voorbeeld geven en haar positie als de op één na grootste 
consumentenmarkt ter wereld gebruiken om een groene mondiale agenda vast te stellen. 

Bovendien zijn de milieukosten niet de enige kosten die in aanmerking moeten worden 
genomen in het handelsbeleid. De mondiale economische dominantie van grote multinationals 
en hun strategieën om de kosten tot een minimum te beperken, beïnvloeden de mondiale 
functionele inkomensongelijkheid, aangezien de snelle toename van de winst het mondiale 
loonaandeel doet dalen. Het is van cruciaal belang dat de uitbesteding van sociale kosten, die 
inherent is aan langgerekte waardeketens en just-in-time-productiemodellen, in het 
handelsbeleid wordt aangepakt. Daarom moet de EU streven naar een beleidsmix met 
maatregelen op het gebied van passende zorgvuldigheid en op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Daarnaast moet ze de afdwingbaarheid van hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling vergroten, regelmatigere en uitgebreidere 
duurzaamheidseffectbeoordelingen invoeren en invoer uit dwangarbeid verbieden.

Multilateralisme en de geopolitieke plaats van Europa in de wereld

Het handelsbeleid is het krachtigste instrument van de EU in de mondiale geopolitiek. Handel 
en geopolitiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met name in de periode na COVID-
19. We hebben echter geen duidelijke geopolitieke visie op onze betrekkingen met andere 
landen, in het bijzonder de VS en China. Bovendien zou de EU duidelijke, regiospecifieke 
visies moeten blijven ontwikkelen voor haar partnerschappen met Latijns-Amerika, Afrika, 
Zuidoost-Azië (met inbegrip van Taiwan), het oostelijke en zuidelijke nabuurschap en India.

Daarbij moet de EU haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de rest van de wereld, 
met name de ontwikkelingslanden. Maar al te vaak is een onevenwichtige nadruk op uitvoer 
niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, noch voor het stimuleren van een economie met 
toegevoegde waarde in de partnerlanden. Innovatieve technologieën vinden hun weg niet naar 
ontwikkelingslanden, en de toegang tot middelen om de groene en digitale transitie te 
financieren, blijft problematisch. Helaas biedt de evaluatie van het handelsbeleid hier geen 
antwoord op. Het is belangrijk dat het handelsbeleid van de EU de totstandbrenging van 
regionale waardeketens ondersteunt. Een belangrijk element om dit te verwezenlijken is een 
gericht investeringsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, mag de uitvoering van deze nieuwe 
duurzaamheidsagenda in de handel geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid wil zij 
geloofwaardig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld niet alleen toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten of vrijhandelsovereenkomsten die worden herzien, in 
overeenstemming worden gebracht met de Green Deal en de internationale normen voor 
fatsoenlijk werk, maar moet dat ook gebeuren met bestaande vrijhandelsovereenkomsten, 
vrijhandelsovereenkomsten waarover wordt onderhandeld, en vrijhandelsovereenkomsten die 
zich in het stadium tussen de sluiting van het beginselakkoord en de ratificatie bevinden. 
Bovendien omvat de evaluatie van het handelsbeleid geen duidelijke tijdslijn voor de 
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aangekondigde maatregelen. Een duidelijke tijdslijn zou aantonen dat de EU bereid is om te 
doen wat ze zegt.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie internationale handel

inzake de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
(2020/2117(INI))

Rapporteur voor advies: Anna-Michelle Asimakopoulou

SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de COVID-19-pandemie de kwetsbaarheid van de mondiale 
toeleveringsketen, met name op het gebied van voedsel en gezondheid, aan het licht 
heeft gebracht, alsook de noodzaak om regionale waardeketens op te bouwen en 
regionale integratie te stimuleren;

1. is ingenomen met de toezegging van de Commissie in haar mededeling van 18 februari 
2021 getiteld “Toetsing van het handelsbeleid — Een open, duurzaam en assertief 
handelsbeleid” om haar handelsbeleid in overeenstemming te brengen met de 
overkoepelende doelstelling van de groene transformatie van de economie naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte en veerkrachtige 
economie tegen 2050;

2. merkt op dat COVID-19 wereldwijd een ongekende gezondheids-, economische, sociale 
en humanitaire crisis heeft veroorzaakt, met asymmetrische gevolgen voor de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), die als gevolg van hun geringe economische diversificatie 
en grote afhankelijkheid van de uitvoer van grondstoffen bijzonder kwetsbaar zijn; 
merkt voorts op dat deze landen het hardst getroffen werden in een aantal sectoren door 
de krimp van de handel als gevolg van de pandemie, met name in de dienstensector en 
het toerisme, zowel voor lage- als middeninkomenslanden (LIC’s en MIC’s), en in het 
bijzonder voor mensen die in armoede leven of mensen met een armoederisico; is van 
mening dat MOL’s, LIC’s en MIC’s derhalve meer steun nodig hebben dan andere 
landen om hun economieën en handel weer te doen opleven, en dat de EU de 
verantwoordelijkheid heeft om als mondiale speler op te treden; verzoekt de EU haar 
verplichtingen ten aanzien van ontwikkelingslanden waarmee de EU een partnerschap 
heeft, na te komen, ongelijkheden te verminderen en een op maat gesneden aanpak te 
hanteren die rekening houdt met hun specifieke omstandigheden;
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3. benadrukt dat de COVID-19-pandemie een katalysator is voor veranderingen in de 
wereldorde; verzoekt de Commissie resoluut en gecoördineerd in te grijpen op het vlak 
van het internationale handelsbeleid met het oog op een multilateraal, veerkrachtig en 
duurzaam herstel in de ontwikkelingslanden; herinnert eraan dat het handelsbeleid van 
de EU en de betrekkingen met ontwikkelingslanden gebaseerd moeten zijn op de 
fundamentele waarden van de EU en moeten bijdragen aan het tot stand brengen van 
duurzame groei, het scheppen van banen, de bevordering van de mensenrechten en het 
uitbannen van armoede; verzoekt de Commissie de handelsbetrekkingen met de 
Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (OACPS), de 
Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) en de 
Afrikaanse landen te verdiepen door middel van een grondige herziening van de 
economische partnerschapsovereenkomsten en de uitwisseling van goede praktijken, en 
daarbij optimaal gebruik te maken van de EU-strategie inzake hulp voor handel, 
teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het proces van regionale integratie 
daarvan, en om Afrika duurzame investeringskansen te bieden en aldus een alternatief 
ontwikkelingsmodel te bieden; benadrukt in dit verband de beperkte vooruitgang op het 
gebied van economische diversificatie van de ontwikkelingslanden waarmee de EU 
economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) heeft gesloten; dringt er bij de EU 
en haar lidstaten op aan te erkennen dat er uiteenlopende standpunten bestaan met 
betrekking tot de EPO’s, en concrete oplossingen te zoeken om tegemoet te komen aan 
de punten van zorg van Afrikaanse landen en met name te voldoen aan de prioriteit van 
de Afrikaanse landen om regionale waardeketens te ontwikkelen en de handel binnen 
Afrika te stimuleren; is zeer ingenomen met de inwerkingtreding van de Afrikaanse 
continentale vrijhandelszone als instrument om de regionale, economische en politieke 
integratie van Afrika actief te ondersteunen en de toegang van Afrika tot de 
wereldmarkten te verbeteren; verzoekt de Commissie en de lidstaten een initiatief op 
mondiaal niveau aan te moedigen met betrekking tot schuldverlichtingsovereenkomsten 
voor MOL’s;

4. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om het handhavingsmechanisme 
voor de hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling te versterken en in 2021 
een uitgebreide vroegtijdige evaluatie te starten van het 15-puntenactieplan voor de 
effectieve tenuitvoerlegging en handhaving van deze hoofdstukken in 
handelsovereenkomsten; onderstreept de noodzaak ervoor te zorgen dat de bepalingen 
in vrijhandelsovereenkomsten de doelstellingen en normen die zijn vastgesteld in de 
hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling, niet ondermijnen;

5. herinnert eraan dat de pandemie in een sowieso al fragiele economische context enorme 
gevolgen heeft gehad voor de internationale handel, die is ineengezakt, en op 
ongekende schaal een groot aantal verstoringen heeft veroorzaakt; is van mening dat de 
pandemie in het bijzonder in Europa heeft aangetoond dat het essentieel is de grenzen 
open te houden; moedigt de EU en de lidstaten ertoe aan om hun ervaringen te delen en 
ontwikkelingslanden en -regio’s te helpen beperkingen van vrij verkeer en 
handelsvrijheid tegen te gaan en mechanismen op te zetten voor “groene corridors”, 
zodat essentiële goederen (met name medische benodigdheden en persoonlijke 
beschermingsmiddelen), agrovoedingsproducten en humanitaire noodhulp in de mate 
van het mogelijke vrij en ongehinderd kunnen circuleren; benadrukt het belang van de 
instandhouding van een open en multilateraal handelssysteem, in overeenstemming met 
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de internationale verbintenissen op het gebied van milieu en klimaat, teneinde te zorgen 
voor transparantie met betrekking tot handelsgerelateerde beleidsintenties en -
maatregelen, en ter beperking van onnodige handelsbelemmeringen en 
exportbeperkingen; benadrukt tevens het belang van de naleving van Resolutie 74/274 
van de Algemene Vergadering van de VN, waarin wordt opgeroepen tot het versterken 
van toeleveringsketens die eerlijke, transparante, billijke, efficiënte en tijdige toegang 
tot de vereiste geneesmiddelen, vaccins en medische benodigdheden voor de bestrijding 
van COVID-19 bevorderen en waarborgen, alsook de naleving van Resolutie 73.1 van 
de Wereldgezondheidsvergadering, waarin de rol van grootschalige immunisatie tegen 
COVID-19 als mondiaal collectief goed voor de gezondheid wordt erkend;

6. verzoekt de Commissie het handelsbeleid van de EU aan te passen om de 
ontwikkelingslanden te helpen de veerkracht en diversificatie van hun waardeketens op 
mondiaal, regionaal en lokaal niveau te vergroten, onder meer middels repatriëring en 
toelevering vanuit nabijgelegen landen, en wijst erop dat er voor repatriëring een brede 
aanpak vereist is en rekening moet worden gehouden met de internationale handel, de 
industrie en de interne markt, zodat toekomstige systeemschokken beter kunnen worden 
opgevangen, en roept de Commissie ertoe op het initiatief te blijven nemen in de 
hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het oog op sociale 
rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid; verzoekt de Commissie mee te werken 
aan de verdere ontwikkeling en handhaving van evenredige 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor ondernemingen in mondiale waardeketens, en zo bij 
te dragen aan de ontwikkeling van nalevingsmechanismen in toeleveringsketens en de 
productie in ontwikkelingslanden;

7. benadrukt dat volksgezondheidsproblemen veroorzaakt door COVID-19, waar dan ook 
in de wereld, alleen naar behoren en doeltreffend kunnen worden aangepakt indien 
maatregelen, inclusief vaccins, wereldwijd toegankelijk zijn; is ingenomen met de inzet 
van de EU en haar lidstaten, die gezamenlijk optreden als “Team Europa”, om de 
bredere gevolgen van COVID-19 op ontwikkelingssamenlevingen en -economieën aan 
te pakken, in het bijzonder door middel van de wereldwijde coronarespons en het 
Covax-initiatief, die blijk geven van onze solidariteit met MOL’s; verzoekt om adequate 
maatregelen voor de mondiale problemen van tekorten, ontoereikende 
productiecapaciteit en de kloof tussen de Covax-doelstellingen en de financiering ervan; 
herinnert aan de noodzaak van een gemeenschappelijk initiatief van geïndustrialiseerde, 
open en democratische landen in de vorm van een vaccinalliantie, aangezien het Covax-
initiatief slechts 20 % van de vaccinaties voor de hele wereldbevolking kan dekken; 
herinnert de Commissie eraan dat vertragingen bij vaccinaties in armere landen volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het herstel van de EU zelf in gevaar kunnen 
brengen, als gevolg van aanhoudende verstoringen van de internationale handel en de 
mondiale toeleveringsketens; dringt er bij de Commissie op aan een actieve en 
constructieve rol te spelen in de debatten van de TRIPS-Raad van de WTO over het 
vermijden van belemmeringen voor de toegang tot vaccins en over capaciteitsopbouw 
door alle mogelijke opties schriftelijk te beoordelen, zonder daarbij evenwel inbreuk te 
maken op de bevoegdheden van de lidstaten; roept de Commissie ertoe op om nauw 
samen te werken met de WHO, de WTO en de Afrikaanse Unie bij het opbouwen en 
opschalen van de vaccinproductie voor ontwikkelingslanden, en tegelijkertijd het 
ontstaan van vaccinresistente virusvarianten te voorkomen; verzoekt de Commissie 
contracten tussen farmaceutische bedrijven en producenten van generieke 



RR\1233129NL.docx 29/44 PE689.689v02-00

NL

geneesmiddelen in ontwikkelingslanden te bevorderen om de mondiale 
productiecapaciteit te vergroten en de achterstand op het vlak van vaccinatie te 
verminderen, en om de betaalbaarheid, met name voor MOL’s, en de universele 
beschikbaarheid van vaccins te waarborgen; verzoekt dat dwanglicenties en de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 816/20061 worden beschouwd als een 
middel om de samenwerking van de EU met ontwikkelingslanden in de strijd tegen 
COVID-19 te versterken;

8. verlangt dat de contactgroep van de Commissie en het Parlement toezicht houdt op het 
besluitvormingsproces in reactie op de COVID-19-pandemie, onder meer op de 
onderhandelingen over aankoopovereenkomsten; verzoekt om de opname van 
vertegenwoordigers van de Commissie ontwikkelingssamenwerking in de contactgroep 
van de Commissie en het Parlement, die gepaste inbreng kunnen leveren voor een 
globale vaccinatiestrategie van de EU die voorbereid is op uitdagingen zoals de inzet 
van het vaccin in landen met onvoldoende medische infrastructuur, de productie van 
vaccins in ontwikkelingslanden, een humanitaire vaccinreserve en risicobeperking en 
paraatheid bij nieuwe virusstammen;

9. onderstreept dat ontwikkelingslanden een decennium nodig zullen hebben om te 
herstellen van de pandemie, volgens het rapport van Oxfam International getiteld “The 
inequality virus”, terwijl rijkere landen sneller vaccineren en sneller herstellen; merkt 
op dat het verzuim om de gehele wereldbevolking immuun te maken, rijke landen tien 
tot honderd keer meer geld zal kosten dan wanneer ze mensen in ontwikkelingslanden 
helpen vaccineren, aldus het Peterson Institute for International Economics; verzoekt de 
Commissie derhalve een donorconferentie te coördineren om te investeren in mondiale 
productie en het delen van octrooien en de overdracht van technologie aan te moedigen, 
met als doel het wereldwijde gezondheids- en economisch herstel te versnellen;

10. betreurt het feit dat exportbeperkingen en handelsbelemmeringen de 
agrovoedingsmarkten en de toeleveringsketens wereldwijd hebben verstoord, hetgeen 
ernstige gevolgen heeft voor ontwikkelingslanden; dringt er bij de Commissie op aan 
om voedselzekerheid tot een van haar prioriteiten te maken en passende maatregelen 
vast te stellen om ervoor te zorgen dat deze pandemie niet leidt tot een voedselcrisis in 
de ontwikkelingslanden; benadrukt dat de legitieme eis om de druk van de landbouw op 
het milieu te verminderen, op zodanige wijze en op zodanig tempo moet worden 
nagestreefd dat de voedselzekerheid voor alle burgers in ontwikkelingslanden en in de 
EU wordt gewaarborgd; steunt handelsbevorderende acties met het oog op de 
bevordering van de voedselveiligheid en van sanitaire en fytosanitaire maatregelen in 
antwoord op COVID-19; herinnert aan het beginsel van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling om ervoor te zorgen dat de Europese export, met name op het gebied van 
landbouw, de ontwikkeling van de lokale productie niet in de weg staat, teneinde de 
ontwikkelingslanden minder afhankelijk te maken van invoer en hun kwetsbaarheid 
voor internationale prijsschommelingen te verminderen;

11. verzoekt de Commissie rekening te houden met de gevolgen van COVID-19 voor de 
verwezenlijking van de SDG’s van de VN voor 2030; dringt er bij de Commissie op aan 

1 Verordening (EG) nr. 816/2006 van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien 
inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen 
(PB L 157 van 9.6.2006, blz. 1).
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haar handelsbeleid opnieuw aan te passen in overeenstemming met haar mondiale 
ontwikkelingsbeleid om ervoor te zorgen dat economieën en samenlevingen zodanig 
worden heropgebouwd dat ze na de pandemie duurzamer, veerkrachtiger en sociaal-
economisch gelijkwaardiger worden; benadrukt dat het aanpakken van ongelijkheid 
centraal moet staan in de mondiale strategie van de EU voor de periode na COVID-19, 
alsook in haar handelsagenda, om ervoor te zorgen dat de vooruitgang op het gebied van 
armoedebestrijding, onderwijs, volksgezondheid, gendergelijkheid en klimaatactie niet 
verloren gaat als gevolg van de pandemie;

12. herinnert eraan dat het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten de vooruitgang 
zal ondermijnen bij ongeveer 80 % van de vastgestelde doelstellingen in het kader van 
de SDG’s van de VN; betreurt dat systemen inzake geschillenbeslechting met 
betrekking tot biodiversiteits- en handelsbepalingen in multilaterale 
milieuovereenkomsten niet bindend zijn, in tegenstelling tot het handhavingssysteem 
van de WTO, dat de facto de voorrang van het handelsrecht boven biodiversiteit 
belichaamt; herinnert er in het bijzonder aan dat de huidige WTO-regels de 
mogelijkheid beperken voor de lidstaten om de douanerechten te verhogen voor 
producten die een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit; is in dit verband 
ingenomen met de toezegging van de Commissie om prioriteit te geven aan de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake biologische diversiteit in 
handels- en investeringsovereenkomsten, en verzoekt de Commissie de hervorming van 
de WTO in die zin te bepleiten;

13. is van mening dat COVID-19 de verschuiving naar digitalisering heeft versneld, 
hetgeen kansen biedt om de internationale handel te vergemakkelijken, persoonlijke 
contacten te verminderen en te zorgen voor efficiënte logistiek en strategische 
voorraden met een enorm potentieel, met name voor ontwikkelingslanden waarmee de 
EU een partnerschap heeft; onderstreept dat ontwikkelingslanden en MOL’s achterlopen 
op de digitale economie en verzoekt de Commissie samen te werken met de 
ontwikkelingslanden om hun digitale infrastructuur te versterken en te faciliteren, 
strategisch belang te hechten aan digitale handel en de digitale transitie te 
vergemakkelijken, beleidsstrategieën vast te stellen en regelgevingskaders voor 
duurzame e-handel te harmoniseren, vakopleiding te ondersteunen en de instrumenten 
voor handels- en douanebeheer, elektronische betaling en geautomatiseerde procedures 
te moderniseren; onderstreept dat de ontwikkelingssamenwerking van de EU ertoe moet 
bijdragen dat de bevolking in de MOL’s verzekerd wordt van toegang tot 
breedbandinternet tegen betaalbare prijzen;

14. is van mening dat de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling ons ertoe verplicht in 
een multilaterale context te werken en het beleid op internationaal en nationaal niveau te 
coördineren om de enorme uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit de COVID-19-
pandemie en om bij de wederopbouw en herstructurering van internationale 
handelsnetwerken rekening te houden met de SDG’s; roept de Commissie ertoe op haar 
evaluatie van het 15-puntenactieplan inzake hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling in de loop van 2021 voor te leggen, en hierbij aandacht te besteden aan de 
afdwingbaarheid van verbintenissen inzake handel en duurzame ontwikkeling;

15. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om de duurzaamheidsdimensie van 
bestaande en toekomstige handelsovereenkomsten te versterken; dringt 
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dienovereenkomstig aan op een volwaardige duurzaamheidseffectbeoordeling vooraf en 
achteraf van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU;

16. benadrukt het belang van het gebruik van strategische prognoses om 
ontwikkelingslanden beter voor te bereiden op en veerkrachtiger te maken tegen 
toekomstige schokken en gezondheidscrises, zoals het ontstaan van nieuwe 
virusmutaties en toekomstige pandemieën, met als doelstelling toekomstbestendige 
strategieën en reacties te ontwikkelen;

17. verzoekt de Commissie om binnen de WTO actief te werken aan de bevordering van 
multilaterale regels voor het duurzame beheer van mondiale waardeketens, met inbegrip 
van een verplicht zorgvuldigheidsonderzoek van de toeleveringsketen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

aan de Commissie internationale handel

inzake de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
(2020/2117(INI))

Rapporteur voor advies: Álvaro Amaro

SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat, tegen de achtergrond van een sterke economische neergang ten gevolge 
van COVID-19, in combinatie met de onzekerheid die is ontstaan door de brexit en de 
oneerlijke tarieven die de VS op sommige Europese voedingsproducten hebben 
geheven, de EU-handel in agrovoedingsproducten in de loop van 2020 over het 
algemeen stabiel is gebleven, zowel voor de uitvoer als voor de invoer, grotendeels 
dankzij de enorme inspanningen van de landbouwers en de agrovoedingsketen; wijst 
erop dat het jaarlijkse handelsoverschot van de Unie voor agrovoedingsproducten meer 
dan 60 miljard EUR bedroeg; merkt echter op dat deze cijfers sterk variëren tussen de 
verschillende lidstaten en sectoren; herinnert in dit verband eraan dat de Unie de 
grootste handelaar in landbouwproducten ter wereld is en dat de landbouw en 
agrovoedingssector belangrijke aanjagers zijn voor de uitvoer en het economisch herstel 
van de EU;

2. benadrukt de veerkracht van de Europese landbouw, vooral van producten met een 
beschermde oorsprongsbenaming (BOB), en de agrovoedingssectoren bij het 
waarborgen van de voedselzekerheid en de voorzieningszekerheid; erkent onderwijl dat 
de COVID-19-crisis heeft aangetoond dat het voedselproductiesysteem afhankelijk is 
van vervoer, en dat de concentratie van de productie en de verzwakking van de lokale 
markten problematisch zijn en met behulp van passende maatregelen moeten worden 
aangepakt; wijst op het strategische belang van deze sectoren, vooral in tijden van crisis, 
en beklemtoont dat het belangrijk is de strategische autonomie van de EU te 
waarborgen; 

3. onderstreept het sociaal-economische belang van de agrovoedingssectoren en het grote 
aantal betrokken bedrijven en banen, waaronder laaggeschoold werk; benadrukt het 
belang van de Europese agrovoedingsproductie als primaire sector die onmisbaar is 
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voor de Europese voedselvoorziening, voor de efficiënte werking van de voedselketen 
en voor de vitaliteit en ontwikkeling van de plattelandsgebieden en verafgelegen 
regio’s; onderstreept dat het welslagen van de Europese landbouw samenhangt met het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid waarmee de omstandigheden in de landbouw 
worden verbeterd en de voedselzekerheid in de EU wordt gewaarborgd, en niet 
uitsluitend op plaatselijk of regionaal niveau kan worden bereikt; wijst erop dat 
bepaalde vrijhandelsovereenkomsten verscheidene Europese landbouwsectoren in grote 
moeilijkheden hebben gebracht;

4. herinnert echter eraan dat sommige Europese agrovoedingsmarkten zich in een zeer 
kwetsbare situatie bevinden na een aanzienlijke daling van de verkoop in combinatie 
met lagere prijzen en onder andere stijgende kosten van diervoeder en een toename van 
de invoer, waardoor de duurzaamheid ervan op lange termijn in gevaar komt; merkt op 
dat de pandemie aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor onder andere de rundvee-, 
kalfs-, gevogelte- en varkenshouderijen, de aardappelteelt, en de sectoren wijn, 
gedestilleerde dranken en likeur, alsmede de sectoren veeteelt, vers voedsel en 
sierplanten, gezien de beperkingen in de toeristische sector van de EU, de inkrimping 
van de wereldmarkt, de daling van de uitvoer, zowel qua volume als qua waarde, de 
stijging van de kosten voor logistiek en de veranderende consumptiegewoonten; dringt 
aan op verdere steun om deze uitvoer nieuw leven in te blazen en te diversifiëren en 
marktaandeel terug te winnen, onder meer door buitengewone maatregelen voor de 
wijnsector en maatregelen voor de fruit- en groentesector in exporterende verafgelegen 
regio’s; dringt tegelijkertijd aan op steun voor sectoren, zoals onder meer de rundvee- of 
schapenhouderij, die aanzienlijke schade lijden door invoer uit derde landen;

5. onderstreept onderwijl dat de aanpak van de gevolgen van de COVID-19-pandemie 
andere actuele problemen en uitdagingen waarmee de Europese landbouw wordt 
geconfronteerd, niet mag verdoezelen; is van mening dat nauwlettend moet worden 
toegezien op de gevolgen van de handelsovereenkomsten tussen de EU en het VK en de 
EU en Mercosur, met name voor de markten voor pluimvee, rundvlees en melk in de 
lidstaten en de visserijsector van de EU, alsook op de gevolgen van de overeenkomst 
tussen de EU en Oekraïne inzake vrijhandel in zuivelproducten.

6. beklemtoont dat COVID-19 bijzondere problemen heeft veroorzaakt voor de 
toeleveringsketens van arbeidsintensieve sectoren zoals fruit, groenten en producten van 
dierlijke oorsprong, en dat de zorg voor het welzijn van de werknemers en hun vrij 
verkeer beter moeten worden geïntegreerd in de maatregelen ter bevordering van de 
voortzetting van de productie en handel in dergelijke omstandigheden;

7. onderstreept dat de EU hoogwaardige agrovoedingsproducten van hoge kwaliteit 
uitvoert en dat de potentiële daling van de koopkracht wereldwijd een negatieve 
weerslag op deze uitvoer kan hebben; herinnert aan de delicate situatie waarin de sector 
vóór de pandemie verkeerde ten gevolge van de brexit en de tariefverhogingen van de 
VS, een situatie die door de pandemie nog is verergerd; onderstreept de vele 
onzekerheden waarmee de landbouwmarkten de komende jaren wellicht te kampen 
zullen hebben, zoals de ontwikkeling van ziekten, de proliferatie van bepaalde plagen en 
de klimaatverandering; benadrukt in dit verband dat investeringen in de 
landbouwbedrijven moeten worden ondersteund, opdat de landbouwsector ertoe kan 
bijdragen het hoofd te bieden aan de uitdagingen in de periode na de pandemie;
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8. herinnert eraan dat de boeren en tuinders in veel sectoren zware economische verliezen 
hebben geleden door de sluiting van winkels en cateringfaciliteiten; benadrukt dat, 
vanwege het specifieke karakter van de voedselproductie en het gebruik van groeicycli 
en verse producten, primaire producenten in een bijzonder kwetsbare positie verkeren in 
het geval van onverwachte extreme marktomstandigheden; betreurt het feit dat de 
Commissie niet snel gepaste marktmaatregelen en buitengewone maatregelen heeft 
geactiveerd om de economische schade voor getroffen boeren en tuinders in deze 
buitengewone omstandigheden te mitigeren en verder te voorkomen; roept de 
Commissie op hier lering uit te trekken om in de toekomst beter gebruik te maken van 
de mogelijkheden en voor toereikende middelen te zorgen zodat snel handelen wordt 
gefaciliteerd; roept in dit verband de lidstaten op een coherent en consistent deel van de 
Europese herstelfondsen (NextGenerationEU) aan de primaire sector toe te wijzen;

9. herinnert eraan dat de buitengewone steunmaatregelen voor de landbouw en 
agrovoedingssector die aan het begin van de pandemie werden voorgesteld, 
ontoereikend waren en dat de extra steun door de lidstaten heeft geleid tot zeer 
uiteenlopende nationale reacties op de crisis; onderstreept de noodzaak de toewijzing 
voor het afzetbevorderingsprogramma 2022 ten minste te verhogen tot het niveau van 
2020, aangezien het afzetbevorderingsbeleid van de EU van cruciaal belang is voor de 
toegang van de landbouwers tot zowel de interne als externe markt, vooral in een 
context van een grote instabiliteit in de internationale handel die wordt veroorzaakt door 
het feit dat de COVID-19-crisis heeft geleid tot een daling van de consumptie van 
bepaalde landbouwproducten; beklemtoont dat door de lage prijzen in combinatie met 
de hogere kosten tijdens en na de pandemie de investeringscapaciteit van 
landbouwbedrijven is gedaald en nog verder zal dalen; benadrukt het belang van 
nationale herstelplannen in dit verband; verzoekt de EU financiële steun te verlenen aan 
de primaire producenten die het grootste gevaar lopen door de verstoring failliet te gaan;

10. benadrukt dat bij alle economische stimuleringsplannen en maatregelen van de EU 
rekening moet worden gehouden met de landbouw in de EU en haar verafgelegen 
regio’s, gezien het belang en de productiediversiteit van de sector, en dat 
laatstgenoemde daarbij in de richting van grotere economische en ecologische 
veerkracht moet worden gestuurd, met aandacht voor voedselsoevereiniteit; benadrukt 
tevens dat de evaluatie en herziening van het handelsbeleid van de EU, waar de sector al 
jaren om vraagt, evenals de door de Wereldhandelsorganisatie aangekondigde 
hervorming, indien zij door alle leden wordt nageleefd, en de fundamentele herziening 
van de overeenkomst tussen de EU en de Mercosur onontbeerlijk zijn en de gelegenheid 
kunnen en moeten bieden om het Europese landbouwmodel en de belangen van de 
Europese landbouwers beter te verdedigen; 

11. onderstreept hoe belangrijk het is de kwaliteit, het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van ons landbouwmodel te verdedigen door met klem te herhalen dat 
landbouw- en agrovoedingsproducten die de Europese markt binnenkomen, volledig 
moeten voldoen aan de sociale en milieuregels en de hoge normen die de EU van onze 
landbouwers verlangt, teneinde onze landbouwsector te beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie; onderstreept dat deze naleving momenteel veel vragen oproept vanwege 
het ontbreken van rechtstreeks toepasselijke clausules in de handelsovereenkomsten van 
de EU met derde landen, die sociale en milieunormen vereisen die vergelijkbaar zijn 
met de Europese normen; 
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12. benadrukt dat frequente en grondige controles moeten worden verricht om te garanderen 
dat producten uit derde landen daaraan voldoen; onderstreept derhalve de noodzaak van 
echte samenhang en synergie tussen het handels- en ontwikkelingsbeleid enerzijds en 
ons landbouw- en voedselbeleid anderzijds, alsmede de noodzaak de internationale 
samenwerking op het gebied van regelgeving en een actief en duurzaam handelsbeleid 
te bevorderen; beklemtoont dat er voor derde landen sterke stimulansen moeten worden 
gecreëerd om aan de EU-normen te voldoen; onderstreept in dit verband dat de handel 
moet zijn gebaseerd op evenwichtige, eerlijke en transparante regels om 
concurrentieverstoring te voorkomen; wijst erop dat het begrip “strategische autonomie” 
niet tot protectionisme mag leiden;

13. herinnert aan de noodzaak van een volledig transparante toeleveringsketen om te 
garanderen dat de EU-normen worden nageleefd en dat aan de consumenten informatie 
van hoog niveau wordt verstrekt; is ingenomen met de toezegging van de Commissie 
om van naleving van de Overeenkomst van Parijs een “essentiële clausule” in de EU-
handelsovereenkomsten te maken; beklemtoont dat de milieudoelstellingen van de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, met name in verband met de handel in 
landbouwproducten, slechts afdwingbaar zijn als ze duidelijk, kwantificeerbaar en 
verifieerbaar zijn en gebaseerd zijn op robuuste, transparante en inclusieve duurzame 
effectbeoordelingen vooraf; doet een beroep op de Commissie om samen met het 
Parlement te blijven werken aan de verbetering van de uitvoering en handhaving van de 
hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling; herinnert aan de toezegging die 
de Commissie heeft gedaan in haar “van boer tot bord”-strategie om de mondiale 
transitie naar een duurzaam agrovoedingssysteem te ondersteunen, met name door te 
streven naar ambitieuze verbintenissen van derde landen op cruciale gebieden zoals het 
dierenwelzijn, het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen en de bestrijding van 
antimicrobiële resistentie;

14. beklemtoont dat de uitvoering van de initiatieven en vereisten van de Europese Green 
Deal niet mag leiden tot het weglekken van landbouwproductie en bosbouw naar derde 
landen, hetgeen negatieve gevolgen zou hebben voor milieu en klimaat; onderstreept dat 
de EU middels haar handelsbeleid hoge milieunormen moet bevorderen en de 
ontbossing moet tegengaan, overeenkomstig de beginselen van de Green Deal en de 
resolutie van het Europees Parlement van 16 september 2020 over maatregelen van de 
EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen20;

15. herinnert tevens aan haar belofte om steun te verlenen aan kleinschalige 
landbouwbedrijven, korte toeleveringsketens, agro-ecologie en het behoud en duurzaam 
gebruik van de biodiversiteit;

16. is ingenomen met de richtsnoeren van de Commissie voor het doorlichten van 
buitenlandse directe investeringen, als bescherming tegen de roofzuchtige overname van 
ondernemingen in de EU die ten gevolge van de pandemie zijn verzwakt;

17. benadrukt het algehele belang van een goed functionerende interne markt om de 
exportcapaciteit van Europa te vergroten en de stabiliteit en veiligheid ons 
producentennetwerk te waarborgen, hetgeen vooruitgang ten aanzien van de wetgeving 
op Europees niveau, harmonisatie en de snelle uitvoering ervan vereist, zoals wordt 

20 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0212.
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verwezenlijkt middels de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de 
voedselvoorzieningsketen21; is zeer verontrust over de gerapporteerde toename van 
oneerlijke handelspraktijken tijdens de pandemie; roept de Commissie op toe te zien op 
de toepassing van de richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken door de lidstaten; 

18. onderstreept het nut van “green lanes” en richtsnoeren voor seizoenarbeiders als een 
vroegtijdig middel om de werking van de interne markt tijdens de pandemie te 
handhaven; beklemtoont dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat aan derde landen 
opgelegde inreisverboden in verband met COVID-19 geen negatieve gevolgen hebben 
voor de goederenstroom van de ene lidstaat naar de andere, wanneer de transitroute door 
een derde land loopt; merkt op dat de pandemie heeft geleid tot bijkomende 
handelsverstoringen voor EU-landen en -gebieden die niet zijn verbonden met het 
Europese continent, en dat oplossingen moeten worden onderzocht om dit in de 
toekomst te voorkomen; herinnert eraan dat de onsamenhangende testprocedure voor 
vrachtwagenchauffeurs die goederen tussen lidstaten vervoerden, tot aanzienlijke 
vertragingen aan de grenzen heeft geleid; is ingenomen met de versoepeling van de 
voorschriften voor papieren certificaten die zendingen van voedingsproducten moeten 
vergezellen tijdens de COVID-19-pandemie en pleit voor de permanente aanvaarding 
van digitale certificaten.

19. beklemtoont dat het dringend noodzakelijk is ervoor te zorgen dat geen nieuwe 
belemmeringen voor de handel met onze belangrijkste handelspartners uit derde landen 
ontstaan of worden gehandhaafd, als gevolg van de pandemie;

20. benadrukt dat de lidstaten het vrije verkeer van, met name, geneesmiddelen, medisch 
materiaal, essentieel en aan bederf onderhevig voedsel, en vee moeten behouden, maar 
dat het veevervoer aan bepaalde grensovergangen geen voorrang werd verleend en dat 
veewagens afkomstig uit zones met een hoog risico elders niet werden toegelaten, zodat 
de vervoerde dieren in files van tientallen kilometer lang moesten aanschuiven met alle 
onnodig lijden van dien; pleit voor afdwingbare voorschriften waarbij de steeds 
hachelijkere situatie van levende have bij het vervoer tijdens een zoönotische pandemie 
wordt erkend en noodplannen worden opgesteld in het geval van onvoorziene 
gebeurtenissen, zoals de sluiting van grenzen;

21. benadrukt dat de EU, onder meer vanwege de verstoringen van de mondiale 
productieketens en de toegenomen prijsvolatiliteit als gevolg van de COVID-19-
pandemie, een open strategische autonomie moet ontwikkelen met als doel de toegang 
tot essentiële markten te waarborgen en minder afhankelijk te zijn van de invoer van 
kritieke goederen zoals plantaardige eiwitbronnen; herhaalt dat agrovoedingssystemen 
moeten worden erkend als een cruciaal aspect van de open strategische autonomie van 
de EU, teneinde voldoende beschikbaarheid van veilig en hoogwaardig voedsel te 
waarborgen en tijdens toekomstige crises goed functionerende en veerkrachtige 
voedselketens en handelsstromen in stand te houden, in overeenstemming met artikel 2, 
lid 1, van de Overeenkomst van Parijs; beklemtoont dat de COVID-19-pandemie aan 
het licht heeft gebracht dat het gehele voedselsysteem drastisch op de schop moet gaan 
om een ruimere voedselvoorzieningszekerheid en stabiele lokale prijzen te garanderen, 
met name voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, op basis van de beginselen van 

21 Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PB L 111 
van 25.4.2019, blz. 59).
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voedselsoevereiniteit, en dat oneerlijke handelspraktijken voor de lagere deelnemers in 
de voedselketen moeten worden aangepakt;

22. beklemtoont het belang van transparantie en traceerbaarheid in de voedselketen, met 
name in het licht van de COVID-19-crisis en zoönotische epidemieën en vraagt de EU 
voorop te lopen bij de etikettering van de oorsprong van agrovoedingsproducten;

23. beklemtoont dat de COVID-19-pandemie de kwetsbaarheid van de mondiale 
toeleveringsketen, met name op het gebied van voedsel en gezondheid, aan het licht 
heeft gebracht, alsook de noodzaak om regionale waardeketens op te bouwen en de 
regionale integratie te bevorderen; herinnert eraan dat het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling in acht moet worden genomen om ervoor te zorgen 
dat de Europese uitvoer de ontwikkeling van de lokale productie niet in de weg staat; 
pleit voor de prioritering van de lokale voedselproductie en -consumptie, zowel op EU-
 als op niet-EU-niveau, zodat het scheppen van nieuwe lokale werkgelegenheid wordt 
gewaarborgd, eerlijke prijzen voor producenten en consumenten gegarandeerd zijn, 
landen minder afhankelijk zijn van invoer en minder kwetsbaar zijn voor internationale 
prijsschommelingen;

24. wijst erop dat de verstoringen ten gevolge van de COVID-19-pandemie aan het licht 
hebben gebracht hoe moeilijk het is lange toeleveringsketens te handhaven, en dat een 
verschuiving naar kortere toeleveringsketens voordelen oplevert, met name voor de 
veesector en het langeafstandsvervoer van diervoeder en dieren; merkt op dat de 
Commissie weliswaar inspanningen heeft geleverd om het veevervoer te faciliteren via 
“green lanes”, maar dat desondanks de correcte uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer22 niet kon worden 
gegarandeerd tijdens de snel evoluerende situatie in de epidemie waardoor het 
dierenwelzijn en de gezondheid van de chauffeurs in gevaar werden gebracht;

25. beklemtoont dat we lessen moeten trekken uit de pandemie, een postgroeidebat op gang 
moeten brengen en prioriteit moeten verlenen aan duurzame toeleveringsketens; 
onderstreept dat de COVID-19- pandemie de extreme kwetsbaarheid van de 
gemondialiseerde economie heeft aangetoond en ongekende gevolgen heeft gehad voor 
de mondiale en regionale handel in voeding en landbouwproducten; wijst op de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de landbouwsectoren in de EU die 
afhankelijk zijn van leveringen uit derde landen, en beklemtoont derhalve dat kortere 
toeleveringsketens moeten worden versterkt, met name voor productiemiddelen, lokale 
voedselnetwerken en rechtstreekse verkoop, hetgeen vooral voor kleine en middelgrote 
producenten gunstig kan zijn;

26. benadrukt het belang van de impuls die de COVID-19-crisis aan de e-handel in de 
agrovoedingssector heeft gegeven, en onderstreept de noodzaak, aangezien e-
handelsbedrijven zich als een bijkomende speler positioneren, ervoor te zorgen dat de e-
handel een positief en dynamisch instrument is dat niet tot onevenwichtigheden in de 
keten leidt;

27. ziet volledig in dat de Europese landbouw moet worden omgevormd en dat de 
landbouwproductie milieuvriendelijker moet worden; is echter ernstig bezorgd dat de 

22 Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).
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ambitieuze doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de 
biodiversiteitsstrategie voor 2030, alsook de uitgebreide voorwaarden voor 
rechtstreekse betalingen in het kader van de eerste pijler van het GLB, bij het ontbreken 
van een effectbeoordeling, in combinatie met een aanzienlijke verlaging van de GLB-
begroting in de volgende financiële vooruitzichten van het GLB, enorme risico’s 
inhouden voor de basisinkomens, met name voor kleine landbouwbedrijven, en voor het 
totale volume van de landbouwproductie in de EU;

28. merkt in dit verband op dat de landbouwproductie in de EU, die gebukt gaat onder 
nieuwe milieu-, klimaat- en dierenwelzijnseisen, op de vrije markt mogelijk niet 
opgewassen is tegen de concurrentie van producten uit niet-EU-landen waarvan de 
producenten niet op dezelfde wijze gebukt gaan onder productie-eisen, en die vaak 
dumpingprijzen kunnen bieden; benadrukt derhalve dat de vaststelling van nieuwe 
ambitieuze reductiedoelstellingen voor de landbouwsector in de lidstaten ten aanzien 
van broeikasgasemissies en het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen moet worden voorafgegaan door de uitvoering van 
passende investeringen en technologie die de stabiliteit en continuïteit van de 
landbouwproductie zullen waarborgen;
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