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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie economische en 

monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt de noodzaak van samenhang tussen het handelsbeleid, het 

mededingingsbeleid en het EU-beleid in zijn geheel; voegt daaraan toe dat het 

mededingingsbeleid van de EU rekening moet houden met de ontwikkeling van de 

internationale concurrentie; is in dit verband verheugd over het feit dat de EU zich blijft 

inzetten op multilaterale fora die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking 

tussen mededingingsautoriteiten, zoals het Competition Committee van de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereldbank en de 

Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD), alsmede 

het International Competition Network; moedigt de Commissie tegelijk aan om 

bilaterale samenwerkingsovereenkomsten inzake mededingingshandhaving met derde 

landen te sluiten, naar het voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst van de 

tweede generatie tussen de EU en Zwitserland van 2013; 

2. steunt ten zeerste de opmerking van de Commissie in het Jaarverslag over het 

mededingingsbeleid 2016 dat "nu bedrijven wereldwijd actief zijn, ook het 

mededingingstoezicht die stap [moet] zetten."; is van mening dat mondiale 

mededingingsregels, transparantie en een grote mate van coördinatie tussen 

mededingingsautoriteiten, ook wat betreft de uitwisseling van informatie tijdens 

mededingingsprocessen, noodzakelijke voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van 

eerlijke wereldhandel; wijst erop dat de bestrijding van oneerlijke handelspraktijken, 

onder meer via het mededingingsbeleid, noodzakelijk is om te zorgen voor een 

mondiaal gelijk speelveld dat ten goede komt aan werknemers, consumenten en 

bedrijven en deel uitmaakt van de prioriteiten van de handelsstrategie van de EU; 

benadrukt dat in de discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering 

staat dat de Unie maatregelen moet nemen om gelijke mededingingsvoorwaarden te 

herstellen, en vraagt de Commissie concrete beleidsmaatregelen ter zake voor te stellen; 

3. vraagt dat de handelsbeschermingsinstrumenten worden gemoderniseerd om ze sterker, 

sneller en doeltreffender te maken; is ingenomen met de nieuwe methode om 

antidumpingrechten te berekenen door marktverstoringen in derde landen te beoordelen, 

die ervoor moeten zorgen dat ten minste dezelfde doeltreffendheid wordt gewaarborgd 

als bij eerder getroffen antidumpingmaatregelen, met volledige inachtneming van onze 

WTO-verplichtingen; herinnert eraan hoe belangrijk het is de effectieve toepassing 

ervan te monitoren; benadrukt voorts het bijzondere belang van het antisubsidie-

instrument om oneerlijke mondiale concurrentie aan te pakken en te zorgen voor een 

gelijk speelveld met de EU-staatssteunregels; 

4. benadrukt dat wederkerigheid een van de pijlers van het handelsbeleid van de EU moet 

zijn om te zorgen voor een gelijk speelveld voor EU-bedrijven, met name wat 

overheidsopdrachten betreft; benadrukt dat pogingen om ervoor te zorgen dat 

EU-bedrijven meer toegang tot buitenlandse openbare aanbestedingen krijgen, de 

ontwikkeling van EU-regels met betrekking tot sociale en milieucriteria niet mogen 

ondermijnen; wijst op het belang voor de EU van een internationaal instrument voor 

overheidsopdrachten dat in de nodige wederkerigheid voorziet wanneer handelspartners 
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de toegang tot hun overheidsopdrachten beperken; wijst op de voordelen van directe 

buitenlandse investeringen en is van mening dat het voorstel van de Commissie over 

controle op buitenlandse investeringen meer wederkerigheid bij de markttoegang 

mogelijk zal maken; 

5. is verheugd over de opneming van bepalingen betreffende het mededingingsbeleid in 

recente handelsovereenkomsten zoals de Brede Economische en Handelsovereenkomst 

(CETA) en het principeakkoord met Japan; herinnert eraan hoe belangrijk het is de 

effectieve toepassing ervan te monitoren, en betreurt dat deze bepalingen niet aan 

geschillenbeslechting zijn onderworpen; wijst op het belang van een permanente 

dialoog met de handelspartners en het opnemen van ambitieuze 

mededingingsbepalingen in alle handelsovereenkomsten om billijke regels te 

waarborgen; dringt erop aan dat deze bepalingen worden nageleefd en gehandhaafd; 

6. vraagt de Commissie tijdens onderhandelingen en in het handelsverkeer bijzondere 

aandacht te besteden aan kmo's teneinde een betere markttoegang te garanderen en de 

ondernemingen in kwestie concurrerender te maken; is in dit verband ingenomen met de 

inspanningen van de Commissie ter bestrijding van oneerlijke mededinging in 

prominente zaken, maar benadrukt dat de handhaving van eerlijke mededinging tevens 

van wezenlijk belang is voor kmo's; 

7. benadrukt dat het EU-handelsbeleid en handelsovereenkomsten een bijdrage kunnen 

leveren aan corruptiebestrijding; 

8. wijst op het belang van doeltreffende en geharmoniseerde EU-douanecontroles om 

oneerlijke mededinging tegen te gaan; 

9. vraagt de Unie regels inzake eerlijke mededinging op het internationale toneel te blijven 

bevorderen; herinnert aan de werkzaamheden die tussen 1996 en 2004 in WTO-verband 

zijn verricht met betrekking tot de interactie tussen handelsbeleid en 

mededingingsbeleid en betreurt dat dit aspect sindsdien niet langer deel uitmaakt van 

het WTO-werkprogramma; benadrukt dat bepalingen in WTO-overeenkomsten zoals 

artikel IX van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) 

een grondslag vormen voor verdere samenwerking tussen WTO-leden op het gebied van 

mededinging; vraagt daarom dat er tijdens de elfde ministeriële conferentie van de 

WTO verdere vooruitgang wordt geboekt om voor eerlijke internationale concurrentie 

te zorgen, hoewel er ook rekening moet worden gehouden met de gevoeligheden van 

bepaalde sectoren, met name de landbouw; herinnert eraan dat de mededingingsregels 

van de EU een bijzonder status geven aan de landbouw en moeten worden toegepast; 

benadrukt dat mondiale samenwerking bij het handhaven van de mededingingsregels 

helpt om inconsistenties op te lossen en de resultaten van de handhaving te verbeteren, 

en bedrijven helpt om hun nalevingskosten te verminderen; 

10. herhaalt dat gelijke toegang tot hulpbronnen, met inbegrip van energiebronnen, een 

grote impact heeft op eerlijke en gelijke mededinging op de wereldmarkt; vraagt de 

Commissie in dit verband om in handelsovereenkomsten bepalingen op te nemen om 

de toegang tot die hulpbronnen te faciliteren. 
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