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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat de Europese Unie en de Verenigde Staten de meest geïntegreerde 
economische relatie ter wereld hebben, die ook de grootste en diepste bilaterale handels- 
en investeringsrelatie is, met een handel in goederen en diensten die goed is voor meer 
dan 1 biljoen EUR per jaar; herinnert eraan dat de economieën van de EU en de VS 
samen goed zijn voor meer dan 40 % van het mondiale bbp en voor bijna een derde van 
de wereldhandelsstromen;

2. benadrukt dat het belangrijk is om, als historische bondgenoten en handelspartners, onze 
trans-Atlantische handelsbetrekkingen nieuw leven in te blazen, zeker gezien de huidige 
COVID-19-crisis, teneinde multilateralisme te bevorderen en een open, op regels 
gebaseerd handelsstelsel te stimuleren en gemeenschappelijke oplossingen te vinden 
voor dringende mondiale uitdagingen, waaronder die op het gebied van de 
wereldgezondheid;

3. neemt nota van de aanwijzingen die reeds werden geboden door Amerikaanse 
tegenhangers en van de verklaringen van Katherine Tai, de handelsgezant van de VS, 
tijdens de hoorzitting over de handelsagenda voor 2021 van de regering-Biden;

4. herhaalt in dit verband haar steun voor de nieuwe handelsstrategie van de EU, die onder 
meer via de trans-Atlantische agenda van de Unie gericht is op synergieën tussen 
doelstellingen voor binnenlands en buitenlands beleid in overeenstemming met de VN-
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling;

5. beschouwt het handelsbeleid als een strategisch geopolitiek instrument voor de trans-
Atlantische agenda; benadrukt dat de VS een cruciale handelspartner is en is derhalve 
ingenomen met de positieve signalen van de regering-Biden over haar plannen om de 
bilaterale betrekkingen met de EU aan te halen, en dringt aan op hernieuwde 
samenwerking die in de komende jaren blijvende en concrete resultaten moet opleveren, 
rekening houdend met het feit dat onze economische betrekkingen ook worden 
beïnvloed door veiligheidsbelangen in het kader van open strategische autonomie; 

6. wijst op de noodzaak om gezamenlijke acties op basis van gedeelde belangen en 
waarden te organiseren, alsook op basis van gedeelde risico’s en bedreigingen, zodat 
wordt bijgedragen tot een wereldwijd duurzaam en inclusief economisch herstel van de 
COVID-19-pandemie;

7. beklemtoont dat het mondiale handelsstelsel moet worden hervormd, zodat wereldwijd 
een gelijk speelveld wordt gewaarborgd, en dat moet worden samengewerkt om nieuwe 
regels te ontwikkelen, met name ten aanzien van oneerlijke handelspraktijken, 
aangezien oneerlijke concurrentie onze bedrijven en werknemers zwaar treft; 

8. steunt de benadering van een gedeeld leiderschap met de VS, met inbegrip van een 
gecoördineerde houding ten aanzien van Rusland en China, gericht op het nastreven van 
gedeelde belangen bij de groene en digitale transformatie van onze economieën, alsook 
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gemeenschappelijke initiatieven met betrekking tot de beschikbaarstelling van mondiale 
collectieve goederen; benadrukt dat “werknemers en lonen”, en veerkrachtigere, 
duurzamere en meer verantwoorde toeleveringsketens op deze agenda staan; moedigt in 
dit verband beide partijen aan hun benadering ten opzichte van dwangarbeid en 
uitbuitende arbeidsomstandigheden te coördineren en samen te werken om de 
eerbiediging van de rechten van werknemers en de milieunormen in 
handelsovereenkomsten en op multilateraal niveau te verbeteren, onder meer door voort 
te bouwen op elkaars ervaring om deze bepalingen doeltreffender te handhaven;

9. benadrukt dat het nodig is aan te tonen dat betere handelsbetrekkingen tussen de EU en 
de VS ten goede zullen komen aan burgers, met name diegenen die door de 
globalisering achterop zijn geraakt, en bedrijven aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan; roept de EU en de VS in deze context op samen te werken en hun strategieën 
op elkaar af te stemmen om investeringssynergieën te creëren, met name om de digitale 
en groene transitie van hun economieën op duurzame en inclusieve wijze te 
bewerkstelligen;

10. merkt op dat gemeenschappelijke uitdagingen van de EU en de VS steeds meer van 
niet-militaire aard zijn en binnen ons economisch partnerschap vallen; dringt derhalve 
aan op een voortdurende en versterkte trans-Atlantische parlementaire dialoog over 
handel tussen het Europees Parlement en het Amerikaanse Congres via interactie tussen 
de Commissie internationale handel van het Europees Parlement aan EU-zijde en de 
Commissie “Ways & Means”, haar subcommissie handel en de Commissie financiële 
zaken van de Senaat aan Amerikaanse zijde, evenals in het kader van de trans-
Atlantische wetgeversdialoog; dringt meer in het bijzonder aan op de oprichting van een 
subcomité voor handel en technologie binnen de trans-Atlantische wetgeversdialoog, ter 
aanvulling van het uitvoerende deel van de Raad voor handel en technologie en ter 
uitoefening van de democratische controle daarop; 

11. is zeer ingenomen met de steun van de VS voor Ngozi Okonjo-Iweala, de nieuwe 
directeur-generaal van de WTO, en de terugkeer van de VS naar de Overeenkomst van 
Parijs; is ingenomen met de tijdelijke opschorting van douanerechten voor een periode 
van vier maanden in verband met het geschil over Airbus en Boeing, die een 
onevenredig negatief effect hadden op agrovoedingsproducten uit de EU, en beschouwt 
dit als een positieve stap in de richting van een duurzame oplossing voor subsidies voor 
burgerluchtvaartuigen; merkt op dat de opschorting van deze douanerechten in juli 2021 
afloopt en dringt aan op een oplossing die ertoe leidt dat deze tarieven permanent 
worden opgeheven;

12. is ingenomen met de bereidwilligheid van de VS om besprekingen aan te gaan om de 
wereldwijde overcapaciteit op het gebied van staal en aluminium aan te pakken; neemt 
kennis van het besluit van de Commissie om de verhoging van de tarieven voor invoer 
uit de VS op te schorten als tegenwicht tegen de Amerikaanse maatregelen; 

13. is ook ingenomen met de snelle sluiting van de WTO-overeenkomst inzake 
tariefcontingenten, de eerste overeenkomst met de VS onder de nieuwe regering-Biden, 
die laat zien dat deze nieuwe regering bereid is om binnen het WTO-kader 
overeenstemming met de EU te bereiken;
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14. erkent tegelijkertijd dat er nog altijd sprake is van enkele uiteenlopende belangen; dringt 
er in dit verband bij beide partijen op aan bilaterale geschillen op te lossen; roept de VS 
op unilaterale handelsmaatregelen en dreigementen met aanvullende maatregelen inzake 
digitaledienstenbelastingen in te trekken, af te zien van verdere maatregelen en zich 
liever te richten op wat ons verbindt; hecht veel belang aan de EU-VS-top in juni 2021 
als opstapje voor het verder verbeteren van onze handelsbetrekkingen en daarbij ook te 
kijken naar onbenutte gebieden voor meer samenwerking;

15. dringt er bij de VS op aan om, ondanks de lopende besprekingen, onmiddellijk de 
tarieven op aluminium en staal op grond van artikel 232 te schrappen aangezien 
Europese bedrijven door de VS niet kunnen worden beschouwd als een bedreiging voor 
de nationale veiligheid, en beklemtoont dat de bezorgdheid over de overcapaciteit op 
het gebied van staal en aluminium uit derde landen gezamenlijk moet worden 
weggenomen; onderstreept onder andere de ambitie van de EU om de tarieven op 
industriële goederen tussen de EU en de VS af te schaffen;

16. betreurt weliswaar de sluiting van de “artikel 301”-onderzoeken over digitale 
belastingen, maar is ingenomen met de opschorting van de zes maanden durende 
handelsvergeldingsmaatregelen voor economische sectoren, zoals schoeisel, in lidstaten 
die een digitaledienstenbelasting hebben ingevoerd, terwijl de onderhandelingen in 
OESO-verband nog aan de gang zijn; uit haar bezorgdheid over de voorlopige lijst van 
vergeldingstarieven die de handelsgezant van de VS heeft opgesteld naar aanleiding van 
de “artikel 301”-onderzoeken in het kader van de verschillende 
digitaledienstenbelastingen in de EU en die bijzonder gevoelige productiesectoren 
omvatten, zoals de schoenen- en de lederindustrie, die mogelijk van de Amerikaanse 
markt zullen worden uitgesloten indien aanvullende tarieven worden aangenomen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de onderhandelingen in het kader 
van het OESO-voorstel inzake digitale belastingen te versnellen en zo spoedig mogelijk 
af te ronden en op alle mogelijke manieren te proberen verdere economische schade aan 
EU-bedrijven, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, te voorkomen, met name in 
de context van de COVID-19-herstelstrategieën; is van oordeel dat, gezien de 
exclusieve bevoegdheid van de EU op het gebied van het gemeenschappelijk 
handelsbeleid en de dreigende vergeldingsmaatregelen van de VS met betrekking tot 
digitalebelastingwetgeving, een gemeenschappelijke EU-aanpak de voorkeur verdient 
boven afzonderlijke benaderingen op nationaal niveau, met name om verdere trans-
Atlantische tariefescalatie over en weer te voorkomen;

17. erkent dat er nog steeds onbenutte mogelijkheden bestaan voor het wegnemen van 
administratieve lasten en het versterken van het trans-Atlantische economische 
partnerschap; benadrukt in de context van de huidige technologische wedloop het 
belang van een nauwe trans-Atlantische regelgevingsruimte voor onze bedrijven, met 
name voor opkomende digitale, energie- en klimaatgerelateerde technologieën; 
verwacht van beide zijden dat zij in een dialoog de bezorgdheid van de EU over de 
Amerikaanse Buy American Act en de Jones Act aan de orde stellen, met inbegrip van 
overheidsopdrachten en toegang tot de markten voor diensten;

18. pleit voor een gezamenlijke aanpak van de COVID-19-crisis door, naast andere 
maatregelen, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van vaccins te vergroten; verzoekt 
de EU en de VS samen te werken en het voortouw te nemen bij de aanpak van het 
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probleem van tekorten aan vaccins om ervoor te zorgen dat deze wereldwijd en zo 
spoedig mogelijk aan een zo groot mogelijk aantal mensen worden geleverd; herinnert 
eraan dat de wereld wordt geconfronteerd met een wereldwijde schaarste aan vaccins; 
verzoekt de EU en de VS derhalve om, met het oog op gelijke toegang tot vaccins, 
samen te werken met fabrikanten teneinde de wereldwijde productiecapaciteit voor 
vaccins en bestanddelen daarvan te vergroten; verzoekt beide partijen af te zien van 
uitvoerbeperkende maatregelen, een goede werking van de toeleveringsketens te 
waarborgen, de vereiste technologieoverdrachten veilig te stellen en de paraatheid voor 
toekomstige wereldwijde noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid te 
verbeteren; moedigt beide partijen aan de samenwerking op regelgevingsgebied te 
intensiveren om de essentiële toegang tot geneesmiddelen te vergemakkelijken; 

19. verzoekt de Commissie en de regering-Biden om de initiatieven van de nieuwe 
directeur-generaal van de WTO actief te ondersteunen, met name de initiatieven op het 
gebied van gezondheid; wijst in dit verband op het standpunt van het Parlement over 
een mogelijke ontheffing van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom (Trips) dat is uiteengezet in zijn resolutie van 10 juni 20211;

20. erkent weliswaar dat het belangrijk is de Europese intellectuele-eigendomsrechten te 
beschermen om het innovatievermogen van het bedrijfsleven in stand te houden, maar 
acht het ook van belang alle toepasselijke flexibiliteitsbepalingen in de Trips-
overeenkomst te onderzoeken met het oog op de vergroting van de wereldwijde 
productiecapaciteit van vaccins en bestanddelen daarvan; beklemtoont dat het vinden 
van oplossingen op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten slechts één onderdeel 
kan zijn van de gemeenschappelijke mondiale respons;

21. onderstreept dat de WTO de hoeksteen blijft van een op regels gebaseerd, multilateraal 
handelsstelsel; roept op tot nauwere samenwerking op het gebied van de hervorming 
van de WTO, met inbegrip van de hervorming van haar drie kerntaken, hetgeen een 
dringende hervorming en herstel van de Beroepsinstantie inhoudt, alsmede een 
versterking van de toezichthoudende en beraadslagende taken van de WTO, onder meer 
door open plurilaterale overeenkomsten te bevorderen; 

22. dringt er bij beide partijen op aan samen te werken bij het reguleren van de handel in 
gezondheidsproducten, het ontwikkelen van regels voor digitale handel en het 
vaststellen van een ambitieuze klimaat- en milieuagenda, onder meer door de 
onderhandelingen over de overeenkomst inzake milieugoederen nieuw leven in te 
blazen, en te werken aan gemeenschappelijke voorstellen, onder meer inzake regels 
voor subsidiëring en de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele 
brandstoffen;

23. verwacht dat beide partijen overeenstemming zullen bereiken over concrete resultaten 
voor de twaalfde ministeriële conferentie van de WTO (MC12) om de WTO klaar te 
stomen voor de groene en digitale transitie, waaronder een visserijovereenkomst, een 
verklaring over handel en gezondheid, een werkprogramma voor de hervorming van het 

1 Resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2021 over de omgang met de uitdaging van de wereldwijde 
COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van de TRIPS-overeenkomst van de WTO voor COVID-19-
vaccins en de behandeling, uitrusting en vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden 
(aangenomen tekst, P9_TA(2021)0283).
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systeem voor geschillenbeslechting, en een werkprogramma inzake industriële subsidies 
en staatsbedrijven, en dat zij aanzienlijke vooruitgang zullen boeken in de 
onderhandelingen over e-handel; 

24. moedigt beide partijen aan samen te werken aan de actualisering van de WTO-regels 
inzake staatsbedrijven, industriële subsidies, overcapaciteit en technologieoverdracht, 
teneinde er op doeltreffende wijze voor te zorgen dat de organisatie opgewassen is tegen 
de uitdagingen van de 21e eeuw; steunt in dit verband ook de uitbreiding van het 
trilaterale initiatief met Japan en dringt er bij de EU en de VS op aan bij de WTO een 
coalitie van gelijkgestemde landen te leiden met het oog op overeenstemming over 
nieuwe regels, en tegelijkertijd ook een autonoom instrument tegen oneerlijke 
buitenlandse subsidies te ontwikkelen; verwacht van beide partijen dat zij multilaterale 
overeenkomsten bevorderen en zich daarvoor inspannen; roept de VS op hun 
verbintenissen ten aanzien van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de 
WTO te hernieuwen;

25. neemt nota van het resultaat van de eerste bijeenkomst op hoog niveau in het kader van 
de EU-VS-dialoog over China, waar beide partijen hebben herhaald dat hun 
handelsbetrekkingen met China vele facetten hebben en elementen van samenwerking, 
concurrentie en systemische rivaliteit bevatten; pleit, waar mogelijk, voor een 
gezamenlijke strategische aanpak ten aanzien van China, alsook voor samenwerking 
binnen multilaterale kaders met betrekking tot gemeenschappelijke uitdagingen zoals 
klimaatverandering, oneerlijke handelspraktijken die leiden tot marktverstoringen en het 
ontbreken van een gelijk speelveld; 

26. vestigt de aandacht op het belang van een gecoördineerd standpunt om verstorende 
industriële subsidies – met name ten aanzien van staatsbedrijven en overcapaciteit in 
kritieke sectoren –, gedwongen technologieoverdracht, diefstal van intellectuele 
eigendom, gedwongen joint ventures, marktbelemmeringen en het verbod op 
dwangarbeid aan te pakken, onder meer door een bespreking van de 
fase 1-overeenkomst tussen de VS met China en de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China; 

27. merkt op dat deze kwesties niet eenzijdig of bilateraal kunnen worden opgelost en dat 
daarvoor in het kader van de WTO een coalitie van gelijkgestemde partners op 
internationaal niveau vereist is; 

28. onderstreept dat het van belang is dat in de gezamenlijke strategie van de EU en de VS 
en in de WTO de eerbiediging van de mensenrechten wordt opgenomen, ook in het 
kader van de activiteiten van internationale ondernemingen; wijst in dit verband op de 
behoefte aan bindende zorgvuldigheidswetgeving, en roept de VS op zich bij deze 
aanpak aan te sluiten en deze in de gehele toeleveringsketen te ondersteunen;

29. is van oordeel dat de EU en de VS de trans-Atlantische samenwerking op het gebied 
van op regels gebaseerde en duurzame connectiviteit moeten versterken als reactie op de 
Nieuwe Zijderoute van China en hoopt op toekomstige samenwerking, met name met 
het oog op de handhaving van hoge kwaliteitsnormen;

30. roept de Commissie op, terwijl zij dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, de 
belangen van de EU en haar open strategische autonomie daadkrachtig te behartigen en 
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te reageren op ongerechtvaardigde invoerrechten van de VS, de extraterritoriale 
toepassing van sancties, hetgeen in strijd is met het internationaal recht, en 
marktbelemmeringen; benadrukt dat de autonome handelsmaatregelen van de EU 
moeten worden versterkt; 

31. vraagt de VS met name ervoor te zorgen dat hun procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten transparant, open en voorspelbaar zijn en gebaseerd zijn op het 
beginsel van gelijke behandeling; 

32. verzoekt de Commissie haar voorstel over een instrument voor het ontmoedigen en 
tegengaan van dwangmaatregelen door derde landen en wetgeving uit te werken om 
Europese bedrijven te ondersteunen die het doelwit van deze sancties zijn en die in 
overeenstemming met het internationaal recht opereren;

33. moedigt beide partijen aan om een ambitieuze dialoog aan te gaan, een kader voor 
gezamenlijke actie te vinden, en te streven naar selectieve handels- en 
investeringsovereenkomsten via de hervatting van een strategische dialoog op hoog 
niveau; 

34. dringt aan op een sterker regelgevend, groen, duurzaam en digitaal partnerschap via de 
Raad voor handel en technologie; verzoekt om een overeenkomst inzake 
conformiteitsbeoordelingen, die met name kleine en middelgrote ondernemingen ten 
goede zal komen, een gecoördineerde benadering ten aanzien van de vaststelling van 
internationale normen voor kritieke en opkomende technologieën zoals artificiële 
intelligentie, en samenwerking op het gebied van regelgeving voor grote techbedrijven 
en digitale heffingen en inkomstenbelasting; roept de EU en de VS op informatie uit te 
wisselen over en samen te werken bij het screenen van buitenlandse investeringen in 
strategische sectoren, ook op het gebied van vijandige overnames;

35. moedigt beide partijen aan beste praktijken op regelgevingsgebied uit te wisselen; dringt 
er bij de EU en de VS op aan hun onderhandelingen over conformiteitsbeoordelingen 
voort te zetten teneinde financieel belastende niet-tarifaire belemmeringen weg te 
nemen; benadrukt dat het voor beide partijen belangrijk is om een coalitie van 
gelijkgestemde partners op één lijn te brengen en te leiden teneinde het gebruik van 
trans-Atlantische normen door internationale normalisatie-instellingen te verbeteren; 

36. verzoekt beide partijen om handel te gebruiken als een middel om de 
klimaatverandering te bestrijden en opwaartse convergentie te bereiken; dringt er in dit 
verband bij beide partijen op aan om samen te werken op het gebied van 
koolstofbeprijzing, en met name om de ontwikkeling van een mechanisme voor 
koolstofgrenscorrectie te coördineren, alsook op het gebied van doeltreffende 
maatregelen tegen illegale wapenhandel en het vergroten van de transparantie van en de 
verantwoordingsplicht aangaande wapenhandel, met inbegrip van de wapenuitvoer van 
de VS en de EU-lidstaten;

37. verzoekt de EU en de VS in het kader van de OESO samen te werken aan een 
wereldwijde vennootschapsbelasting en is met name ingenomen met de overeenkomst 
die de G7-landen hebben bereikt over een wereldwijde belastinghervorming, met de 
nadruk op de overeenkomst inzake een wereldwijd minimumtarief voor de 
vennootschapsbelasting van ten minste 15 %, en samen te werken aan de bestrijding van 
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frauduleuze en schadelijke handelspraktijken; 

38. onderstreept dat sterkere handels- en economische partners zorgen voor sterkere 
bondgenootschappen; is ingenomen met de inspanningen van beide partijen om hun 
toeleveringsketens weerbaarder te maken, met name met betrekking tot kritieke 
grondstoffen; 

39. vraagt om nauwere samenwerking tussen de EU en de VS in het Noordpoolgebied, 
gezien de opening van nieuwe scheepvaartroutes en de mogelijke beschikbaarheid van 
natuurlijke hulpbronnen als gevolg van klimaatverandering en rekening houdend met de 
groeiende economische belangstelling van andere landen, zoals China, voor het 
Noordpoolgebied; verzoekt de Commissie om deze mogelijkheden en uitdagingen ook 
mee te nemen in haar komende Noordpoolstrategie;

40. dringt er bij de Commissie op aan om, als vaste praktijk, transparant te zijn in haar 
samenwerking met de Verenigde Staten, door onder meer alle voorstellen die aan de 
Verenigde Staten worden toegezonden te publiceren en de betrokkenheid van het 
Parlement en het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling van deze voorstellen 
te waarborgen om aldus het vertrouwen van consumenten en burgers te vergroten.
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