
PA\1192370NL.docx PE643.140v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

2019/2131(INI)

11.11.2019

ONTWERPADVIES
van de Commissie internationale handel

aan de Commissie economische en monetaire zaken

over mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
(2019/2131(INI))

Rapporteur voor advies: Enikő Győri



PE643.140v01-00 2/4 PA\1192370NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1192370NL.docx 3/4 PE643.140v01-00

NL

SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat een mondiaal gelijk speelveld in een op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem van cruciaal belang is voor de Europese ondernemingen, inclusief 
kmo’s, om de groei te stimuleren, te zorgen voor een stabiel en voorspelbaar klimaat en 
het concurrentievermogen van de bedrijven in stand te houden, alsook om bestaande 
banen veilig te stellen en nieuwe banen te creëren in de EU, aangezien steeds meer 
banen afhankelijk zijn van mondiale waardeketens; 

2. wijst erop dat kmo’s een essentiële rol spelen in de internationale handel en goed zijn 
voor naar schatting 30 % van de goederenuitvoer van de EU naar de rest van de 
wereld1; herinnert eraan dat het handels- en mededingingsbeleid van de EU moet 
bijdragen tot een kmo-vriendelijk handelsklimaat, om kmo’s te helpen het hoofd te 
bieden aan de grote uitdagingen om nieuwe markten te betreden en hen in staat te 
stellen op eigen kracht te concurreren;

3. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het mededingingsbeleid van de EU eerlijke 
concurrentie en wederzijdse handelsvoorwaarden op Europees en mondiaal niveau 
bevordert, met als doel onze eigen industrie in de EU te versterken; dringt er daarom op 
aan dat oneerlijke handelspraktijken doeltreffend worden aangepakt door ten volle 
gebruik te maken van de beschikbare instrumenten, nieuwe, doeltreffende instrumenten 
te ontwikkelen en de verstorende effecten van buitenlandse staatseigendom en 
staatssteun op de interne markt tegen te gaan, met name wanneer het gaat om EU-
financiering; verwelkomt in dit verband het voornemen van de nieuwe Commissie om 
het mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen te versterken 
en pleit ervoor om de besprekingen over het instrument voor internationale 
overheidsopdrachten van de EU te hervatten;

4. verzoekt de Commissie voorts om de wereldwijde samenwerking op het gebied van 
mededinging verder te versterken of om via bilaterale handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke concurrentievoorwaarden te verzekeren; steunt ten volle de 
inspanningen van de Commissie in het kader van de lopende hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het oog op de actualisering van de multilaterale 
regels inzake subsidies en sectorale initiatieven om de kwestie van subsidies op 
internationaal niveau aan te pakken;

5. verzoekt de Commissie om in alle toekomstige handelsovereenkomsten te blijven 
onderhandelen over ambitieuze, afdwingbare bepalingen inzake mededinging en 
staatssteun, in het kader van een holistisch en ambitieus EU-handelsbeleid;

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de mededingingsregels verenigbaar zijn 
met de moderne economie en ten goede komen aan de Europese consumenten, door ten 
volle rekening te houden met de gevolgen van de digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten functioneren; is in dit verband verheugd over de 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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lopende multilaterale WTO-onderhandelingen over e-commerce, die ervoor moeten 
zorgen dat bedrijven wereldwijd kunnen concurreren op een gelijk speelveld, gebaseerd 
op mondiale handelsregels.


