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SUGGESTIES

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

1. beschouwt het handelsbeleid als een strategisch geopolitiek instrument voor de trans-
Atlantische agenda; wijst op de noodzaak om gezamenlijke acties op basis van 
gedeelde belangen en waarden te organiseren, zodat wordt bijgedragen tot een 
duurzaam en inclusief economisch herstel op wereldschaal; benadrukt dat 
“werknemers en lonen”, en veerkrachtigere en meer verantwoorde toeleveringsketens 
onderwerpen zijn die op een dergelijke agenda bovenaan moeten staan;

2. is ingenomen met de steun van de VS voor de nieuwe directeur-generaal van de WTO, 
de terugkeer van de VS naar de Overeenkomst van Parijs, de WTO-overeenkomst 
inzake tariefcontingenten en de tijdelijke opschorting van douanerechten in verband 
met het geschil over Airbus en Boeing;

3. 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 in te trekken en af te zien van verdere 
maatregelen; spoort aan de tarieven op aluminium en staal op grond van artikel 232 
van de Amerikaanse Trade Expansion Act op te heffen; dringt aan op een snelle en 
duurzame oplossing voor vliegtuigsubsidies;

4. roept op tot nauwere samenwerking op het gebied van de hervorming van de WTO, 
met inbegrip van het herstel van de Beroepsinstantie, het reguleren van de handel in 
gezondheidsproducten, het vaststellen van een ambitieuze milieuagenda en het 
bereiken van overeenstemming over concrete resultaten voor de twaalfde Ministeriële 
Conferentie van de WTO (MC12); moedigt beide partijen aan zich te houden aan 
multilaterale overeenkomsten;

5. pleit voor een gezamenlijke strategische aanpak ten aanzien van China, waarbij de 
oorzaken van oneerlijke handelspraktijken bij de wortels worden aangepakt en 
industriële subsidies, staatsbedrijven en mensenrechtenschendingen een halt wordt 
toegeroepen;

6. roept de Commissie op, terwijl zij dialoog en gezamenlijk optreden bevordert, de 
belangen van de EU daadkrachtig te behartigen en te reageren op ongerechtvaardigde 
invoerrechten, extraterritoriale sancties en marktbelemmeringen van de VS;

7. moedigt beide partijen aan een kader voor gezamenlijke actie te vinden en te streven 
naar selectieve overeenkomsten; dringt aan op een sterker regelgevend, groen en 
digitaal partnerschap via de Raad voor handel en technologie en een gecoördineerde 
benadering ten aanzien van kritieke technologieën, een mechanisme voor 
koolstofgrenscorrectie, digitale heffingen en inkomstenbelasting.


