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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving 
van de internationale handelsregels
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0623),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0197/2019),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Diensten en intellectuele-
eigendomsrechten vormen een belangrijk 
en steeds groter wordend onderdeel van 
de mondiale handel en worden 
gereglementeerd door internationale 
handelsovereenkomsten, waaronder door 
de Unie gesloten regionale of bilaterale 
overeenkomsten. Diensten en 
intellectuele-eigendomsrechten moeten 
derhalve worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van het handelsbeleid 
van de Unie, dat zich vooralsnog beperkt 
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tot goederen en overheidsopdrachten. Met 
de bedoelde opname wint de verordening 
aan samenhang en doeltreffendheid.

Or. fr

Motivering

Verordening (EU) nr. 654/2014 voorziet momenteel alleen in bepaalde maatregelen ten 
aanzien van goederen en overheidsopdrachten. Maatregelen ten aanzien van andere 
gebieden, bijvoorbeeld diensten en intellectuele-eigendomsrechten, zijn niet mogelijk.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Gezien het feit dat de spanningen 
op handelsgebied in de wereld toenemen 
en tegen de achtergrond van de crisis die 
de WTO doormaakt, moet de Unie ervoor 
zorgen dat ze snel kan reageren wanneer 
ze met unilaterale en onrechtmatige 
maatregelen wordt geconfronteerd. De 
Unie moet derhalve maatregelen kunnen 
nemen indien een derde land de regels 
van het internationaal recht met voeten 
treedt en schade toebrengt aan haar 
handelsbelangen.

Or. fr

Motivering

De Unie moet meer mogelijkheden krijgen om te reageren op het moment dat ze met 
onrechtmatige maatregelen wordt geconfronteerd die haar handelsbelangen schade 
toebrengen. Het amendement beoogt het ontmoedigende karakter van de verordening te 
versterken, door de Unie instrumenten te geven om snel te reageren op het moment dat haar 
belangen worden geschaad. Er zij op gewezen dat (evenredige) maatregelen altijd pas moeten 
worden overwogen wanneer alle andere middelen hebben gefaald.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten.

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 ook de 
toepassing van de voorgestelde wijziging 
omvatten.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde datum, 1 maart 2025, is te ver weg in tijd. De 
verordening moet in een eerder stadium, gedurende de huidige zittingsperiode van het 
Parlement, geëvalueerd kunnen worden, teneinde vast te stellen hoe de toepassing ervan 
verloopt en welke wijzigingen eventueel moeten worden doorgevoerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Huidige tekst Amendement

-1) Artikel 1, onder b), wordt 
vervangen door:

b) het evenwicht van concessies of 
andere verplichtingen te herstellen in 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
wanneer de behandeling van goederen uit 
de Unie zodanig wordt gewijzigd dat het de 
belangen van de Unie raakt.

b) het evenwicht van concessies of 
andere verplichtingen te herstellen in 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
wanneer de behandeling van goederen of 
diensten uit de Unie zodanig wordt 
gewijzigd dat het de belangen van de Unie 
raakt.

Or. fr

Motivering

 Er moet worden gepreciseerd dat de behandeling van diensten ook kan worden gewijzigd. 
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Huidige tekst Amendement

-1 bis) Artikel 2, onder b), wordt 
vervangen door:

b) “concessies of andere 
verplichtingen”: tariefconcessies of enige 
andere voordelen tot de toepassing 
waarvan de Unie de verbintenis is 
aangegaan in haar handel met derde landen 
in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten waarbij zij partij 
is;

b) “concessies of andere 
verplichtingen”: tariefconcessies, 
verbintenissen op het gebied van diensten, 
verplichtingen ten aanzien van die 
aspecten van de intellectuele eigendom die 
op handel betrekking hebben of enige 
andere voordelen tot de toepassing 
waarvan de Unie de verbintenis is 
aangegaan in haar handel met derde landen 
in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten waarbij zij partij 
is;

Or. fr

Motivering

De opname van diensten en intellectuele-eigendomsrechten in het instrumentarium van het 
handelsbeleid van de Unie versterkt de geloofwaardigheid en het ontmoedigende karakter van 
de verordening. Daarom is het noodzakelijk om de definitie te wijzigen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – alinea 1 – letter d

Huidige tekst Amendement

1 bis)  In artikel 3 wordt punt d) 
vervangen door: 

d) in geval van wijzigingen van 
concessies door een WTO-lid 
overeenkomstig artikel XXVIII van de 
GATT 1994, wanneer geen 

d) in geval van wijzigingen van 
concessies of verbintenissen door een 
WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994 of artikel XXI van de 
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overeenstemming over een compenserende 
regeling is bereikt.

GATS, wanneer geen overeenstemming 
over een compenserende regeling is 
bereikt.

Or. fr

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het ook om wijzigingen van concessies of verbintenissen op 
het gebied van diensten kan gaan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) aan artikel 3 wordt het volgende 
punt toegevoegd:
e) in geval van vaststelling door een 
derde land van handelspolitieke 
maatregelen die een duidelijke schending 
van het internationaal recht vormen en 
ernstige schade toebrengen aan de 
handelsbelangen van de Unie; 

Or. fr

Motivering

De Unie moet haar instrumentarium versterken om te kunnen reageren op alle door derde 
landen genomen unilaterale en onrechtmatige maatregelen die schade toebrengen aan haar 
belangen. De Unie moet de mogelijkheid hebben om de in artikel 5 bedoelde handelspolitieke 
maatregelen te nemen in geval een derde land het internationaal recht duidelijk schendt en 
schade toebrengt aan de belangen van de Unie. De bedoelde maatregelen hebben een tijdelijk 
karakter en zijn gericht op het beschermen van de rechten van de Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – alinea b bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 
afgestemd op de mate waarin de 
handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;”

(b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis), punt b bis), of punt 
e), worden deze maatregelen afgestemd op 
de mate waarin de handelsbelangen van de 
Unie als gevolg van de maatregelen van dat 
derde land worden tenietgedaan of 
uitgehold;”

Or. fr

Motivering

De maatregelen moeten gericht en evenredig zijn, en er moeten pas maatregelen worden 
opgelegd wanneer alle andere middelen hebben gefaald. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Huidige tekst Amendement

2 bis) Artikel 4, lid 2, onder d), wordt 
vervangen door: 

d) indien concessies worden 
ingetrokken in de handel met een derde 
land in verband met artikel XXVIII van de 
GATT

1994 en het gerelateerde memorandum 5 
zijn zij in wezen gelijkwaardig aan de door 
dat derde land gewijzigde of ingetrokken 
concessies, overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994 en het gerelateerde 
memorandum.

d) indien concessies of verbintenissen 
worden gewijzigd of ingetrokken in de 
handel met een derde land in verband met 
artikel XXVIII van de GATT 1994 en het 
gerelateerde memorandum 5, of artikel 
XXI van de GATS en de 
toepassingsbepalingen daarvan, zijn zij in 
wezen gelijkwaardig aan de door dat derde 
land gewijzigde of ingetrokken concessies 
of verbintenissen, overeenkomstig artikel 
XXVIII van de GATT 1994 en het 
gerelateerde memorandum, of artikel XXI 
van de GATS en gerelateerde 
toepassingsbepalingen.

_______________ _____________
5 Understanding “Interpretation and 5 Understanding “Interpretation and 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=NL#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=NL#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005


PR\1204595NL.docx 11/17 PE647.001v02-00

NL

Application of Article XXVIII”. Application of Article XXVIII”.

Or. fr

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het ook om wijzigingen van concessies of verbintenissen op 
het gebied van diensten kan gaan.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) In artikel 5, lid 1, wordt het 
volgende punt ingevoegd:
b bis) de opschorting van verbintenissen 
of andere verplichtingen op het gebied 
van diensten;

Or. fr

Motivering

De opname van diensten in het instrumentarium van het handelsbeleid van de Unie versterkt 
de geloofwaardigheid en het ontmoedigende karakter van de verordening.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 5 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater) In artikel 5, lid 1, wordt het 
volgende punt ingevoegd: 
b ter) de opschorting van verplichtingen 
ten aanzien van die aspecten van 
intellectuele-eigendomsrechten die 
verband houden met handel;
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Or. fr

Motivering

De opname van intellectuele-eigendomsrechten in het instrumentarium van het handelsbeleid 
van de Unie versterkt de geloofwaardigheid en het ontmoedigende karakter van de 
verordening.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Huidige tekst Amendement

2 quinquies) Artikel 7, lid 2, eerste 
alinea, onder c), wordt vervangen door: 

c) bij wijzigingen van concessies door 
een WTO-lid overeenkomstig artikel 
XXVIII van de GATT 1994, wanneer het 
betrokken derde land de Unie na de 
vaststelling van een uitvoeringshandeling 
krachtens artikel 4, lid 1, adequate en 
evenredige compensatie biedt.

c) bij intrekkingen of wijzigingen van 
concessies of verbintenissen door een 
WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994, of artikel XXI van de 
GATS, wanneer het betrokken derde land 
de Unie na de vaststelling van een 
uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, 
lid 1, adequate en evenredige compensatie 
biedt.

Or. fr

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het ook om wijzigingen van concessies of verbintenissen op 
het gebied van diensten kan gaan.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 9 – lid 1

Huidige tekst Amendement

(2 sexies) in artikel 9 wordt lid 1 
vervangen door:
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1. De Commissie wint informatie en 
standpunten in over de economische 
belangen van de Unie in specifieke 
goederen of diensten of in specifieke 
sectoren, in toepassing van deze 
verordening, door middel van een bericht 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of door middel van andere geschikte 
openbare communicatiemiddelen, en geeft 
aan binnen welke termijn inbreng wordt 
verwacht. De Commissie houdt rekening 
met deze inbreng.

1. De Commissie wint informatie en 
standpunten in over de economische 
belangen van de Unie in specifieke 
goederen of diensten of in specifieke 
sectoren, of over intellectuele-
eigendomsrechten, in toepassing van deze 
verordening, door middel van een bericht 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of door middel van andere geschikte 
openbare communicatiemiddelen, en geeft 
aan binnen welke termijn inbreng wordt 
verwacht. De Commissie houdt rekening 
met deze inbreng.

Or. fr

Motivering

Er moet ook informatie worden ingewonnen over intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 maart 2025 evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, in het bijzonder wat betreft de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
van de verordening, en brengt zij hierover 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Zodra mogelijk na ... [datum van 
inwerkingtreding van onderhavige 
wijzigingsverordening], maar uiterlijk 
twee jaar na die datum evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, in het bijzonder wat betreft de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
van de verordening, en brengt zij hierover 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie voorgestelde datum is te ver weg in tijd. De verordening moet eerder, 
gedurende de huidige zittingsperiode van het Parlement, kunnen worden geëvalueerd. 
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
i) in lid 2, eerste alinea, wordt de eerste 
zin vervangen door: “Bij de toepassing 
van lid 1 verricht de Commissie een 
evaluatie om te bepalen of in het kader 
van deze verordening bijkomende 
handelspolitieke maatregelen kunnen 
worden overwogen waarbij concessies of 
andere verplichtingen op het gebied van 
de handel in diensten worden 
opgeschort.”
ii) de tweede alinea wordt geschrapt;

Or. fr

Motivering

Dit lid kan worden geschrapt aangezien het toepassingsgebied van de handelspolitieke 
maatregelen middels wijzigingen van de tekst van de verordening is uitgebreid.
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TOELICHTING 

Context van het voorstel van de Europese Commissie
Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad biedt de Europese Unie 
(EU) een horizontaal wetgevingskader voor de uitoefening van haar rechten die voortvloeien 
uit de overeenkomst houdende oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en andere 
internationale handelsovereenkomsten. In een mondiale context waarin het treffen van 
vergeldingsmaatregelen toeneemt, is het belangrijk de uitoefening van de handelsrechten van 
de Unie te versterken, haar geloofwaardigheid te vergroten en, uiteindelijk, onze 
handelspartners ertoe bewegen de in handelsovereenkomsten vastgestelde regels na te leven.

De recente ontwikkelingen binnen de WTO en het feit dat het beroeporgaan van haar 
mechanisme voor geschilbeslechting geblokkeerd is, dwingen de Unie tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 654/2014. De Unie moet bijvoorbeeld haar belangen in het kader van 
internationale handelsovereenkomsten kunnen beschermen in situaties waarin derde landen 
onrechtmatige maatregelen vaststellen en tegelijkertijd een geschillenbeslechtingsprocedure 
blokkeren. De verordening is oorspronkelijk niet ontworpen om dergelijke situaties aan te 
pakken, maar de huidige situatie, te weten de blokkering van het beroeporgaan van het 
mechanisme voor geschilbeslechting van de WTO, maakt dat de Unie zo snel mogelijk actie 
moet ondernemen voor het beschermen van haar belangen. 

Op 12 december 2019, de dag na de datum waarop het beroeporgaan van de WTO ophield te 
functioneren, heeft de Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd, houdende wijziging van 
de oorspronkelijke verordening. Het nieuwe voorstel van de Commissie beoogt voornamelijk 
iets te doen aan situaties waarin het geschilbeslechtingsorgaan van de WTO een voor de Unie 
gunstige uitspraak heeft gedaan, maar het proces daarna geblokkeerd is. De blokkering is het 
gevolg van het beroep “in het luchtledige” tegen de uitspraak door de wederpartij en zijn 
weigering om gebruik te maken van de tijdelijke regeling inzake beroep en arbitrage als bedoeld 
in artikel 25 van het Memorandum of Understanding van de WTO inzake geschilbeslechting. 
In dat geval leidt het mechanisme voor het beslechten van geschillen niet tot een resultaat met 
een bindend karakter en het voorstel van de Commissie biedt de Unie dan de mogelijkheid de 
noodzakelijke maatregelen te nemen wanneer zij een recht van handelen heeft in reactie op een 
maatregel die door een derde land is genomen. 

Het voorstel van de Commissie heeft ook betrekking op vergelijkbare gevallen die zich in het 
kader van andere internationale handelsovereenkomsten, in het bijzonder met een regionaal of 
bilateraal karakter, zouden kunnen voordoen wanneer een derde land onvoldoende meewerkt 
aan een goede werking van de geschilbeslechting, bijvoorbeeld wanneer het geen arbiter 
aanwijst en er niet in een noodarbitragemechanisme voorzien is op grond waarvan de procedure 
toch door zou kunnen gaan.  

Standpunt van de rapporteur 
Rapporteur steunt het voorstel van de Commissie en vindt ook dat de situatie urgent is, gezien 
de leemtes in de bestaande wetgeving. We moeten ervoor zorgen dat de Unie haar belangen in 
het kader van internationale handelsovereenkomsten kan beschermen in situaties waarin derde 
landen onrechtmatige maatregelen vaststellen en tegelijkertijd een 
geschillenbeslechtingsprocedure blokkeren. Verder is het essentieel dat wij nogmaals onze 
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steun uitspreken voor het op regels stoelende systeem voor multilaterale handel. Rapporteur 
juicht in dit verband de op 27 maart 2020 door de EU en 15 andere leden van de WTO 
geïntroduceerde (en op 30 april 2020 in werking getreden) tijdelijke multipartijenregeling 
inzake beroep en arbitrage toe, die een oplossing biedt voor de tijdelijke blokkering van het 
beroeporgaan van de WTO in verband met handelsgeschillen. 

 Opname van diensten en intellectuele-eigendomsrechten in het toepassingsgebied van 
handelspolitieke maatregelen (artikel 5)

Rapporteur is overigens ook van mening dat meerdere, reeds eerder door het Parlement - in 
concreto bij de vaststelling van Verordening (EU) nr. 654/2014 - naar voren gebrachte 
argumenten nog altijd relevant zijn en dringt dus aan op uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de verordening. Meer in het bijzonder gaat het om de opname van diensten en intellectuele-
eigendomsrechten in het handelspolitieke instrumentarium van de Unie.

Diensten en intellectuele-eigendomsrechten vormen een belangrijk en steeds groter wordend 
onderdeel van onze handelsbetrekking op mondiaal niveau en worden gereglementeerd middels 
door de Unie gesloten handelsovereenkomsten. De opname van diensten en intellectuele-
eigendomsrechten vergroot de geloofwaardigheid en de ontmoedigende werking van de 
verordening doordat het laat zien dat de Unie in staat is haar handelsbelangen wereldwijd op 
doeltreffende wijze te beschermen. De opname is nodig om tot een samenhangend 
wetgevingskader inzake eerbiediging van de rechten van de Unie te komen, dat ervoor zorgt 
dat zij haar rechten kan beschermen door op het gebied van diensten en intellectuele-
eigendomsrechten net zo snel en doeltreffend te handelen als op het gebied van goederen en 
overheidsopdrachten. Bovendien stelt de opname van handel en intellectuele-eigendomsrechten 
de Unie in staat heel precies en op evenwichtige wijze tegenmaatregelen te nemen op gebieden 
waar deze het meeste effect sorteren, in combinatie met minimalisering van de impact op de 
eigen belangen.

 Mogelijkheid om onmiddellijk maatregelen te nemen in geval een derde land 
unilateraal een maatregel vaststelt die een duidelijke inbreuk op het internationaal 
recht vormt en schade toebrengt aan de belangen van de Unie. 

Met de voorgestelde wijzigingen van de verordening beoogt rapporteur de Unie ook meer 
mogelijkheden te geven om te reageren op het moment dat ze met illegale maatregelen wordt 
geconfronteerd. Gezien de huidige spanningen in de handelsbetrekkingen en de crisis in de 
WTO moet de Unie haar instrumentarium versterken om te kunnen reageren op alle door derde 
landen genomen unilaterale en onrechtmatige maatregelen die schade toebrengen aan haar 
belangen. 
Dit betekent derhalve dat de Unie de mogelijkheid moet hebben om, parallel aan een verzoek 
om het starten van een geschilbeslechtingsprocedure, de in artikel 5 bedoelde handelspolitieke 
maatregelen te nemen in geval een derde land het internationaal recht duidelijk schendt en 
schade toebrengt aan de belangen van de Unie. Op die manier en dankzij deze voorlopige 
maatregelen wordt voorkomen dat de Unie en haar economische actoren met de onmiddellijke 
gevolgen van onrechtmatige maatregelen worden geconfronteerd zonder tegenmaatregelen te 
kunnen treffen omdat een uitspraak in het kader van het mechanisme voor geschilbeslechting 
nog maanden op zich laat wachten. De wijzigingen beogen het ontmoedigende karakter van de 
verordening te versterken door de Unie instrumenten te geven om onmiddellijk te reageren op 
het moment dat haar belangen worden geschaad. Rapporteur wijst met klem op het 
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ontmoedigende karakter van de aanpassingen en geeft aan dat (evenredige) maatregelen altijd 
pas moeten worden overwogen wanneer alle andere middelen hebben gefaald. 

 Vervroegde evaluatie van de verordening
Rapporteur stelt tot slot een wijziging voor van de datum waarop het nieuwe voorstel van de 
Commissie opnieuw moet worden geëvalueerd. De door de Commissie voorgestelde datum, 1 
maart 2025, is te ver weg in tijd. De verordening moet in een eerder stadium, gedurende de 
huidige zittingsperiode van het Parlement, geëvalueerd kunnen worden, teneinde vast te stellen 
hoe de toepassing ervan verloopt en welke wijzigingen eventueel moeten worden doorgevoerd. 


