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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19
(2020/2117(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 februari 2021 getiteld “Evaluatie van 
het handelsbeleid – Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid” (COM(2021)0066),

– gezien het witboek van de Commissie van 17 juni 2020 over het tot stand brengen van 
een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse subsidies (COM(2020)0253),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Het moment van 
Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “Een “van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)0381),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Aangepast 
werkprogramma van de Commissie voor 2020” COM(2020)0440) en de 
intentieverklaring van voorzitter Von der Leyen aan voorzitter Sassoli en 
bondskanselier Merkel van 16 september 2020 getiteld “Staat van de Unie 2020”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie inzake handicaps voor 2030 – De natuur terug in ons leven 
brengen (COM(2020)0380),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2020 getiteld “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie – Voor een schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa” (COM(2020)0102),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een kmo-strategie 
voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020)0103),

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 9 maart 2020 getiteld 
“Naar een brede strategie met Afrika” (JOIN(2020)0004),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),
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– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 2 december 2020 getiteld 
“Een nieuwe EU/VS-agenda voor wereldwijde verandering” (JOIN(2020)0022),

– gezien de non-paper van de diensten van de Commissie van 26 februari 2018 getiteld 
“Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of 
Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements” en het 
daarin vervatte 15-puntenactieplan over hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld “Handel voor 
iedereen – Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid” 
(COM(2015)0497),

– gezien de overeenkomst die is aangenomen tijdens de 21e Conferentie van de Partijen 
bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (de 
Overeenkomst van Parijs),

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN,

– gezien zijn resoluties van 10 maart 2021 getiteld “Op weg naar een met de WTO 
verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens”1, van 10 maart 2021 
met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen2 en van 10 februari 2021 
over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie3, en gezien zijn komende 
resoluties over de digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de 
werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor 
Europese consumenten verbeteren, over een “van boer tot bord”-strategie voor een 
eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem en over de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen,

– gezien zijn resoluties van 26 november 2020 over de toetsing van het handelsbeleid van 
de EU4, van 25 november 2020 over een nieuwe industriestrategie voor Europa5, van 
7 oktober 2020 over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid – 
jaarverslag 20186, van 16 september 2020 over maatregelen van de EU om de bossen 
wereldwijd te beschermen en te herstellen7, van 28 november 2019 over de noodsituatie 
op het gebied van klimaat en milieu8, van 12 december 2017 over “Naar een digitale 
handelsstrategie”9 en van 5 juli 2016 over een nieuw op te stellen toekomstgerichte en 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0071.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0073.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0040.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0337.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0321.
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0252.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0212.
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
9 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 22.
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innovatieve strategie voor handel en investeringen10,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2021),

Handel en duurzame ontwikkeling

1. is ingenomen met de integratie van de Europese Green Deal in de mededeling over de 
evaluatie van het handelsbeleid en dringt aan op een concreet actieplan om deze ambitie 
waar te maken;

2. is ermee ingenomen dat de Overeenkomst van Parijs als essentieel element in alle 
handels-, investerings- en partnerschapsovereenkomsten wordt opgenomen; benadrukt 
dat de ratificatie van de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de eerbiediging van de mensenrechten vereisten zijn voor het sluiten van 
vrijhandelsovereenkomsten; vraagt om ambitieuze hoofdstukken over gender en over 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) op te nemen in alle 
handelsovereenkomsten;

3. benadrukt dat het herstel na COVID-19 een unieke kans is om de agenda voor 
duurzame groei vast te stellen; roept de Commissie daarom op om haar evaluatie van 
het 15-puntenactieplan over hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling 
onverwijld te presenteren; verwacht dat de afdwingbaarheid van de toezeggingen inzake 
handel en duurzame ontwikkeling met spoed wordt behandeld in de evaluatie, 
aangezien dat momenteel niet aan bod komt; herinnert in dit verband aan de non-paper 
van Nederland en Frankrijk over handel, sociaal-economische gevolgen en duurzame 
ontwikkeling11; stelt voor om op zijn minst de recente vorderingen op het gebied van 
afdwingbaarheid toe te passen op het handelsbeleid van de EU, d.w.z. de mogelijkheid 
om niet-naleving door partners aan te pakken door middel van unilaterale sancties, 
waaronder de invoering van tarieven of quota voor bepaalde producten of de 
kruiselingse opschorting van andere delen van een overeenkomst;

4. wijst erop dat bruingoed nog steeds een voorkeursbehandeling geniet ten opzichte van 
milieugoederen en dat tarieven en handelsbelemmeringen duurzame handel in de weg 
staan; verzoekt de Commissie om instrumenten te ontwikkelen om deze verstoringen 
aan te pakken en te doen wat ze zegt met betrekking tot de Green Deal door deze in alle 
aspecten van het handelsbeleid ten uitvoer te leggen;

5. wijst erop dat de hoge voorafgaande kosten, die zich pas in de loop der tijd terugbetalen, 
en een gebrek aan knowhow en uitrusting ontwikkelingslanden momenteel beletten te 
vergroenen; verzoekt de Commissie alle beschikbare handelsinstrumenten te gebruiken 
om de financiële ondersteuning, technische bijstand, technologieoverdrachten en 

10 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 30.
11 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development, 
geraadpleegd op “The Netherlands at International Organisations” (permanentrepresentations.nl).

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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digitale penetratie te vergroten, teneinde ontwikkelingslanden te versterken en hen in 
staat te stellen duurzame veerkracht te verwezenlijken;

6. roept de EU op om op multilateraal niveau een leidende rol op zich te nemen om 
schadelijke subsidies een halt toe te roepen door te pleiten voor transparantie en strikte 
regelgeving en discipline in handelsovereenkomsten en binnen de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO); benadrukt dat het belangrijk is vooraf, tussentijds en 
achteraf duurzaamheidseffectbeoordelingen uit te voeren; wijst op de noodzaak om een 
alomvattend kader met concrete doelstellingen te ontwikkelen om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de Green Deal en de Agenda voor waardig werk 
van de IAO te bevorderen in handels- en investeringsovereenkomsten; beklemtoont dat 
nieuwe overeenkomsten pas mogen worden gesloten als aan deze doelstellingen is 
voldaan, en dat bestaande overeenkomsten dienovereenkomstig moeten worden herzien;

7. beklemtoont dat transparantie en dialoog van cruciaal belang zijn om steun voor het 
handelsbeleid te creëren; dringt erop aan dat de rol en de verantwoordelijkheden van het 
maatschappelijk middenveld en interne adviesgroepen duidelijk worden omschreven in 
de internationale overeenkomsten van de EU en dat financiële steun gepaard gaat met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw om de doeltreffendheid van de steun te 
waarborgen;

Eerlijke, veerkrachtige en groene waardeketens

8. wijst op het belang van eerlijke waardeketens waarbinnen de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieunormen worden geëerbiedigd; herinnert eraan dat daarvoor 
verplichte passende zorgvuldigheid in de hele toeleveringsketen nodig is; onderstreept 
dat er meer aandacht moet worden besteed aan de kwetsbare positie van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen, met name in ontwikkelingslanden, aangezien grote 
ondernemingen beter in staat zijn om een plotselinge daling van de vraag te boven te 
komen;

9. merkt op dat de risico’s in mondiale waardeketens vaak ongelijk zijn verdeeld, in het 
bijzonder in de kledingsector; betreurt dat deze ongelijke verdeling er tijdens de 
pandemie toe heeft geleid dat Europese ondernemingen de kosten van de lagere vraag 
hebben doorgeschoven naar de producenten in ontwikkelingslanden door reeds 
geproduceerde en soms zelfs al verzonden bestellingen te annuleren; roept de 
Commissie op om samen te werken met lokale overheden, de privésector en het 
maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat de risico’s eerlijker worden 
verdeeld over de hele toeleveringsketen;

10. wijst erop dat het belangrijk is eerlijke mededinging en een gelijk speelveld te 
waarborgen voor Europese bedrijven, zowel op de interne markt als op de markten van 
derde landen; beklemtoont in dit verband het belang van 
handelsbeschermingsinstrumenten en roept de Commissie op om de EU-toolbox voor 
handelsbescherming snel te voltooien door in 2021 met wetgevingsvoorstellen te 
komen, waarbij prioriteit moet worden verleend aan een instrument om door 
buitenlandse subsidies en staatsbedrijven veroorzaakte verstoringen aan te pakken, 
evenals aan het afronden van de onderhandelingen over het instrument voor 
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internationale overheidsopdrachten12;

11. is ervan overtuigd dat openheid hand in hand moet gaan met de bescherming van onze 
strategische sectoren en nauw verband moet houden met een ambitieus, toekomstgericht 
industriebeleid in overeenstemming met de Green Deal en de digitale strategie, waarbij 
hoogwaardige banen worden geschapen en ervoor wordt gezorgd dat Europa een 
cruciale rol speelt bij de productie van innovatieve goederen en toekomstige diensten;

12. is ervan overtuigd dat de EU voor essentiële goederen en diensten te afhankelijk is van 
een beperkt aantal leveranciers; beklemtoont dat de EU deze ongewenste 
afhankelijkheid moet overwinnen door middel van een mix van beleidsmaatregelen, 
teneinde bedrijven aan te moedigen om voorraden aan te leggen, hun 
aankoopstrategieën te diversifiëren en nearshoring te bevorderen, wat nieuwe 
handelsmogelijkheden zou kunnen creëren voor partners in het oostelijke en zuidelijke 
nabuurschap;

13. merkt op dat de voedselvoorzieningsketens tijdens de pandemie operationeel zijn 
gebleven; merkt op dat het Agricultural Market Information System (AMIS), dat de 
belangrijkste landen die landbouwgrondstoffen verhandelen, samenbrengt met als doel 
de transparantie van de voedselmarkt en de beleidsrespons op het gebied van 
voedselzekerheid te verbeteren, als een voorbeeld van een goede praktijk kan worden 
beschouwd; roept de Commissie op om na te gaan of dit model ook in andere 
waardeketens kan worden gebruikt;

14. roept de Commissie op om met een digitale handelsstrategie te komen om de 
markttoegang van Europese bedrijven te verbeteren en de rechten van EU-burgers uit 
hoofde van de AVG13 te beschermen; wijst erop dat de digitale revolutie door COVID-
19 is versneld en benadrukt dat de EU het voortouw moet nemen bij het vaststellen van 
normen voor een duurzame, digitaal aangedreven mondiale economie en bij het open 
houden van internationale gegevensstromen;

15. dringt aan op stimulansen voor EU-bedrijven om hun toeleveringsketens in te korten of 
aan te passen waar dat nuttig is, teneinde te waarborgen dat de externe sociale, 
economische en milieukosten volledig in de prijs worden doorberekend, in 
overeenstemming met EU-beleid zoals de “van boer tot bord”-strategie, het actieplan 
voor de circulaire economie, de biodiversiteitsstrategie en het opvoeren van de actie van 
de EU voor de bescherming en het herstel van bossen wereldwijd;

Handelsbeleid voor essentiële gezondheidsproducten: de lessen uit de COVID-19-crisis

16. beklemtoont dat het beheer van de internationale handel een belangrijke rol kan spelen 
bij de snelle ontwikkeling van medische behandelingen en vaccins, de snelle opschaling 

12 Gewijzigd voorstel van 29 januari 2016 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over 
toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures 
tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de 
aanbestedingsmarkten van derde landen (COM(2016)0034).
13 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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van de productie, de ontwikkeling van veerkrachtige mondiale waardeketens en billijke 
markttoegang voor de hele wereld; benadrukt in dit verband dat de COVID-19-
pandemie moet worden gebruikt om gecoördineerdere internationale samenwerking te 
stimuleren en de mondiale paraatheid voor noodsituaties op gezondheidsgebied te 
vergroten;

17. wijst in dit verband op de schadelijke gevolgen – niet in de laatste plaats voor lage- en 
middeninkomenslanden – van unilaterale maatregelen zoals uitvoerbeperkingen en -
verboden, het gebrek aan transparantie over mondiale voorraden en de daaropvolgende 
prijsspeculatie in verband met schaarse essentiële goederen; dringt er daarom op aan het 
handels- en gezondheidsinitiatief van de WTO voor eind 2021 goed te keuren met het 
oog op meer transparantie over de levering en productie van essentiële medische 
producten en diensten;

18. is bezorgd over de recente toename van uitvoerbeperkingen op vaccins door de 
belangrijkste producerende landen, zoals de VS, het VK, China en India, alsook door de 
EU, en benadrukt dat dit de snelle wereldwijde opschaling van de productiecapaciteit 
voor vaccins in gevaar brengt; spoort de Commissie aan samen te werken met de 
producerende landen om uitvoerbeperkingen snel weg te werken en het mechanisme 
voor uitvoervergunningen te vervangen door een verplichting tot kennisgeving van 
uitvoer en invoer; dringt aan op tijdige en alomvattende toegang tot dergelijke 
gegevens;

19. benadrukt dat de vaccins tegen COVID-19 en de varianten daarvan een mondiaal 
collectief goed zijn en dat de multilaterale inspanningen gericht moeten zijn op het 
opvoeren van de mondiale productiecapaciteit en technologieoverdracht, waaronder in 
lage- en middeninkomenslanden; is in dit opzicht erg ingenomen met de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de toeleveringsketen en productie van COVID-19-
vaccins en roept op tot de vaststelling van structurele platformen om de vaccinproductie 
in meer landen snel op te schalen;

20. benadrukt dat het internationale handelsbeleid hierbij een proactieve rol moet spelen 
door de handel in grondstoffen te vergemakkelijken, tekorten aan gekwalificeerd en 
ervaren personeel te verminderen, problemen met de toeleveringsketen op te lossen en 
het mondiale kader voor intellectuele-eigendomsrechten te herzien met het oog op 
toekomstige pandemieën; dringt in dit verband aan op een constructieve dialoog over 
een tijdelijke opheffing van de Overeenkomst van de WTO inzake de handelsaspecten 
van de intellectuele eigendom (de Trips-Overeenkomst) om ervoor te zorgen dat landen 
niet worden gesanctioneerd voor COVID-19-gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de 
pandemie; 

Multilateralisme en de geopolitieke plaats van Europa in de wereld

21. verzoekt de Commissie om concrete en specifieke acties te ondernemen en een 
routekaart op te stellen om het concept “open strategische autonomie” ten uitvoer te 
leggen; benadrukt dat de marktmacht van de EU, haar waarden en haar gehechtheid aan 
samenwerking, billijkheid en op regels gebaseerde handel de basis voor deze openheid 
moeten vormen; spoort de EU ten zeerste aan om te streven naar partnerschappen met 
gelijkgestemde partners; benadrukt echter dat wanneer samenwerking niet mogelijk is, 
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de EU haar belangen moet behartigen door middel van autonome maatregelen om haar 
waarden te beschermen en oneerlijke handelspraktijken te bestrijden;

22. is verheugd over het feit dat in de evaluatie van het handelsbeleid het multilateralisme 
opnieuw is bevestigd en dat er alomvattende voorstellen zijn gedaan voor een 
noodzakelijke diepgaande hervorming van de WTO; is het eens met de nadruk die de 
Commissie in haar versie van de WTO-hervorming legt op duurzame ontwikkeling, en 
spoort de Commissie aan om alles in het werk te stellen om een agenda voor duurzame 
ontwikkeling uit te voeren; wijst erop dat het belangrijk is werk te maken van het WTO-
initiatief inzake handel en klimaat;

23. benadrukt dat het met het oog op een grondige hervorming van de organisatie van 
essentieel belang is de onderhandelingsfunctie van de WTO nieuw leven in te blazen; 
wijst met name op de noodzaak om concurrentieverstoringen aan te pakken die het 
gevolg zijn van subsidies voor de industrie en staatsbedrijven; verzoekt de Commissie 
om actief een oplossing te zoeken voor de discrepantie tussen het ontwikkelingsniveau 
en het aantal verbintenissen die in het kader van het internationale handelsstelsel zijn 
aangegaan; is ervan overtuigd dat EU-leiderschap van cruciaal belang is voor het 
welslagen van een zinvolle hervorming van de WTO;

24. is het eens met de suggestie in de evaluatie van het handelsbeleid dat de G20 moet 
samenwerken en een leidende rol moet spelen bij het bereiken van wereldwijde 
koolstofneutraliteit; benadrukt echter dat deze aanpak alleen doeltreffend kan zijn als 
sommige leden hun emissiereductieverbintenissen verhogen;

25. steunt de nieuwe, toekomstgerichte trans-Atlantische agenda op basis van 
gemeenschappelijke belangen en gedeelde waarden; spoort de Commissie en de 
regering van de VS aan om nauw samen te werken teneinde te zorgen voor een gelijk 
speelveld en overeenstemming te bereiken over ambitieuze sociale en milieunormen, en 
om op elkaars ervaringen voort te bouwen om deze normen doeltreffender te 
handhaven; dringt aan op gezamenlijke inspanningen om de pandemie te boven te 
komen, het economisch herstel te versnellen en de handel in essentiële medische 
goederen te vergemakkelijken; herhaalt dat we moeten samenwerken om een zinvolle 
hervorming van de WTO te verwezenlijken en gemeenschappelijke oplossingen te 
vinden voor gemeenschappelijke problemen;

26. is zich bewust van het belang van de veelzijdige handelsbetrekkingen van de EU met 
China; is er vast van overtuigd dat de handelsbetrekkingen tussen de EU en China een 
evenwichtigere en wederkerige aanpak vereisen; benadrukt dat het ratificatieproces van 
de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China alleen van start kan gaan als 
de EU beschikt over de vereiste autonome maatregelen, waaronder een verbod op 
producten die zijn vervaardigd met behulp van dwangarbeid, een verbeterde toolbox 
voor handelsbescherming en een werkend sanctiemechanisme op het gebied van de 
mensenrechten; eist dat de Commissie werk maakt van de investeringsovereenkomst 
met Taiwan;

27. is ingenomen met de verbintenissen in de evaluatie van het handelsbeleid ten aanzien 
van Afrika en het oostelijke en zuidelijke nabuurschap en kijkt uit naar concrete 
maatregelen om de betrekkingen van de EU met deze partners te verdiepen; wijst 
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nogmaals op het belang van een strategisch en duurzaam partnerschap met Zuidoost-
Azië, India en Latijns-Amerika;

°

° °

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING 

Door de COVID-19-pandemie wordt de wereld geconfronteerd met een ongekende mondiale 
schok: de pandemie is niet alleen een humanitaire ramp, maar verstoort ook onze 
economische en handelsstelsels. Elk land ter wereld krijgt te maken met onvoorspelbare 
gevolgen voor de gezondheid van zijn burgers en voor zijn economische en sociale stelsels. 
Naarmate de mondiale diensten en productie werden getroffen door de gevolgen van de 
pandemie, werden de risico’s van langgerekte waardeketens, just-in-time-productiemodellen 
en ongewenste afhankelijkheid duidelijk. Aangezien het aantal exogene schokken zoals 
pandemieën, extreme weersomstandigheden, politieke conflicten en cyberaanvallen in de 
toekomst waarschijnlijk zullen toenemen, moeten de kwetsbaarheden in de mondiale 
waardeketens van de EU worden aangepakt.

De huidige crisis wordt nog verergerd door de aanhoudende ontgoocheling van de burgers in 
Europa als gevolg van de veranderende aard van werk en het verlies van banen in de be- en 
verwerkende industrie. De hypermondialisering heeft een negatieve impact gehad op het loon 
van werknemers en op het milieu en heeft geleid tot een (reëel of vermeend) verlies aan macht 
van regeringen om de economie en het overheidsbeleid vorm te geven. Nationalistische 
reacties en handelsoorlogen zijn niet de oplossing voor deze structurele crisis, maar de 
bezorgdheden die eraan ten grondslag liggen moeten serieus worden genomen, en de 
mislukkingen van de neoliberale economische doctrine moeten worden erkend. Steun voor het 
multilaterale handelsstelsel gaat gepaard met het vermogen om het vorm te geven.

Hetzelfde geldt voor het aanpakken van de gevolgen van de huidige pandemie voor de 
gezondheid. Het virus kent geen grenzen. Toch werd de mondiale respons ernstig gehinderd 
door uitvoerbeperkingen en handelsbelemmeringen, een gebrek aan transparantie over de 
beschikbare voorraden en productie van essentiële producten en verzwakte internationale 
instellingen die niet voorbereid waren om een crisis van deze omvang het hoofd te bieden. 
Het is nu onze taak om te leren van de huidige situatie en onze internationale paraatheid voor 
toekomstige (gezondheids-)crises te versterken.

De enige manier om bij te dragen aan de wereldwijde veranderingen waar onze burgers om 
vragen, is het traditionele handelsbeleid te hervormen in het licht van de uitdagingen waarmee 
we worden geconfronteerd, door het duurzaam en voor iedereen eerlijk te maken. Uitdagingen 
moeten worden omgezet in kansen, en er moeten duurzame, betere banen worden geschapen 
voor onze burgers. De duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met 
als drie pijlers economie, ecologie en sociaal beleid, moeten hiervoor als leidraad dienen.

HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING

Europa is drastisch van koers veranderd. De Europese Green Deal, de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen hebben een 
centrale plaats gekregen in de beleidsvorming van de EU en er wordt gewerkt aan een 
veerkrachtigere, duurzamere en rechtvaardigere samenleving. De broeikasgasemissies die 
verband houden met de invoer in de EU, zijn echter gestaag toegenomen en maken nu meer 
dan 20 % van onze binnenlandse CO2-uitstoot uit. Daardoor worden de inspanningen van de 
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Unie om haar mondiale voetafdruk te verkleinen en de klimaatverandering te bestrijden, 
ondermijnd.

In de evaluatie van het handelsbeleid wordt expliciet gesteld dat het handelsbeleid op de 
Green Deal moet worden afgestemd. Enerzijds betekent dit dat het “berokken geen schade”-
beginsel volledig moet worden toegepast en er een einde moet worden gemaakt aan praktijken 
die mensen, dieren en de planeet schaden en duurzaam beleid ondermijnen. Anderzijds vereist 
dit de invoering van een handelsbeleid dat uitdagingen omzet in kansen en dat actief bijdraagt 
tot een rechtvaardige en duurzame transitie wereldwijd, in plaats van die tegen te werken. Uit 
onderzoek blijkt dat de tarieven en niet-tarifaire belemmeringen aanzienlijk lager zijn voor 
bruine producten en diensten dan voor groene. Als de EU wil doen wat ze zegt in verband met 
de Green Deal, moet ze het goede voorbeeld geven en haar positie als de op één na grootste 
consumentenmarkt ter wereld gebruiken om een groene mondiale agenda vast te stellen. 

Bovendien zijn de milieukosten niet de enige kosten die in aanmerking moeten worden 
genomen in het handelsbeleid. De mondiale economische dominantie van grote multinationals 
en hun strategieën om de kosten tot een minimum te beperken, beïnvloeden de mondiale 
functionele inkomensongelijkheid, aangezien de snelle toename van de winst het mondiale 
loonaandeel doet dalen. Het is van cruciaal belang dat de uitbesteding van sociale kosten, die 
inherent is aan langgerekte waardeketens en just-in-time-productiemodellen, in het 
handelsbeleid wordt aangepakt. Daarom moet de EU streven naar een beleidsmix met 
maatregelen op het gebied van passende zorgvuldigheid en op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Daarnaast moet ze de afdwingbaarheid van hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling vergroten, regelmatigere en uitgebreidere 
duurzaamheidseffectbeoordelingen invoeren en invoer uit dwangarbeid verbieden.

EERLIJKE, VEERKRACHTIGE EN GROENE WAARDEKETENS

Hoewel de meeste mondiale waardeketens operationeel zijn gebleven, valt niet te ontkennen 
dat de pandemie ongewenste afhankelijkheid in cruciale sectoren zoals geneesmiddelen, 
medische producten en persoonlijk beschermingsmiddelen aan het licht heeft gebracht. Er 
werden bevoorradingstekorten veroorzaakt door een plotselinge toename van de vraag en 
onderbrekingen van de mondiale waardeketens, maar sommige strategische kwetsbaarheden, 
zoals in de farmaceutische sector, bestonden duidelijk al vóór de pandemie en moeten worden 
opgelost. Het handelsbeleid alleen kan dergelijke tekortkomingen niet verhelpen. Het kan wel 
deel uitmaken van een doordachte beleidsmix om bedrijven aan te moedigen voorraden aan te 
leggen, hun aankoopstrategieën te diversifiëren en de lokale productie te bevorderen. 
Aangepaste aanbestedingsnormen, een betere markttoegang in strategische sectoren, 
strategische handels- en investeringspartnerschappen en strenge regels voor buitenlandse 
directe investeringen kunnen belangrijke instrumenten zijn om dit te verwezenlijken.

Naar aanleiding van de legitieme bezorgdheid over ongewenste afhankelijkheid heeft de 
Europese Commissie het concept “open strategische autonomie” gelanceerd. Hoewel in de 
evaluatie van het handelsbeleid meer informatie wordt gegeven over wat het concept inhoudt, 
zouden concrete maatregelen en een routekaart voor de uitvoering ervan welkom zijn. Onze 
marktmacht, onze waarden en onze gehechtheid aan samenwerking, billijkheid en op regels 
gebaseerde handel moeten de basis voor onze openheid vormen.
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Het is van cruciaal belang dat “open strategische autonomie” voor synergie zorgt tussen het 
handelsbeleid en intern beleid, zoals ambitieus industrie-, digitaal en milieubeleid. De 
combinatie van openheid, toekomstgericht intern beleid en bescherming tegen oneerlijke 
mededinging moet de nodige voorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat de producten 
van de toekomst – of het nu gaat om elektrische auto’s, dunne-filmzonnepanelen of 
revolutionaire chemische stoffen – in de EU worden geproduceerd. 

Het in kaart brengen van de strategische sectoren van de EU, zoals aangekondigd in de 
evaluatie van het handelsbeleid, moet ons een beter inzicht in de sterke en zwakke punten van 
hun toeleveringsketens verschaffen. Op basis daarvan moeten manieren worden gevonden om 
de veerkracht van de toeleveringsketens te vergroten, bijvoorbeeld door middel van 
diversificatie, het aanleggen van voorraden of reshoring (met inbegrip van backshoring en 
nearshoring), wat nieuwe handelsmogelijkheden zou kunnen creëren voor partners in het 
Europese nabuurschap.

HANDEL EN GEZONDHEID

Het internationale handelsbeleid speelt een doorslaggevende rol bij het versterken van de 
productie, distributie en gelijke toegang tot essentiële gezondheidsproducten. Sinds 
maart 2020 heeft de wereldgemeenschap al enkele opmerkelijke stappen gezet: de tekorten 
aan persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afgenomen, de invoer- en uitvoerbelemmeringen 
zijn aanzienlijk verlaagd en er zijn wereldwijde initiatieven opgezet om de samenwerking op 
het gebied van productie en markttoegang te verbeteren, zoals gezamenlijke 
aanbestedingssystemen en platformen om fabrikanten in de hele toeleveringsketen samen te 
brengen. Maar bovenal zijn er nu, na minder dan een jaar tijd, meerdere doeltreffende vaccins 
beschikbaar dankzij een ongeziene wereldwijde publiek-private samenwerking. Als we deze 
crisis echter echt te boven willen komen en de dreiging van gevaarlijke varianten willen 
beperken, moeten we de internationale samenwerking blijven opvoeren, de toolbox van de 
WTO en van de WHO versterken en vaccins als echte mondiale collectieve goederen 
beschouwen.

We zijn nog ver verwijderd van dat ideaal: uit onderzoek blijkt dat een hoge vaccinatiegraad 
niet vóór 2023 zal worden verwezenlijkt, en dat de armste landen tot ten minste 2024 zullen 
moeten wachten voordat ze groepsimmuniteit bereiken. Het is momenteel moeilijk te 
voorspellen hoeveel dosissen op jaarbasis kunnen worden geproduceerd. In 2020 slaagden de 
vaccinproducenten er slechts in 3 % van de oorspronkelijk geplande dosissen te leveren, en 
tot nu toe vindt de vaccinproductie in slechts 13 landen wereldwijd plaats. Tekorten aan 
verschillende componenten, zoals flacons, lipiden, wegwerptassen en filters, blijven 
aanzienlijke productieknelpunten veroorzaken. Tezelfdertijd is gebleken dat ten minste de 
EU, het VK, de VS, India en China enige vorm van beperkingen toepassen op de uitvoer van 
vaccins, wat de opschaling van de productie vertraagt en een remmend effect op investeringen 
kan hebben.

Het is duidelijk dat alles in het werk moet worden gesteld om de productie te verhogen en de 
mondiale concentratie van de productiecapaciteit te verminderen. Daartoe moet vaart worden 
gezet achter het door de Ottawagroep voorgestelde handels- en gezondheidsinitiatief van de 
WTO. Een grote politieke impuls zou voor de nodige energie kunnen zorgen om tegen de 
volgende ministeriële conferentie van de WTO eind 2021 tot een akkoord te komen. De 
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Europese Unie kan een cruciale rol spelen bij de versterking van de mondiale 
handelssamenwerking, maar moet eerst haar mechanisme voor uitvoervergunningen opheffen 
en andere producerende landen aansporen hetzelfde te doen.

Bovendien is er een duidelijke rol weggelegd voor multilaterale instellingen om 
productiecapaciteit naar ontwikkelingslanden te brengen, zoals blijkt uit de op 8 en 9 maart 
2021 gehouden mondiale top over de toeleveringsketen en productie van COVID-19-vaccins. 
Door fabrikanten uit ontwikkelde en ontwikkelingslanden, evenals regeringen, het 
maatschappelijk middenveld, internationale organisaties (zoals de WHO, GAVI en CEPI) en 
ondernemersorganisaties (zoals de Internationale Kamer van Koophandel) samen te brengen, 
moet de rol van ontwikkelingslanden bij de toekomstige productie van geneesmiddelen 
worden versterkt. Een dergelijke grotere diversificatie van de toeleveringsketens voor 
medische producten kan ook de strategische autonomie van de EU ten goede komen en kan 
verder worden bevorderd door een slimme beleidsmix, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
hefbomen voor handel en investeringen en voor overheidsopdrachten.

Tegelijkertijd kunnen we de roep om een tijdelijke opheffing van de Trips-Overeenkomst 
voor essentiële gezondheidsproducten in verband met COVID-19 niet negeren, omdat die de 
gevaarlijk kloof tussen Noord en Zuid nog verder dreigen te vergroten. Over de hele wereld 
heerst er duidelijke en grote bezorgdheid over eerlijke en billijke toegang tot vaccins en 
andere medische producten. Hoewel een opheffing op zich de productie niet zal verhogen, zou 
de WTO maatregelen kunnen treffen om landen gerust te stellen dat zij niet zullen worden 
gesanctioneerd voor COVID-19-gerelateerde octrooi-inbreuken tijdens de pandemie. Een 
dergelijk compromis moet hand in hand gaan met de toezegging om de Trips-Overeenkomst 
en de flexibiliteit ervan te herzien, teneinde deze beter af te stemmen op toekomstige 
pandemieën.

DE PLAATS VAN EUROPA IN DE WERELD

Het handelsbeleid is het krachtigste instrument van de EU in de mondiale geopolitiek. Handel 
en geopolitiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met name in de periode na COVID-
19. We hebben echter geen duidelijke geopolitieke visie op onze betrekkingen met andere 
landen, in het bijzonder de VS en China. Bovendien zou de EU duidelijke, regiospecifieke 
visies moeten blijven ontwikkelen voor haar partnerschappen met Latijns-Amerika, Afrika, 
Zuidoost-Azië (met inbegrip van Taiwan), het oostelijke en zuidelijke nabuurschap en India.

Daarbij moet de EU haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de rest van de wereld, 
met name de ontwikkelingslanden. Maar al te vaak is een onevenwichtige nadruk op uitvoer 
niet bevorderlijk voor de ontwikkeling, noch voor het stimuleren van een economie met 
toegevoegde waarde in de partnerlanden. Innovatieve technologieën vinden hun weg niet naar 
ontwikkelingslanden, en de toegang tot middelen om de groene en digitale transitie te 
financieren, blijft problematisch. Helaas biedt de evaluatie van het handelsbeleid hier geen 
antwoord op. Het is belangrijk dat het handelsbeleid van de EU de totstandbrenging van 
regionale waardeketens ondersteunt. Een belangrijk element om dit te verwezenlijken is een 
gericht investeringsbeleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, mag de uitvoering van deze nieuwe 
duurzaamheidsagenda in de handel geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid wil zij 
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geloofwaardig zijn. Zo moeten bijvoorbeeld niet alleen toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten of vrijhandelsovereenkomsten die worden herzien, in 
overeenstemming worden gebracht met de Green Deal en de internationale normen voor 
fatsoenlijk werk, maar moet dat ook gebeuren met bestaande vrijhandelsovereenkomsten, 
vrijhandelsovereenkomsten waarover wordt onderhandeld, en vrijhandelsovereenkomsten die 
zich in het stadium tussen de sluiting van het beginselakkoord en de ratificatie bevinden. 
Bovendien omvat de evaluatie van het handelsbeleid geen duidelijke tijdslijn voor de 
aangekondigde maatregelen. Een duidelijke tijdslijn zou aantonen dat de EU bereid is om te 
doen wat ze zegt.


