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Waarom hebben we een handelsbeleid nodig?
Het handelsbeleid van de Europese Unie moet worden
gezien in het licht van twee zaken: het belang van de EU
als grote speler op de wereldmarkt en de veranderende
internationale context ten gevolge van de globalisering.
De EU is de grootste economie ter wereld, de grootste
importeur en exporteur, de belangrijkste investeerder
en ontvanger van buitenlandse investeringen
en de grootste donateur van ontwikkelingshulp.
Hoewel slechts 7 % van de wereldbevolking in de
EU woont, is de Unie goed voor ruim een kwart van
de rijkdom, gemeten aan de hand van het bruto
binnenlands product (bbp) (de totale waarde van
goederen en diensten die worden geproduceerd).
DE GROOTSTE WERELDECONOMIEËN (2012)

Bbp in huidige
prijzen
(miljard €)
Europese Unie
(27 lidstaten)

% van het
mondiale
bbp

Bruto
overheidsschuld
(als % van het
bbp)

12 908

23,1

87,0

370

0,7

44,9

Australië

1 200

2,2

27,2

Brazilië

1 865

3,3

68,5

Canada

1 416

2,5

85,6

China

6 403

11,5

22,8

India

1 420

2,5

66,8

684

1,2

24,0

4 642

8,3

237,9

916

1,6

43,5

1 574

2,8

10,9

Saudi‑Arabië

566

1,0

3,6

Zuid‑Afrika

299

0,5

42,3

Zuid‑Korea

900

1,6

33,7

Turkije

618

1,1

36,4

Verenigde Staten (VS)

12 208

21,9

106,5

Wereld

55 812

100,0

Argentinië

Indonesië
Japan
Mexico
Rusland

Bron: IMF WEO.

De interne markt van de EU, met vrij verkeer van
goederen, diensten, personen en kapitaal, creëert banen
door de handel met andere landen en regio’s. Niet de
afzonderlijke lidstaten, maar de EU is bevoegd voor
deze markt. Zij beheert ook de handelsbetrekkingen met
de rest van de wereld. Als de EU met één stem spreekt,
legt zij veel meer gewicht in de schaal bij internationale
handelsbesprekingen dan wanneer alle landen dat
apart zouden doen. De EU is een actieve economische
en politieke speler met steeds grotere regionale en
wereldwijde belangen en verantwoordelijkheden.

EU‑handel: kerncijfers
—— Aandeel van de EU in de wereldwijde
import en export: 17,2 % (2011)
—— Buitenlandse directe investeringen in de
EU: 3 807 miljard € (2011)
—— Buitenlandse directe investeringen door
de EU: 4 983 miljard € (2011)
—— Handelsoverschot goederen, exclusief
olie: bijna 300 miljard € (2012)
—— Handelsoverschot diensten:
120 miljard € (2011)
—— EU‑ontwikkelingshulp: 53 miljard €
(2012)

De economie van de EU is sterk op het buitenland
gericht, en het is de bedoeling dat dat zo blijft.
De handel met de rest van de wereld is tussen
1999 en 2010 verdubbeld. Over bijna 75 % van
de invoer naar de EU worden geen of verlaagde
invoerrechten geheven. De rechten die wel geheven
werden, bedroegen in 2012 gemiddeld 1,6 % op
industrieproducten en 4 % op algemene goederen.
De EU is de grootste handelspartner van 80 landen.
Ter vergelijking: de VS is de grootste handelspartner
van slechts 20 landen. De buitenlandse handel in
goederen en diensten is goed voor 15 % van het bbp
van de EU (VS en Japan: 12 %). De EU importeert
meer landbouwproducten uit ontwikkelingslanden
dan Australië, Canada, Japan, Nieuw‑Zeeland en
de VS (met een vergelijkbare populatie) samen.

E U R O P E S E

U N I E

I N

H E T

4

K O R T

© iStockphoto/RainerPlendl

D E

Tegenwoordig worden
producten zoals auto’s niet
meer van begin tot einde op
eenzelfde plaats vervaardigd.

Deze openheid is een pluspunt omdat de wereld
voortdurend verandert. Dankzij de globalisering,
waarbij technologische ontwikkelingen gepaard
gaan met economische liberalisering, bereiken
goederen, diensten, kapitaal en personen
haast de hele wereld snel en gemakkelijk.

Globalisering
Vandaag de dag worden producten niet langer van
het begin tot het einde op dezelfde plaats gemaakt.
Productie bestaat vaak uit verschillende fasen
die op verschillende plaatsen worden uitgevoerd.
De aanduiding „Made in …” is ondertussen eerder
uitzondering dan regel. Dat betekent dat we import en
export anders moeten bekijken; het gaat niet alleen om
een eindproduct dat het land binnenkomt of verlaat.

Door de groei in opkomende economieën, zoals Brazilië,
China en India, wordt de concurrentie aangewakkerd. Er
is meer concurrentie op het vlak van de prijs en kwaliteit
van goederen, maar ook bij de toegang tot energie en
grondstoffen. Tegelijkertijd ontstaat in die landen een
groep welvarende consumenten en zijn de economieën
er veel opener dan 15 jaar geleden. De Chinese invoer
heffingen zijn tussen 1996 en 2009 gedaald van
19,6 % tot 4,2 %. De Indiase invoerheffingen zijn
gedaald van 20,1 % tot 8,2 %; de Braziliaanse
van 13,8 % tot 7,6 %. Helaas zijn andere, minder
zichtbare handelsbelemmeringen in stand gehouden.

DE BELANGRIJKE HANDELSMACHTEN TER WERELD
% van mondiale uitvoer, goederen, 2012

% van mondiale uitvoer, diensten, 2012

ЕU 15 %

Andere 55 %

ЕU 25 %

Andere 42 %
VS 11 %

Japan 5 %

China 14 %
Bron: Europese Commissie.

VS 19 %

India 4 %

Japan 4 %
China 6 %
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Doordat de EU vrije handel met opkomende economieën
stimuleert, krijgt zij uitzicht op groei en nieuwe handels
mogelijkheden. Het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) schat dat tegen 2015 zo’n 90 % van de
toekomstige economische groei buiten de EU zal
worden gegenereerd (een derde daarvan in China).

© iStockphoto/Kikkerdirk

Potentiële economische voordelen

Vrije handel kan de EU een uitweg uit de huidige crisis bieden.

De Europese Commissie schat dat het
bbp van de EU ruim 2 % zal stijgen als alle
lopende vrijhandelsbesprekingen tot een
goed einde worden gebracht. Dat is
vergelijkbaar met de toetreding van een
land als Oostenrijk of Denemarken tot de
EU‑economie. Het zou ook tot 2 miljoen
extra banen scheppen.

Meer voordelen van vrijhandel
Vrijhandel en concurrentievermogen
Het handelsbeleid van de EU is een vast onderdeel
van de strategie „Europa 2020” voor meer banen
en een moderne, gezonde en duurzame economie.
Voor een gezonde Europese economie moet de
Unie sterk staan op de wereldmarkt.
Vrijhandel is belangrijker dan ooit voor economische
groei en werkgelegenheid. Twee derde van de
invoer bestaat uit grondstoffen, halffabricaten
en onderdelen. De Europese markt is daarvan
afhankelijk. De handel belemmeren of import
duurder maken, zou leiden tot hogere kosten en het
concurrentievermogen van de Europese bedrijven
aantasten, zowel op de thuismarkt als in het buitenland.
Vrijhandel kan de EU uit de huidige crisis trekken.
Die crisis begon in de VS met het instorten van de
hypotheekmarkt in 2007-2008. Er kwamen ook
zwakheden in de EU aan het licht. Naast het versterken
van de interne markt en gerichte investeringen in
heel Europa op gebieden als onderzoek, opleiding
en energie, is vrijhandel een van de belangrijkste
manieren om de Europese economie te stimuleren.

Open markten leiden tot meer economische groei en
meer en betere werkgelegenheid in Europa en bij zijn
handelspartners. Zo’n 10 % van de banen in Europa is
direct of indirect afhankelijk van export naar de rest
van de wereld. Dat is 50 % meer dan in 1995. Directe
investeringen uit het buitenland zorgen ook voor
forse banengroei. Amerikaanse en Japanse bedrijven
bieden nu al werk aan 4,6 miljoen mensen in Europa.
Handelsliberalisering creëert daarnaast extra kansen
voor innovatie en productiviteitsgroei. Handels- en
investeringsstromen verspreiden nieuwe ideeën en
innovatie, nieuwe technologieën en het beste onderzoek,
wat leidt tot betere producten en diensten voor
burgers en bedrijven. Uit ervaringen in de EU‑landen
blijkt dat 1 % meer openheid in de economie leidt tot
0,6 % meer arbeidsproductiviteit in het jaar daarop.
De voordelen van handel zijn o.a. lagere prijzen en meer
keuze voor de consumenten, doordat geïmporteerde
producten (zoals voedsel, consumptiegoederen en
onderdelen) goedkoper worden.

D E
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De EU hecht grote waarde aan sociale aspecten en het
milieu. Vrijhandelsovereenkomsten kunnen ook een
rol spelen bij duurzame ontwikkeling, goed bestuur
en respect voor de mensenrechten. Onderhandelen
met exporteurs over lagere invoerheffingen is
immers niet genoeg om de handel soepel te laten
verlopen. Respect voor de rechtsstaat is onmisbaar
om een stabiel en voorspelbaar handelsklimaat
te creëren. Daarom moeten ook minder zichtbare
handelsbelemmeringen, zoals douaneformaliteiten,
onnodige administratie en soms ook onethische
handelspraktijken, aan de kaak worden gesteld.

DE BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN DE EU:
GOEDEREN
300

© Shutterstock

Export EU (miljard €)

250

Import EU (miljard €)

200

150

100

Niet alleen goederen en diensten
In het verleden, toen de handel niet meer was dan
het verplaatsen van goederen van één deel van de
wereld naar een ander, waren de onderhandelingen
bijna uitsluitend gericht op invoerheffingen en quota’s.
Tegenwoordig omvat het handelsbeleid een breed scala
aan activiteiten en werkwijzen, waaronder diensten,
intellectuele‑eigendomsrechten, buitenlandse directe
investeringen, vergunningen, binnenlandse belastingen,
en normen voor de gezondheid van planten en dieren
en voor industrie- en niet‑industrieproducten.

Deze cijfers betreffen 2012.
Bron: Eurostat.

Zuid-Korea

India

Brazilië

Japan

Turkije

Noorwegen

Zwitserland

Rusland

0

China

50

VS

Handel is meer dan fysieke goederen vervoeren; het gaat ook
om diensten en investeringen.
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Zo maakt de EU haar handelsbeleid

Aanpassen aan nieuwe omstandigheden
Doordat de productie van goederen zo grondig
veranderd is, is de plaats waar de toegevoegde
waarde wordt gecreëerd nu belangrijker dan de
plaats waar de export feitelijk wordt geregistreerd.
Het handelsbeleid van de EU wil daarom niet zozeer
alle productiestappen in eigen huis houden, maar
de plaats van de EU in wereldwijde productieketens
behouden of daar, zo nodig, een nieuwe plaats
vinden. Handel gaat meer en meer over het steeds
toevoegen van waarde in de hele productieketen:
van onderzoek en ontwikkeling tot design, productie
van onderdelen, assemblage en logistiek.

DE BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN DE EU: DIENSTEN
150
Export EU (in miljard €)

120

Import EU (in miljard €)

90
60
30

(*) IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
Deze cijfers betreffen 2011.
Bron: Eurostat.

Hoewel kleine en middelgrote bedrijven hun
producten niet altijd zelf exporteren, produceren
zij veel onderdelen en leveren zij diensten die
deel uitmaken van exportproducten van grotere
bedrijven. Een product dat geregistreerd staat als
een exportproduct uit Duitsland, kan bijvoorbeeld
onderdelen bevatten uit België, Polen of Tsjechië.

Hongkong

Brazilië

India

Canada

Japan

Rusland

0

China

—— nieuwe markten voor goederen en
diensten openstellen
—— meer investeringsmogelijkheden en
betere bescherming van investeringen
—— handel goedkoper maken door lagere
douanetarieven en minder administratie
—— eenvoudigere, en dus snellere,
inklaringsprocedures en compatibele
technische en veiligheidsnormen
—— meer zekerheid door duidelijke regels
voor intellectuele‑eigendomsrechten,
concurrentie en openbare
aanbestedingen
—— duurzame ontwikkeling stimuleren door
in te zetten op samenwerking,
transparantie en dialoog over sociale en
milieukwesties

EVA (*)

Doelstellingen van
vrijhandelsovereenkomsten

Hetzelfde geldt voor productieketens in de EU zelf
waar economische grenzen bijna weggevallen zijn
en de handelsbetrekkingen veranderen. Wanneer
een bedrijf exporteert, wordt niet alleen in het
land waar de goederen en diensten vertrekken,
werkgelegenheid geschapen, maar in de hele EU.
Diensten zijn van groot belang: zij zijn goed voor bijna
60 % van de toegevoegde waarde van producten
die uit de EU worden geëxporteerd. Ongeveer een
derde van de banen die worden gecreëerd doordat
industrieproducten worden geëxporteerd, heeft te
maken met dienstverlening aan producenten.

VS

De EU is bevoegd voor het handelsbeleid van
haar lidstaten, en de Europese Commissie voert
onderhandelingen namens deze landen. Dat
betekent dat de EU‑landen niet op eigen houtje
bilaterale handelsovereenkomsten met landen
buiten de EU mogen sluiten. Alle bevoegdheden
staan beschreven in de EU‑Verdragen.
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Multinationale productieketen
Veel van de waarde van Chinese export
producten is in feite ergens anders
geproduceerd. Een smartphone die in China
geassembleerd is, bevat minder dan 4 %
Chinese toegevoegde waarde, en meer dan
16 % Europese. Voor sommige in China
geproduceerde smartphones is meer dan
de helft van de toegevoegde waarde
Europees. Hetzelfde geldt voor allerlei
producten, van speelgoed tot vliegtuigen.

Vrijhandelsovereenkomsten
De EU streeft momenteel naar actieve betrokkenheid
bij haar handelspartners, waarmee soms in
regionale groepen wordt onderhandeld over
uitgebreide vrijhandelsovereenkomsten. Dankzij
dergelijke overeenkomsten hebben alle partners
onder gunstige voorwaarden toegang tot elkaars
markt. De overeenkomsten zijn geaccepteerde
uitzonderingen op het WTO‑principe dat alle
handelspartners gelijk behandeld moeten worden.
De overeenkomsten verschillen naargelang de ambities
en capaciteiten van het land of de groep van landen
waarmee de EU onderhandelt. Alle overeenkomsten
worden op maat gemaakt omdat de verschillende
handelspartners van de EU allen verschillende belangen
hebben. Vrijhandelsovereenkomsten met ontwikkelde
landen en opkomende economieën zijn vaak gebaseerd
op economische doelstellingen en beogen de weder
zijdse openstelling van de markt. De economische
partnerschapsovereenkomsten met landen in Afrika, het
Caribisch gebied en de Stille Oceaan hebben tot doel
zowel de handel als de ontwikkeling te stimuleren.

Economische partnerschapsovereenkomsten combineren
handels- en ontwikkelingsdoelstellingen.

© iStockphoto/Joesboy
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Het handelsbeleid van de EU is enerzijds gericht op
grote handelspartners zoals Canada, Japan en de VS,
en anderzijds op opkomende economieën zoals Brazilië,
China, India, Rusland en Zuid‑Afrika. Die laatste worden
gezien als de nieuwe aanjagers van de wereldeconomie.
Het nut van overeenkomsten met zulke landen is
duidelijk. Het gemiddelde tarief als zij zaken willen
doen met de rest van de wereld, is nog steeds ongeveer
5 %. In sommige landen ligt het zelfs nog flink hoger.
Een vrijhandelsovereenkomst betreft meestal
verschillende sectoren en onderwerpen, en bevat
een tijdpad voor een geleidelijke verlaging van de
invoerheffingen. Tegenwoordig bevatten ze ook een
nultarief voor bijvoorbeeld intellectuele eigendom
en openbare aanbestedingen. Ook staan er allerlei
bepalingen in, zoals oorsprongsregels aan de hand
waarvan wordt bepaald of producten in aanmerking
komen voor verlaagde tarieven of het nultarief.
Deze overeenkomsten versterken het op regels
gebaseerde systeem van de EU, dat verder gaat
dan dat van de Wereldhandelsorganisatie (WTO),
doordat het wordt verankerd in internationale
overeenkomsten. Zo kan de handel bloeien
en worden investeringen beschermd.

Intellectuele eigendom
Het Europese concurrentievermogen op de
wereldmarkt is grotendeels gebaseerd op innovatie
en het produceren van toegevoegde waarde.
Wanneer Europese ideeën, merken en producten
worden nagemaakt, gaat dat dus ten koste van de
economische groei en de werkgelegenheid in Europa.
Bescherming van intellectuele‑eigendomsrechten,
zoals patenten, handelsmerken, ontwerpen,
auteursrechten of oorsprongsbenamingen, wordt
steeds belangrijker voor Europese uitvinders,
fabrikanten en bedrijven om te voorkomen dat
gewetenloze concurrenten illegaal kopieën maken.
De EU beschermt intellectuele‑eigendomsrechten
op diverse manieren. In de WTO was de EU een
groot voorstander van de Overeenkomst inzake de
handelsaspecten van de intellectuele eigendom.
Ook onderhandelt zij over de desbetreffende
bepalingen in bilaterale overeenkomsten en
werkt zij nauw samen met landen buiten de
EU om deze rechten beter te beschermen.
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Investeringen

Overheidsopdrachten

De EU is de grootste directe buitenlandse investeerder
ter wereld en is daarom voorstander van regels die
dergelijke investeringen beschermen. Dat is van groot
belang voor het opzetten van bedrijven, het creëren
van werkgelegenheid in het buitenland en voor het
opbouwen van wereldwijde productieketens.

De EU wil ervoor zorgen dat alle Europese bedrijven
ook buiten de EU eerlijk kunnen meedingen naar
overheidsopdrachten voor goederen, werken of
diensten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om grote
infrastructuurprojecten, zoals de aanleg van wegen,
de bouw van ziekenhuizen of de aanschaf van
IT‑materiaal. De totale waarde van die opdrachten
bedraagt circa 1 000 miljard € per jaar.

WAAR KOMEN INVESTERINGEN VANDAAN EN WAAR GAAN ZE
NAARTOE?
Uitstroom van buitenlandse directe investeringen uit de EU
VS 28 %

Andere landen 22 %
India 3 %
Turkije 3 %

Totaal bedrag:
335 miljard €

Canada 3 %

Offshore financiële
centra 14 %

China (behalve Hongkong)
4%
Rusland 4 %

Brazilië 8 %

Zwitserland 11 %

Instroom van buitenlandse directe investeringen naar de EU
Andere landen 9 %
Brazilië 2 %
Rusland 3 %
Japan 3 %

Hongkong
3%

Noorwegen 4 %

De WTO heeft in december 2011 beloofd haar
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten aan te
passen. Dat was een grote stap vooruit naar het
openstellen van de markt voor overheidsopdrachten.
De Commissie is nog een stap verder gegaan door
wetgeving voor te stellen waardoor bedrijven uit
landen die zich niet aan de WTO‑regels houden en die
Europese bedrijven niet dezelfde kansen geven, niet
mogen inschrijven op Europese overheidsopdrachten.

VS 45 %
Totaal bedrag:
243 miljard €

Canada 5 %
Zwitserland 11 %

Offshore financiële centra 15 %

„Directe buitenlandse investeringen” (dbi) betekent dat een persoon of een bedrijf
eigenaar is van een bedrijf, of een deel ervan, in een ander land.
„Uitstroom van buitenlandse directe investeringen uit de EU” betekent dus dat
iemand van binnen de EU eigenaar is van bedrijven in landen buiten de EU.
„Instroom” is het omgekeerde. De cijfers zijn het gemiddelde voor 2008-2011 voor
de 27 EU-landen. Bron: Eurostat.

Het doel is om investeerders rechtszekerheid en
een stabiel, voorspelbaar, eerlijk en voldoende
gereglementeerd handelsklimaat te bieden. Dat wordt
grotendeels bereikt via de Algemene Overeenkomst
inzake de handel in diensten (GATS) van de WTO
en zo mogelijk via bilaterale overeenkomsten.
Recentelijk, met de inwerkingtreding van het Verdrag
van Lissabon, heeft de EU de bevoegdheid gekregen
om te onderhandelen over de bescherming van
Europese investeringen in landen buiten de EU.

Zo worden vrijhandelsovereenkomsten
gesloten
De onderhandelingen worden maandenlang zorg
vuldig voorbereid. Er zijn openbare raadplegingen,
er wordt onderzocht wat de gevolgen van een
overeenkomst kunnen zijn voor de Europese bedrijven
en consumenten, en er zijn formele en informele
gesprekken tussen de Commissie en de betreffende
handelspartner over de inhoud van de overeenkomst.
Na deze voorbereidingen vraagt de Commissie de
Raad van ministers (de vertegenwoordigers van de
regeringen van de EU‑landen) toestemming om de
onderhandelingen te openen. Zij spreken af welke
doelstellingen de Commissie moet zien te bereiken.
Tijdens de onderhandelingen, die meestal enkele
jaren duren, brengt de Commissie regelmatig verslag
uit aan de Raad en het Europees Parlement.
Als er een overeenkomst bereikt is, moet de Raad
toestemming geven tot de ondertekening ervan.
Het Europees Parlement mag de overeenkomst
goedkeuren of verwerpen, maar niet wijzigen.
Sommige EU‑landen moeten niet alleen groen
licht op internationaal niveau geven, maar ook
nog de overeenkomst volgens hun eigen nationale
regels ratificeren. De overeenkomst treedt op
een bepaalde datum in werking, maar mag
voor die tijd al voorlopig worden toegepast.
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Wat omvat het handelsbeleid?
Het handelsbeleid van de EU is gebaseerd op drie
uitgangspunten. Ten eerste wil de EU een actieve
rol spelen bij de multilaterale onderhandelingen
die plaatsvinden onder de auspiciën van de WTO.
Ten tweede ontwikkelt zij nauwere bilaterale
handelsbetrekkingen met afzonderlijke landen
en regio’s, en voert zij unilaterale maatregelen
uit, zoals preferentiële behandelingen voor
ontwikkelingslanden. Ten derde pakt zij specifieke
belemmeringen op belangrijke exportmarkten aan.

Multilaterale aanpak
De EU is een warme pleitbezorger van multi
laterale actie. Zij ondersteunt uitdrukkelijk de
ontwikkelingsronde van Doha sinds de WTO die in
2001 is begonnen. Het gaat om onderhandelingen
over de verdere liberalisering van de handel
in goederen en diensten, de verbetering van
de markttoegang voor ontwikkelingslanden,
en de herziening van handelsregels.
Een geslaagde afsluiting van de gesprekken zou
enorme voordelen hebben. De wereldhandel zou naar
schatting met 2 % toenemen, en handelsprocedures,
logistiek en vervoer zouden veel vlotter verlopen.
Maar voorlopig is er nog geen overeenkomst
vanwege de complexiteit van de problematiek en
de uiteenlopende belangen van de deelnemers.

Wereldhandelsorganisatie
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd
op 1 januari 1995 opgericht als opvolger
van de Algemene Overeenkomst inzake
tarieven en handel (GATT), die werd
gesloten na het einde van de Tweede
Wereldoorlog. De WTO heeft momenteel
159 leden en 26 waarnemers. Zij heeft
mede gezorgd voor regelgeving die de
wereldeconomie openstelt voor handel. De
WTO beheert verder de WTO-handelsovereen
komsten, biedt een forum voor
onderhandelingen, behandelt geschillen,
houdt toezicht op het nationale beleid, biedt
ontwikkelingslanden technische bijstand en
opleiding, en werkt samen met andere
internationale organisaties. Er wordt een
nieuwe onderhandelingsronde ingeleid
wanneer WTO‑leden de multilaterale regels
willen bijwerken. De meest recente (en nog
lopende) onderhandelingsronde is de
Doha‑ronde.

© iWTO

De EU speelt een belangrijke
rol in de Wereldhandels
organisatie (WTO).
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VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN
Samen met haar belangrijkste bilaterale handels
partners streeft de EU naar een wederzijdse
openstelling van de markt op een nooit eerder
geziene schaal. Het belangrijkste middel daartoe zijn
de vrijhandelsovereenkomsten. Vóór 2006 waren
die samen goed voor minder dan een kwart van het
EU‑handelsverkeer. Als alle lopende onderhandelingen
met succes worden afgerond, stijgt dat aandeel
tot twee derde. Al vóór het einde van 2012 had
de EU 28 actieve handelsovereenkomsten.
VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN DIE REEDS ACTIEF
ZIJN
· Peru en Colombia: De handelsovereenkomst werd
in juni 2012 ondertekend. Sinds 1 maart 2013
wordt ze provisorisch toegepast door Peru, en
sinds 1 augustus 2013 door Colombia.
· Zuid‑Korea: Deze vrijhandelsovereenkomst, van
toepassing sinds 1 juli 2011, is de eerste van een
nieuwe generatie. Zij gaat verder dan ooit tevoren
in de opheffing van handelsbelemmeringen, zodat
Europese en Koreaanse ondernemingen makkelijker
samen zaken kunnen doen. Eind 2012 was de
goederenexport van EU‑bedrijven naar Zuid‑Korea
gestegen tot 426,4 miljard €, aanzienlijk meer dan
de 351,8 miljard € die in 2010 werd bereikt.
· Chili: De associatieovereenkomst van 2002
omvatte een vrijhandelsovereenkomst die het
daaropvolgende jaar in werking is getreden. De
EU is de op één na grootste bron van invoer, en
de op twee na grootste exportmarkt van Chili.
· Mexico: Sinds de inwerkingtreding van
de overeenkomst in oktober 2000 is de
totale bilaterale handel verdubbeld van
21,7 miljard € naar 40,1 miljard € in 2011.
· Zuid‑Afrika: De Overeenkomst inzake handel,
ontwikkeling en samenwerking is van kracht sinds
2000. Daardoor is een vrijhandelsgebied ontstaan
dat 90 % van de bilaterale handel tussen de EU
en haar grootste handelspartner in Afrika omvat.

AFGERONDE VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN DIE
NOG NIET IN WERKING ZIJN
· Midden‑Amerika (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama):
De associatieovereenkomst werd in juni 2012
ondertekend. Sinds 1 augustus 2013 is zij in werking
getreden voor Honduras, Nicaragua en Panama.
· Singapore: De onderhandelingen werden afgesloten
in december 2012, zodat het land het eerste lid
van de Associatie van Zuidoost‑Aziatische Staten
(Asean) werd dat een akkoord met de EU sloot.
· Oostelijke buurlanden: De EU heeft onlangs de
onderhandelingen over een diepgaande en uitgebreide
vrijhandelsruimte (DCFTA) met Armenië, Georgië
en Moldavië afgesloten. De onderhandelingen met
Oekraïne werden in december 2011 afgerond.
VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN WAAROVER NOG
WORDT ONDERHANDELD
· Canada: De onderhandelingen tussen de EU en
Canada over een uitgebreide economische en
handelsovereenkomst (CETA) startten in mei 2009
en zijn nu in hun laatste fase. De EU is de op één
na belangrijkste handelspartner van Canada. De
onderhandelingen kunnen een precedent vormen
voor mogelijke toekomstige overeenkomsten met
andere grote ontwikkelde landen, zoals de VS.
· India: De gesprekken begonnen in 2007.
Het is de eerste poging van de EU om een
groot opkomend land te overtuigen het
handelsverkeer wederzijds open te stellen.
· Associatie van Zuidoost‑Aziatische Staten (Asean):
Bilaterale onderhandelingen zijn aan de gang met
afzonderlijke leden (zie Singapore hierboven):
sinds mei 2010 met Maleisië, sinds juni 2012
met Vietnam, en sinds maart 2013 met Thailand.
De EU beschouwt de vrijhandelsovereenkomsten
met individuele Asean‑landen als opstapjes
voor een interregionale overeenkomst, die
de doelstelling op lange termijn blijft.
· Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en
Venezuela): Succesvolle onderhandelingen zouden
leiden tot de grootste vrijhandelszone tussen
twee werelddelen (Europa en Zuid‑Amerika).
· De Raad voor Samenwerking van de Arabische
Golfstaten (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar,
Saudi‑Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten)
is een belangrijke handelspartner voor de EU. De
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onderhandelingen werden in 2008 opgeschort,
maar informele contacten worden voortgezet.
· Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
(ACS‑landen): De EU onderhandelt met die landen
over economische partnerschapsovereenkomsten.
Ze hebben al meer dan dertig jaar lang preferentiële
toegang tot de Europese markt. Maar dat heeft
de lokale economie, de groei of de export naar
de EU niet voldoende kunnen stimuleren. De
overeenkomsten moeten de ACS‑landen helpen
zich te integreren in de wereldeconomie, duurzame
groei tot stand te brengen en de armoede terug
te dringen. Er zijn er nu drie in werking: in het
Caribisch gebied (voor 14 landen), Oost‑Afrika
(Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Zimbabwe)
en de Stille Oceaan (Papoea‑Nieuw‑Guinea).
· Japan: Op 25 maart 2013 zijn de EU en Japan
officieel gestart met onderhandelingen over
een vrijhandelsovereenkomst. Die gaan over de
geleidelijke liberalisering van de handel in goederen
en diensten, investeringen, overheidsopdrachten en
de opheffing van niet‑tarifaire belemmeringen.
· Marokko: De onderhandelingen over een diepgaande
en uitgebreide vrijhandelszone (DCFTA) met de EU
zijn op 1 maart 2013 begonnen.

Handel moet ook ten goede komen aan ontwikkelingslanden.

© iStockphoto/stefaniegiglio

12

K O R T

· Verenigde Staten: De economische betrekkingen
tussen de EU en de VS hebben een ongeëvenaarde
omvang en intensiteit, maar hebben nog een
aanzienlijk potentieel. Aangezien de gemiddelde
tarieven ongeveer 4 % bedragen, moeten in
de eerste plaats niet‑tarifaire belemmeringen
worden aangepakt. Onderhandelingen over een
trans‑Atlantisch handels- en investeringspartnerschap
zijn in juli 2013 gestart. Volgens een onafhankelijke
studie zou dat partnerschap, zodra het volledig
ten uitvoer is gelegd, de EU‑economie
119 miljard € per jaar kunnen opleveren. Dat zou
neerkomen op jaarlijks 545 € extra beschikbaar
inkomen voor een gezin van vier in de EU.

TOEKOMSTIGE ONDERHANDELINGEN
· Zuidelijke Middellandse Zeegebied (Egypte, Jordanië,
Marokko en Tunesië): De regeringen van de EU‑landen
hebben in december 2011 beslist om nieuwe onder
handelingen te openen voor meer diepgaande vrij
handelsovereenkomsten met de afzonderlijke
landen. Marokko werd in maart 2013 het eerste land
waarmee onderhandelingen begonnen (zie hierboven).
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Vrijhandelsovereenkomsten zijn een essentieel
onderdeel van vele associatieovereenkomsten. De
EU is ook met een aantal van haar buren verbonden
door douane‑unies (Andorra, San Marino en Turkije).
Er zijn vrijhandelsovereenkomsten met de Faeröer,
IJsland, Noorwegen en Zwitserland, en met landen
ten zuiden van de Middellandse Zee (Algerije, Egypte,
Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, de Palestijnse
Autoriteit, Syrië en Tunesië). Voorts zijn er autonome
handelsregelingen tussen de EU en Albanië, Bosnië
en Herzegovina, Montenegro, Servië en de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Strategische betrekkingen
· China: De handel met China groeit snel,
maar Europese ondernemingen die in het
land handeldrijven, investeren en actief zijn,
stuiten nog altijd op problemen. De EU en
China zijn van plan onderhandelingen te
starten voor een investeringsovereenkomst,
onder meer over de markttoegang.
· Rusland: De EU is veruit de belangrijkste handels
partner van Rusland: ze is goed voor meer
dan de helft van de in- en uitvoer. Dankzij de
toetreding van Rusland tot de WTO in 2012 zijn de
importtarieven verlaagd en is er nu een forum waar
bilaterale problemen kunnen worden aangepakt.

Ontwikkelingslanden
De EU moedigt ontwikkelingslanden aan om handel
te gebruiken voor de opbouw van hun eigen economie
en om hun levensstandaard te verbeteren. Door toe
nemende handel stijgen hun inkomsten uit export en
worden hun economieën gediversifieerd, zodat die
niet alleen van grondstoffen afhankelijk zijn. Om de
ontwikkelingslanden te helpen exporteren en toegang
te geven tot de Europese markten, heeft de EU in
1971, als eerste organisatie in de wereld, preferentiële
tarieven verleend aan alle ontwikkelingslanden (stelsel
van algemene preferenties). De laatste vier decennia
zijn de economische evenwichten in de hele wereld
grondig veranderd. In deze concurrerende omgeving
moeten tariefpreferenties alleen naar die landen
gaan die daar het meest behoefte aan hebben.
Daarom schort het nieuwe Schema van algemene
tariefpreferenties (GSP), dat vanaf 2014 van kracht
wordt, de preferenties op voor landen als Brazilië,
Koeweit, Rusland en Saudi‑Arabië. Die landen
worden door de Wereldbank ingedeeld bij de landen

met een hoog inkomen of hoger middeninkomen
en/of ze hebben al preferentiële toegang tot
de EU‑markt via een vrijhandelsovereenkomst.
Daardoor worden de voordelen van de regeling
voorbehouden voor de 89 meest behoeftige landen.
Een aanvullend schema, GSP+, geeft extra tarief
verlagingen aan kwetsbare landen, mits zij toetreden
tot 27 internationale verdragen inzake mensenrechten,
arbeidsrecht, milieunormen en goed bestuur. De EU
heeft ook een bijzondere regeling („Alles behalve
wapens”) waardoor de 49 minst ontwikkelde landen
worden vrijgesteld van rechten en quota voor de
toegang van al hun producten tot de Europese
markt, met uitzondering van wapens en munitie.
Bovendien heeft de Europese Commissie een speciale
helpdesk in zes talen (Arabisch, Engels, Frans, Portu
gees, Russisch en Spaans) die exportadvies geeft
aan ondernemingen in ontwikkelingslanden die niet
over de capaciteit beschikken om dat zelf te doen.

Strategie voor markttoegang
Het gaat erom nieuwe kansen te creëren voor
Europese ondernemingen die exporteren naar
landen buiten de EU, met name die landen waar
geen vrijhandelsovereenkomst mee gesloten is. Een
partnerschap tussen de Commissie, de EU‑landen,
bedrijven en plaatselijke deskundigen, zoals kamers
van koophandel, kan helpen bij het opsporen en
bestrijden van eventuele handelsbelemmeringen.
Een gratis interactieve EU‑database voor markt
toegang geeft informatie over de situatie in landen
buiten de EU. De database bevat informatie over
handelsbelemmeringen voor bepaalde sectoren,
importformaliteiten, statistieken en diverse studies.

Handelsbescherming
Handelsbesprekingen kunnen de weg banen voor
toekomstige economische welvaart, maar even
belangrijk is het dat bestaande rechten en regels
worden nageleefd en gehandhaafd. Als dat niet
gebeurt, wordt het internationale concurrentievermogen
van de EU ondermijnd, wat banen kan kosten.
De Commissie hecht bijzonder veel belang aan de
correcte handhaving van regels. Zij gaat zorgvuldig na
of haar handelspartners snel kunnen optreden tegen
oneerlijke handelspraktijken en discriminerende of
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onevenredige handelsbelemmeringen, bijvoorbeeld
bij het verkrijgen van octrooien of licenties.
Er kan op verschillende manieren druk worden
uitgeoefend: via diplomatieke en politieke
contacten, onderhandelingen, samenwerking
op regelgevend gebied en binnen de WTO.
Geschillen op handelsgebied worden meestal
beslecht via de WTO‑procedures. Elk WTO‑lid
kan een zaak aanbrengen, die dan door een
speciaal panel overeenkomstig de internationaal
overeengekomen regels wordt onderzocht. Als
een lid de aanbevelingen niet uitvoert, kunnen
handelscompensaties of sancties worden opgelegd.

Succesvolle WTO‑zaak tegen China
In 2011 heeft de EU bij de WTO
verschillende Chinese handelsbeperkingen
met succes aangevochten. Het ging daarbij
om kwantitatieve beperkingen en hoge
uitvoerrechten op de uitvoer van negen
belangrijke grondstoffen, waaronder
bauxiet, zink en magnesium. Door die
maatregelen konden Chinese producenten
hun grondstoffen aanzienlijk goedkoper
inkopen, wat hun een belangrijk
concurrentievoordeel gaf, en waren die
grondstoffen buiten China minder
beschikbaar. Die discriminatie van Europese
ondernemingen kon worden stopgezet.

De EU beschikt over allerlei middelen om haar
handelspositie te verdedigen in overeenstemming
met de WTO‑regels. Het gaat er vooral om een
gelijk speelveld voor iedereen te creëren en
iedere vorm van protectionisme te voorkomen.
Oneerlijke concurrentie is vaak het gevolg van subsidies
of van dumping. Subsidies zijn overheidssteun voor een
bepaalde sector. Daardoor worden de producten uit
die sector artificieel goedkoop. Dumping betekent dat
producenten van buiten de EU hun producten in de EU
verkopen tegen een lagere prijs dan in hun eigen land.
Als de Commissie vermoedens heeft of klachten
verneemt over dergelijke praktijken, voert zij
een onderzoek uit. Indien wordt vastgesteld dat
overeengekomen handelsregels geschonden
zijn, kan de EU compenserende maatregelen
nemen, zoals extra invoerrechten, om een eind te
maken aan de oneerlijke concurrentievoordelen
waarop het betrokken land had gehoopt.
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De toekomst van het handelsbeleid
De EU blijft zich inzetten voor de volledige uitvoering
van haar ambitieuze handelsagenda. Zij gelooft in
open markten en is ervan overtuigd dat de handel een
deel van het antwoord op de economische crisis is.
Het is ook in het belang van de individuele en regionale
handelspartners van de EU om de onderhandelingen
af te ronden, aangezien de EU de grootste markt
ter wereld is voor hun exportproducten.
Er is ook kritiek op vrijhandelsovereenkomsten. In
Europa wordt vaak beweerd dat zij EU‑producenten
blootstellen aan oneerlijke concurrentie van goedkope
import. De EU wordt er ook van beschuldigd markten te
willen inpalmen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden,
en daar werkgelegenheid te vernietigen. Maar deze
kritiek houdt geen rekening met tegenargumenten
en de aantoonbare voordelen van deze
overeenkomsten voor de EU en haar partners.

Protectionisme bestrijden
Het is onvermijdelijk dat sommigen protectionisme
zien als het antwoord op veel onderliggende
problemen. De G20 — dat zijn de belangrijkste
industrielanden — heeft weliswaar formeel beloofd
geen handelsbeperkingen te gebruiken en die aan
te pakken als zij ergens worden ingevoerd.
Maar het verschil tussen woorden op topontmoetingen
en concrete daden kan soms groot zijn. Ondanks alle
plechtige verklaringen lijken opkomende economieën
vaak geneigd om potentieel handelsverstorende
maatregelen in te voeren om hun binnenlandse markt
te beschermen tegen internationale concurrentie.
De EU blijft strijden tegen protectionisme.
Zij heeft meer te verliezen dan te winnen bij
dergelijke maatregelen, aangezien zij afhankelijk
is van veel ingevoerde producten. Deze producten
duurder maken, zou het concurrentievermogen
van de EU binnen en buiten Europa aantasten en
rechtstreeks leiden tot een verlies van productie en
werkgelegenheid. 10 % meer handelsbeperkingen
kan leiden tot 4 % verlies aan nationaal inkomen.
Als ’s werelds belangrijkste handelsregio heeft
de EU alle belang bij open markten en duidelijke
regelgeving. Zij is zich bewust van haar grote
verantwoordelijkheid tegenover haar eigen burgers
en de rest van de wereld. Daarom zal zij haar huidige
strategie voortzetten en met volle overtuiging
opkomen voor een open en eerlijke wereldhandel door
middel van multi- en bilaterale overeenkomsten.
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Rotterdam is een van de
grootste containerterminals
ter wereld.
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EU‑handel: http://ec.europa.eu/trade
EU‑Trade Newsletter: http://trade.ec.europa.eu/eutn
Exporthelpdesk: http://exporthelp.europa.eu
Database voor markttoegang: http://madb.europa.eu
Vragen over de Europese Unie? Europe Direct kan u helpen: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu

ISBN 978-92-79-24241-0
doi:10.2775/5916

NA-70-12-022-NL-C

D E

