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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 
betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2020)0496),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C9-0284/2020),

– 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 zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

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

In een gezamenlijke verklaring van 21 augustus 2020 hebben commissaris Phil Hogan en Robert 
Lighthizer, handelsgezant van de Verenigde Staten, een pakket tariefverlagingen aangekondigd 
“dat het begin van een proces moet inluiden dat zal leiden tot aanvullende overeenkomsten die 
een vrijere, billijkere en wederzijdse trans-Atlantische handel tot stand brengen”1,  

Met deze verordening stelt de Commissie voor een aantal douanetarieven op kreeft af te 
schaffen. De afschaffing van deze rechten is afhankelijk van twee voorwaarden: a) de 
daadwerkelijke verlaging door de VS van de tarieflijnen inzake een bepaald aantal producten 
(bereide maaltijden, bepaald kristalglaswerk, oppervlaktepreparaten, buskruit, 
sigarettenaanstekers en onderdelen van aanstekers), alsmede b) het niet invoeren door de VS 
van nieuwe maatregelen tegen de Europese Unie die de doelstellingen van de gezamenlijke 
verklaring ondermijnen.

De Commissie heeft dit initiatief gepresenteerd als de eerste, door onderhandelingen tussen de 
VS en de EU tot stand gekomen verlagingen van douanerechten in meer dan twee decennia en 
als een eerste stap op weg naar de verbetering van de betrekkingen tussen de EU en de VS. 
Naar verluidt wordt ervan uitgegaan dat deze “minideal”, ondanks de zeer beperkte reikwijdte 
ervan, tevens kan dienen tot het bijleggen van onopgeloste geschillen. Bovendien worden de 
douanerechten op erga-omnesgrondslag afgeschaft, overeenkomstig het beginsel van meest 
begunstigde natie van de Wereldhandelsorganisatie.

Ondanks de onopgeloste geschillen in verband met de Amerikaanse tarieven op staal, aluminium 
en landbouwproducten uit de Unie dient het Parlement deze overeenkomst te steunen als basis 
voor een hernieuwd constructief trans-Atlantisch engagement dat in het belang is van de burgers 
en de economieën van zowel de EU als de VS. Hopelijk effent dit pakket tariefverlagingen de weg 
voor verdere evenwichtige, ambitieuzere en veelomvattende onderhandelingen met de VS waarin 
het Parlement zijn institutionele rol ten volle kan vervullen.

In het licht van het bovenstaande stemt uw rapporteur in met het door de Europese Commissie 
ingediende voorstel.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

