
 
Handelsovereenkomsten: waaraan werkt de EU?
 
De EU sluit over de hele wereld handelsovereenkomsten af. Die moeten wel eerst worden
goedgekeurd door het Parlement. Hieronder leest u over welke overeenkomsten
momenteel wordt onderhandeld
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Handelsovereenkomsten zijn een essentieel onderdeel van het handelsbeleid van de EU. Op
11 november keurde het Parlement een akkoord goed tussen de EU en China om de namen
van 200 Europese en Chinese voedingsspecialiteiten te beschermen tegen namaking.
 
Eerder dit jaar keurden EP-leden een vrijhandels- en investeringsakkoord goed tussen de EU
en Vietnam, dat deze zomer van kracht werd.
 
Het belang van handelsovereenkomsten

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 5

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/globalisering/20190528STO53303/eu-handelsbeleid-uitgelegd-optimale-benutting-van-globalisering
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201109IPR91128/china-and-the-eu-agree-to-protect-each-other-s-food-and-drink-specialitiess
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200206IPR72012/goedkeuring-voor-vrijhandels-en-investeringsakkoord-tussen-eu-en-vietnam


Handelsovereenkomsten zijn erg belangrijk voor de EU omdat zij een belangrijke motor zijn
voor economische groei. In 2018 was de EU 's werelds tweede grootste exporteur van
goederen (15,5%) na China (15,8%) maar vóór de Verenigde Staten (10,6%). De EU was ook
de tweede grootste importeur (13,7%) na de Verenigde Staten (15,8%) en vóór China (13,0%)
in 2018. Nieuwe handelsovereenkomsten scheppen nieuwe zakelijke kansen voor Europese
bedrijven, wat leidt tot meer banen, terwijl consumenten kunnen profiteren van meer keuze en
lagere prijzen.
 
 
Er zijn zorgen dat handelsovereenkomsten in sommige sectoren tot banenverlies kunnen leiden
door de toegenomen concurrentie maar deze akkoorden zorgen altijd voor meer banen.
 
Een andere zorg is dat ze zouden kunnen leiden tot lagere kwaliteitsnormen voor producten.
Echter, aangezien de EU zo'n grote markt vertegenwoordigt, is zij echter in een goede positie
om haar normen op te leggen aan buitenlandse bedrijven. Voor leden van het Europees
Parlement zijn kwaliteitsnormen altijd een rode draad in handelsovereenkomsten en elke poging
om deze te verlagen, zou voor hen een reden kunnen zijn om ze af te wijzen. Bovendien
voegen EU-onderhandelaars vaak clausules over mensenrechten en arbeidsrechten in
handelsovereenkomsten toe om de situatie te helpen verbeteren in het land waarmee een
overeenkomst wordt gesloten.
 
Het belang van handelsovereenkomsten 
Handelsovereenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van het handelsbeleid van de EU. Zij
vormen immers een belangrijke motor voor economische groei. In 2020 was de EU de op één
na grootste exporteur van goederen ter wereld (15 %). Op de eerste plaats stond China (18 %),
op de derde plaats de VS (10 %). De EU was in 2020 ook de op twee na grootste importeur ter
wereld (13 %), na de VS (16 %) en China (14 %). Nieuwe handelsovereenkomsten creëren
nieuwe handelsmogelijkheden voor Europese bedrijven, wat leidt tot meer banen en tot een
grotere keuze en lagere prijzen voor de consument.
 
 
 
Sommigen zijn bezorgd over het feit dat handelsovereenkomsten, die de concurrentie
aanscherpen, in sommige sectoren tot banenverlies kunnen leiden. Deze overeenkomsten
scheppen evenwel altijd meer banen dan dat ze er vernietigen. Een ander punt van
ongerustheid ligt in het feit dat handelsovereenkomsten een afzwakking van strenge normen
voor bijvoorbeeld levensmiddelen tot gevolg kunnen hebben. Aangezien de EU echter een heel
grote markt vertegenwoordigt, verkeert zij in een goede positie om haar normen op te leggen
aan buitenlandse ondernemingen.
 
De leden van het EP beschouwen kwaliteitsnormen onveranderlijk als een rode draad in
handelsovereenkomsten. Gelijk welke poging om normen af te zwakken, kan hen ertoe
aanzetten een handelsovereenkomst af te keuren. Daarnaast zorgen de onderhandelaars van
de EU er vaak voor dat handelsovereenkomsten bepalingen bevatten inzake mensenrechten en
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20190528STO53303/eu-handelsbeleid-uitgelegd-optimale-benutting-van-globalisering
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA


arbeidsrechten. Op die manier draagt de EU bij tot betere situaties in de landen waarmee we
handel drijven.
 
 
Soorten overeenkomsten
 
De EU sluit verschillende soorten overeenkomsten met andere landen. Een overeenkomst kan
tot doel hebben tarifaire belemmeringen te verminderen of weg te nemen, of een douane-unie
tot stand te brengen door de afschaffing van douanerechten en de invoering van een
gemeenschappelijk douanetarief voor invoer vanuit het buitenland.
 
Tarieven zijn echter niet het enige onderwerp. Een overeenkomst kan draaien rond
investeringen en rond de omgang met geschillen over investeringen. Zulke geschillen doen zich
onder meer voor als een bedrijf vindt dat een besluit van de overheid negatieve gevolgen heeft
voor zijn investeringen in dat land. Ook niet-tarifaire belemmeringen zijn van groot belang:
productnormen, bijvoorbeeld. Zo heeft de EU wegens gezondheidsrisico’s een verbod
uitgevaardigd op het gebruik van bepaalde hormonen in de rundveehouderij.
 
Overeenkomsten kunnen ook bijdragen tot de bescherming van traditionele Europese
levensmiddelen door andere landen te verplichten tot de erkenning van geografische
aanduidingen. Dit betekent dat bepaalde beschrijvingen uitsluitend kunnen worden gebruikt
voor producten die worden geproduceerd in de regio en volgens de traditie waarmee deze
beschrijvingen geassocieerd zijn. Voorbeelden van zulke producten zijn champagne uit
Frankrijk en feta uit Griekenland.
 

Europa 
De EU en het VK hebben een handels- en samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin
voorwaarden voor handel zijn vastgelegd, zoals nulquota en -tarieven en eerlijke
mededingingsregels.

Voedingsproducten beschermen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/ep-geeft-formele-goedkeuring-aan-eu-vk-handels-en-samenwerkingsovereenkomst


Noord-Amerika 
De vrijhandelsovereenkomst met Canada, bekend als de Brede Economische en
Handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), trad
voorlopig in werking op 21 september 2017. De overeenkomst zal volledig in werking treden
zodra alle EU-landen ze hebben geratificeerd.
 
Wat de VS betreft, heeft de Raad van de EU onderhandelingsmandaten goedgekeurd voor een
overeenkomst met de VS over de afschaffing van douanerechten op industriegoederen en
wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling. Over verdere stappen moet nog
worden beslist. In juni 2021 lanceerden de EU en de VS de Handels- en Technologieraad EU-
VS. Het is de bedoeling dat de EU en de VS samenwerken op het gebied van mondiale handel,
economie en technologie en hun handels- en economische betrekkingen verdiepen.
 
Azië 
Het economische partnerschap tussen de EU en Japan is op 1 februari 2019 in werking
getreden. In 2020 trad een overeenkomst met Vietnam in werking.
 
Er lopen momenteel geen onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met China,
maar wel over onder meer een uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China.
In september 2020 hebben de EU en China een overeenkomst gesloten om de geografische
aanduiding van honderd Europese en honderd Chinese producten op elkaars markten te
beschermen. Het Parlement keurde deze overeenkomst op 11 november 2020 goed. Ze zal de
komende vier jaar worden uitgebreid tot nog eens 175 Europese en Chinese producten.
 
Oceanië 
In juni 2022 hebben de EU en Nieuw-Zeeland een vrijhandelsovereenkomst gesloten. Deze
moet nog door het Parlement en de Raad worden goedgekeurd voordat het in werking kan
treden.
 
Op 18 juni 2018 begonnen de onderhandelingen over een brede handelsovereenkomst met
Australië.
 
Meer informatie
Europese Commissie over handelsovereenkomsten
Parlementaire commissie Internationale handel
TiSA: Aanbevelingen van het Parlement  (01-02-2016)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_2990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_2990
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181205IPR20930/parlement-geeft-goedkeuring-aan-vrijhandelsovereenkomst-eu-japan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_2990
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201109IPR91128/china-en-de-eu-akkoord-over-wederzijdse-bescherming-van-specialiteiten
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_en
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20160201STO12242/live-stemming-over-aanbevelingen-ep-voor-tisa

