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1. ACHTERGROND
De handels- en investeringsrelatie tussen de EU en de VS blijft sterk ondanks de economische uitdagingen
in verband met de COVID-19-pandemie. In 2020 exporteerden in de Europese Unie gevestigde bedrijven
goederen ter waarde van € 353 miljard, bijna € 2 miljard meer dan in 2018. Meer dan 164.000 Europese
bedrijven exporteren naar de Verenigde Staten, waarvan bijna 93.000 kmo's. In 2020 waren de Verenigde
Staten de grootste partner voor de EU-uitvoer van goederen (18,3 %) en de op een na grootste partner voor
de EU-invoer van goederen (11,8 %).

2. HANDEL TUSSEN DE VS EN DE EU 2021
2021 was goed begonnen voor de trans-Atlantische handelsbetrekkingen. Er was een nieuwe president in
het Witte Huis en aan beide zijden van de Atlantische Oceaan werden vaccins tegen het coronavirus
uitgerold. Wereldwijde uitdagingen zoals de opkomst van China, Iran en Rusland bleven echter bestaan.
Velen dachten dat het aangaan van deze wederzijdse uitdagingen een manier zou zijn voor beide partijen
om samen te werken en een wankele relatie te herstellen.
Zonder het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie zullen zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie
hun betrekkingen moeten herstellen, niet alleen met elkaar, maar ook met het Verenigd Koninkrijk zelf. In
het verleden werd de "speciale relatie" tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gezien als een
bedreiging voor de stabiliteit tussen de VS en Europa. Nu het Verenigd Koninkrijk echter uit de Europese
Unie is gestapt, is het dus een andere organisatie met andere kansen en uitdagingen.
Aan het begin van dit jaar werden gemeenschappelijke trans-Atlantische antwoorden op uitdagingen zoals
cyberbeveiliging, gegevens privacy, 5G, kunstmatige intelligentie en klimaatverandering gezien als manieren
om deze relatie opnieuw op te starten. Deze gebieden werden ook beschouwd als manieren om de nieuwe
basis te vormen voor het vormgeven van een mondiaal handelssysteem. Het herstellen van de relatie zou
echter betekenen dat beide partijen gelijk waren en dat de dreiging van tarieven laag was. Terwijl de
Verenigde Staten en Europa een nieuwe strategische relatie probeerden op te bouwen, waren
handelsspanningen nu meer dan ooit een obstakel om dit doel te bereiken. Een herlancering van de transAtlantische handelsrelatie brengt ook hervorming van de WTO met zich mee.
De fundamenten van de instelling weerspiegelen de 21e eeuw niet en pakken ook de huidige
handelsproblemen niet aan. Landen als China hebben de voorkeur en de stemmen van ontwikkelingslanden
worden zelden gehoord. Met een sterke samenwerking tussen de VS en de EU kunnen eerlijke wereldhandel
en concurrentie worden hersteld.
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Hoewel de Verenigde Staten de grootste handelspartner van Europa is, bestaat er geen
vrijhandelsovereenkomst. In het afgelopen decennium waren de onderhandelingen over het transAtlantische handels- en investeringspartnerschap in 2013 van start gegaan, maar deze eindigden eind 2016
zonder enige conclusie. Onder de regering-Biden kwamen de twee partijen op 5 maart 2021 overeen om
alle vergeldingstarieven op te schorten op exporten die in de Airbus- en Boeing-geschillen zijn opgelegd
voor een periode van vier maanden, terwijl er werd onderhandeld over een oplossing op lange termijn.
Een paar maanden later, op 17 mei 2021, werd aangekondigd dat er geen verdere tariefverhogingen zouden
worden opgelegd in verband met het geschil over de staal- en aluminiumexport, terwijl beide partijen een
dialoog aangingen met als doel een blijvende oplossing te vinden. De Europese Commissie was van plan
om in juni een extra reeks tarieven op Amerikaanse goederen op te leggen, maar besloot dat niet te doen,
omdat er besprekingen gaande waren over een mogelijke deal.
In totaal hadden Amerikaanse tegenmaatregelen in de Airbus-zaak 19 verschillende productcategorieën
getroffen, waaronder vliegtuigen, wijn en sterke drank, zuivel en kaas of machines, met een waarde van 7,5
miljard dollar. De opgelegde tarieven bedroegen 15% op vliegtuigen en 25% niet-vliegtuigproducten, en
leidden tot ongeveer USD 2,2 miljard aan rechten die door Amerikaanse importeurs werden betaald. In ruil
daarvoor hadden EU-tegenmaatregelen in de Boeing-zaak 130 verschillende productcategorieën getroffen,
waaronder vliegtuigen, tabak en sterke drank, met een waarde van 4 miljard dollar. De tarieven bedroegen
15% op vliegtuigen en 25% niet-vliegtuigproducten, en resulteerden in USD 1,1 miljard aan rechten die door
EU-importeurs werden betaald.
Op de EU-VS-top van 15 juni 2021 kwamen beide partijen overeen om een EU-VS Handels- en
Technologieraad op te richten, een EU-VS-partnerschap voor het opnieuw in evenwicht brengen van de
wereldwijde toeleveringsketens in halfgeleiders, en een EU-VS gezamenlijk technologieconcurrentiebeleid
dialoog. Het orgaan zou dienen als platform voor de EU en de VS om samen te werken op het gebied van
opkomende technologieën en digitaal ondersteunde diensten. Als resultaat van een dergelijke
samenwerking zouden er betere handels- en investeringsmogelijkheden zijn en een versterkt technologisch
en industrieel leiderschap. Ze bereikten ook een 'Overeenstemming over een coöperatief kader voor grote
burgerluchtvaartuigen', waardoor het tariefbestand met vijf jaar werd verlengd.
Rond dezelfde tijd kondigde president Joe Biden op een NAVO-top aan dat er een tijdelijke wapenstilstand
zou komen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa, waarmee vooral een einde zou
komen aan het 17 jaar oude geschil over vliegtuigsubsidies. Dit betekende dat de Europese Unie de
staaltarieven die ze de Verenigde Staten voor zes maanden had opgelegd, zou opheffen. Biden en de
Europeanen kwamen overeen om de tarieven op $ 11,5 miljard aan goederen van EU-wijn naar Amerikaanse
tabak en sterke drank voor vijf jaar af te schaffen. Ten slotte hebben beide partijen zich ertoe verbonden
hun grote producenten van burgerluchtvaartuigen tegen eerlijke marktvoorwaarden te financieren.
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Na de EU-VS-top van 2021 hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een verklaring uitgegeven
waarin zij een hernieuwd trans-Atlantisch partnerschap in het post pandemische tijdperk aankondigen. Het
partnerschap zou onderwerpen behandelen zoals mondiale gezondheidsuitdagingen, groene groei en het
bevorderen van democratische waarden voor een veiligere wereld. Beide partijen spraken hun wens uit om
de op regels gebaseerde internationale orde met de Verenigde Naties als kern te handhaven, de multilaterale
instellingen waar nodig nieuw leven in te blazen en te hervormen, en samen te werken met iedereen die
deze doelstellingen deelt.
In de toekomst beloven de twee partijen om de besprekingen voort te zetten om te beslissen wat de beste
manier is om vooruit te komen als het gaat om financiering, onderzoek en ontwikkeling en ondersteuning
van grote burgervliegtuigen. Ook beloven ze manieren te vinden om langdurige geschillen te overbruggen
om toekomstige rechtszaken te voorkomen en een gelijk speelveld tussen hun vliegtuigfabrikanten te
behouden, terwijl ze eraan werken nieuwe problemen te voorkomen. De twee partijen zullen samenwerken
om gezamenlijk niet-marktpraktijken van derde partijen te analyseren en aan te pakken die hun
burgerluchtvaartuigsectoren kunnen schaden. Ten slotte zijn de EU en de VS ook overeengekomen om de
toepassing van schadelijke tarieven ter waarde van 11,5 miljard dollar voor een periode van vijf jaar op te
schorten.

3. BRONNEN
United States - Trade - European Commission (europa.eu)
EU-US summit statement: "Towards a renewed Transatlantic partnership" - Consilium (europa.eu)
EU-US relations: EU-US Trade and Technology Council (europa.eu)
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