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namens de Europese Commissie
(1.10.2020)
Op 8 september 2020 heeft de Commissie op basis van de gezamenlijke verklaring van de
commissaris voor Handel en de handelsgezant van de Verenigde Staten1 een
handelsbevorderend pakket maatregelen voorgesteld om de douanerechten voor een klein
aantal tarieflijnen af te schaffen of te verlagen2. Het voorstel heeft tot doel extra kansen te
creëren voor marktdeelnemers uit de EU, bij te dragen tot het verminderen van de bestaande
spanningen op handelsgebied (waaronder het langdurige luchtvaartuiggeschil) en de weg te
helpen banen voor verdere positieve contacten tussen de EU en de VS. De EU zal blijven
gebruikmaken van diverse instrumenten om haar doelstellingen te verwezenlijken in
overeenstemming met haar belangen en internationale verplichtingen.
De gezamenlijke verklaring en het voorstel van de Commissie bouwen voort op de belangen
van beide partijen en de voortdurende inspanningen om de bilaterale handelsbetrekkingen te
verbeteren, ongeacht de verkiezingskalender van beide partijen.
Het handelsbevorderende pakket is vastgesteld op de grondslag dat het een evenwichtig
pakket vormt dat het economisch belang van zowel de EU als de VS dient. De EU is een
netto-importeur van kreeft en er zijn geen of weinig gevolgen voor de kreeftproductie in de
EU. De VS zullen voor een vergelijkbare economische waarde rechten op andere
uitvoerproducten van de EU afschaffen. De voorgestelde verlagingen en afschaffing van
rechten zullen ten volle stroken met de regels van de Wereldhandelsorganisatie en zullen het
beginsel van de meest begunstigde natie eerbiedigen. Bovendien zullen de voorgestelde
verlagingen van rechten volledig in overeenstemming zijn met het eigen regelgevings- en
rechtskader van de EU en zal de invoer moeten voldoen aan de sanitaire eisen en hoge
beschermingsnormen van de EU.
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