Handelspolitiek
Positie
We zetten ons in voor onbelemmerde EU-invoer van grondstoffen en ongehinderde
toegang tot grondstoffen in derde landen. Dit laatste met name door de afschaffing van
gedifferentieerde (uitvoer) belastingen. Ook streven wij naar de opheffing van tarifaire en
niet-tarifaire handelsbelemmeringen op relevante exportmarkten.
Visie
MVO streeft naar volledige liberalisering van de handel in oliehoudende zaden, oliën, vetten
en aanverwante producten via multilaterale, regionale en bilaterale overeenkomsten, op
basis van een eerlijk internationaal speelveld.
Functie
De werkgroep Handelspolitiek is een platform voor informatie-uitwisseling en
positiebepaling binnen de keten.
Trends
Op 16 juni 2020 heeft de Europese Commissie (EC) aangekondigd dat zij tegen de
achtergrond van mondiaal veranderende geopolitieke en geo-economische ontwikkelingen
een herziening van het EU-handelsbeleid zal uitvoeren. Hoewel de discussie met de EUlidstaten, Europees Parlement (EP) en stakeholders nog in volle gang is, is het duidelijk
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dat het aspect handel in relatie tot
duurzaamheid verder zal worden versterkt.
Het bevorderen van waarden op het
terrein van mensenrechten, milieu/klimaat
en sociale en werknemersrechten en
duurzame ontwikkeling zijn een integraal
onderdeel geworden van de Europese
inzet naar een duurzamer en meer
verantwoord handelsbeleid. Het sluiten
van vrijhandelsakkoorden blijft essentieel,
maar dergelijke akkoorden dienen ook
actief ingezet te worden om tot hogere
duurzaamheidsstandaarden en een goede
naleving daarvan te komen. Dit betekent
ook betere samenwerking met derde
landen, het bevorderen van de productie
van landbouwproducten die voldoen aan
hoge veiligheids- en duurzaamheidsnormen,
en dat handelsakkoorden aansturen op
ambitieuze afspraken op belangrijke
gebieden als het terugdringen van het
gebruik van pesticiden. Begin 2021 zal
de EC uiteindelijk haar prioriteiten voor
het herziene EU-handelsbeleid voor de
middellange termijn in een mededeling
uiteenzetten. Na de presentatie van deze
mededeling door de EC zal deze worden
besproken in de EU Raad van Ministers.
Voor wat betreft de sluiting van nieuwe
vrijhandelsakkoorden zal de EU zich naar
alle waarschijnlijkheid met name richten
op de Verenigde Staten, de ASEAN-landen
waarmee de EU nog geen handelsakkoord
gesloten heeft w.o. Indonesië, Australië
en Nieuw-Zeeland en mogelijk ook
Maleisië en Thailand. De beëindiging van
de overgangsfase op 31 december 2020
en het feitelijk vertrek van het Verenigd
Koninkrijk (VK) uit de douane-unie en de
gemeenschappelijke markt zal tot een

(tijdelijke) turbulente fase leiden. In 2021
zal verder duidelijk worden of de in juni
2019 - na 20 jaar onderhandelen - bereikte
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en
Mercosur (Brazilië, Argentinië, Paraguay en
Uruguay) de goedkeuring kan krijgen van
het Europees Parlement en de EU Raad
van Ministers. Tenslotte, zullen ook de EUhandelsbetrekkingen met het Afrikaanse
continent, via de “Afrika-strategie” de nodige
politieke aandacht krijgen.
Met name de moeizame handelsrelatie
tussen de EU en de VS blijft een bron
van zorg. De afgelopen vier jaar hebben
in het teken gestaan van continue
handelsspanningen waarbij de VS diverse
malen aanvullende invoerrechten op
producten uit de EU heeft ingesteld. De EU
reageerde vervolgens met vergelijkbare
maatregelen ten aanzien van producten
van oorsprong uit de VS. De voorgenomen
onderhandelingen over de totstandkoming
van een beperkte vrijhandelsovereenkomst
tussen de EU en de VS (“mini deal” zonder
landbouw) zijn formeel nooit gestart. Het is
op dit moment onduidelijk of de wisseling
van het Presidentschap (Biden vanaf 20
januari 2021) hierin verandering zal brengen.
De Europese Commissie heeft - als
onderdeel van haar Green Deal - de
introductie van een zogenaamde Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM)
aangekondigd. In 2021 zal zij haar voorstel,
w.o. de reikwijdte qua industrieën, aan de
EU-lidstaten en het Europees Parlement
(EP) voorleggen. In deze fase zal er meer
duidelijkheid ontstaan over de mogelijke
gevolgen voor de oliezaden en oliën
verwerkende industrie (crush en raffinage).
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Handelspolitiek en biotechnologie
Dossiers

Prestatie indicatoren en acties

Vrijhandelsverdragen,
handelsconflicten, en
handelsbeschermende
maatregelen bij dumping of
ongeoorloofde subsidies

	We informeren onze leden over en behartigen de ketenbelangen bij
overheden en politiek in relatie tot:
	mogelijke instelling van EU-invoerrechten op de invoer van producten
uit de VS n.a.v. de WTO-uitspraak in de “Boeing case”;
	de WTO-procedure die de Indonesische en Maleisische overheid heeft
ingesteld tegen de naar haar oordeel discriminatoire bepalingen
RED II/ILUC t.a.v. biodiesel o.b.v. palmolie;
	ratificatie vrijhandelsovereenkomst EU-Mercosur door EP en EU Raad
van Ministers;
	vrijhandelsbesprekingen EU met respectievelijk VS, Indonesië (CEPA),
ASEAN, Australië/Nieuw-Zeeland;
	handelsstrategie EU-Afrika;
	GSP-ontwikkelingen (EU-tariefpreferenties voor m.n. Filippijnen en
Indonesië).

Brexit

	MVO informeert de leden over en ondersteunt ze bij de gevolgen van
Brexit. We rapporteren over de handelsrelatie tussen de EU-27 en het VK
na de overgangsperiode die afliep op 31 december 2020.

Carbon Border Adjustment
Mechanism

	We informeren onze leden over plannen van de Europese Commissie
met betrekking tot het CBAM-voorstel en zullen in overleg met onze
leden een MVO position paper opstellen.

GMO / New Breeding
Techniques

	De EU Raad van Ministers heeft de Europese Commissie (EC) in
november 2019 verzocht om uiterlijk 30 april 2021 een studie voor te
leggen in het licht van het arrest van het EU-Hof van Justitie betreffende
de status van nieuwe veredelingstechnieken (zoals CRISPR) in het EUrecht. Indien passend in het licht van de resultaten van de studie, zou de
EC een voorstel moeten indienen, of de Raad dienen mee te delen welke
maatregelen naar aanleiding van de studie moeten worden genomen.
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