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Abstract 

In 2013 worden de onderhandelingen aangevat over het Transatlantisch Handels- en 

Investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Samen streven 

de transatlantische handelspartners naar een diepgaand, ‘postmodern’ 

vrijhandelsakkoord. Het is echter niet de eerste poging om te komen tot besprekingen over 

een transatlantisch vrijhandelsakkoord. In deze masterproef wordt de vorige poging in 

2006, op initiatief van Bondskanselier Merkel, vergeleken met de huidige, succesvolle 

poging. Dit wordt bestudeerd vanuit een Europees perspectief. Via een exploratief 

empirisch onderzoek worden verbanden getrokken tussen verschillende onafhankelijke 

gebeurtenissen. Deze verbanden leiden uiteindelijk tot de vorming van een theorie die het 

opstarten van onderhandelingen verklaart in 2013, in tegenstelling tot de gefaalde poging 

in 2006. In het onderzoek wordt aangetoond dat er niet één bepalende factor is voor het 

tot stand komen van de vrijhandelsgesprekken tussen de twee economische 

grootmachten. Het gaat om een samenspel van verscheidene, op elkaar inspelende 

elementen. Naast het falen van de WHO Doha Ministeriële Conferentie in 2008, speelt ook 

de economische crisis een belangrijke rol in het tot stand komen van de gesprekken tussen 

de EU en de VS. Verder wordt er geargumenteerd dat de toegenomen assertiviteit en 

economische macht van de opkomende economieën cruciaal zijn om de drijfveren van de 

Europese beleidsmakers te begrijpen. Daarenboven zorgt de Amerikaanse ‘pivot to Asia’, 

ingezet sinds het aantreden van president Obama, bij de Europese elite voor een extra 

stimulans om te streven naar een vrijhandelsakkoord met zijn grootste handelspartner. Tot 

slot spelen de toegenomen competitiviteit van de Europese landbouwsector en de 

stijgende voedselprijzen een onmiskenbare rol in dit hele verhaal.   

  



 

 

Voorwoord 

Voor u, de lezer, betekent dit voorwoord het begin van mijn masterproef. Voor mij is het 

echter het einde van een lange reis. Dit onderzoek is tot stand gekomen met vallen en 

opstaan. Het was een lange zoektocht om te komen tot dit uiteindelijke resultaat. 

Aangezien er over dit onderzoeksonderwerp slechts weinig literatuur voorhanden is, heb ik 

vaak in het duister getast. Er waren geen voorgaande voorbeelden om me op te baseren. 

De frustratie die hier aanvankelijk uit voortvloeide, heeft nu echter plaatsgemaakt voor 

een oprechte trots. Het werk dat er voor u ligt, heeft getracht om van de begane paden af 

te wijken en te komen tot iets nieuws.  

Dit resultaat heb ik echter niet enkel aan mezelf te danken. Daarom wens ik even de tijd 

te nemen om bepaalde mensen te bedanken die een cruciale rol hebben gespeeld 

doorheen dit proces. Mijn promotor, Prof. Dr. Ferdi De Ville, heeft mij in het begin op pad 

gezet. Nadien kon ik steeds bij hem terecht met mijn vragen. Daarnaast is dit onderzoek in 

belangrijke mate tot stand gekomen uit de input die ik verworven heb uit interviews. Deze 

mensen hebben de tijd genomen om met mij te praten en mijn vragen te beantwoorden. Ik 

ben hen hiervoor ontzettend dankbaar. Verder wil ik graag de sprekers en organisatoren 

bedanken van de Theseus Summer School 2014 in Brussel. De participatie aan deze 

zomerschool heeft me de kans gegeven om te luisteren en te spreken met academici en 

beleidsmakers vanuit heel Europa. Zonder deze input was ik er nooit in geslaagd dit 

resultaat te behalen. Tot slot ben ik ook mijn ouders en vriendin dankbaar om mij te 

steunen doorheen dit slopende proces.  

Ik wens u veel leesplezier en kijk uit naar uw constructieve commentaar.  
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1. Inleiding 

“We, the Leaders of the United States and the European Union, are pleased to announce 

that […] the United States and the European Union will each initiate the internal procedures 

necessary to launch negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership.” 

– Verklaring van de Amerikaanse President Barack Obama, President van de Europese 

Raad Herman Van Rompuy en Commissievoorzitter José Manuel Barroso, 13 februari 2013, 

Brussel/ Washington. 

 

Met deze verklaring verbonden beide handelsmachten, de EU en de VS, zich tot het 

onderhandelen van wat het grootste bilaterale handelsakkoord ooit moet worden 

(Europese Commissie, 2014). De Verenigde Staten is traditioneel de belangrijkste 

handelspartner voor de Unie. Dagelijks vinden er handelsstromen plaats in diensten en 

goederen tussen beide marktmachten met een geschatte waarde van 2,7 miljard dollar en 

transatlantische investeringen zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor naar schatting 6,8 

miljoen banen (Executive Office of the President, 2014). De Europese en Amerikaanse 

economie zijn samen bijna goed voor de helft van de totale wereldeconomie en één derde 

van de totale handelsstroom. De handelspartners geven zo de wereldeconomie mee vorm 

(Europese Commissie, 2014). 

Het mag dan ook niet verbazen dat Brussel en Washington beslissen om te 

onderhandelen over een verdere liberalisering van hun economieën in de nadagen van een 

financiële crisis die beide economieën zwaar heeft getroffen. Handelscommissaris De 

Gucht (2013) stelt dit vrijhandelsakkoord voor als “[…] the cheapest stimulus package you 

can imagine”. Aangezien de tarieven aan de grenzen al aan de lage kant zijn, rond de 3%, 

zullen de onderhandelingen vooral gaan over ‘niet-tarifaire barrières’ (NTBs) (Europese 

Commissie, 2014). Een bekend voorbeeld hiervan zijn de veiligheidsstandaarden in de 

automobielsector. In VS moeten wagens uitgerust zijn met een andere soort koplampen 

dan in de EU. Dit kan gezien worden als een onnodige barrière die de handel over de 

Oceaan bemoeilijkt.  

Dit is echter niet de eerste poging om te komen tot een diepgaand vrijhandelsakkoord 

tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het valt op dat al deze initiatieven, naast 

een economische dimensie, steeds een sterke politieke dimensie hebben (Van Ham, 2014). 

De eerste poging dateert van 1994. Het idee van een Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) 
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is geboren (Van Oudenaren, 1997). Vier jaar later oppert toenmalig Handelscommissaris Sir 

Leon Brittan om te komen tot een New Transatlantic Marketplace (NTM). De bedoeling 

was om alle grenzen voor goederen, diensten, intellectueel eigendom en investeringen te 

slopen. Hiermee zou de grootste markt ter wereld worden gecreëerd (Europese 

Commissie, 1998). Beide pogingen komen tot stand omdat er, voornamelijk langs Europese 

zijde, de perceptie leeft van een transatlantische ‘drift’ sinds het einde van de Koude 

Oorlog (Gardner, 1997). Wanneer Bondskanselier Merkel vanaf september 2006 begint te 

pleiten voor het versterken van de economische banden doormiddel van een 

vrijhandelsverdrag, gebeurt dit eveneens in een politieke context waarin de 

transatlantische relaties onder druk staan. Dit ten gevolge van de divergerende visies aan 

beide kanten van de oceaan over de oorlog in Irak en de aanpak van de klimaatproblemen 

(Mildner, 2014; Van Ham, 2014). Er zijn echter bijna twee decennia nodig vanaf het 

voorstel over TAFTA in 1994 vooraleer men er in slaagt om te komen tot echte 

onderhandelingen. Deze zijn gestart in juli 2013.  

In dit onderzoek wordt er vanuit een internationaal politiek-economisch perspectief 

gezocht naar verklaringen voor het opstarten van de onderhandelingen in 2013 tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten over een Transatlantisch Handels- en 

Investeringspartnerschap (TTIP) wanneer voorgaande initiatieven faalden. Er wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de poging van Merkel in 2006 en het huidige streven naar een 

vrijhandelsakkoord. Via een exploratief empirisch onderzoek wordt er informatie 

verzameld die bijdraagt aan het verklaren van het opstarten van de onderhandelingen over 

een transatlantisch vrijhandelsakkoord in 2013, en niet in 2006. Hierin staan kwalitatieve 

diepte-interviews met essentiële stakeholders, van toen en nu, centraal. Dit wordt verder 

onderbouwd met primaire bronnen en academische literatuur.  

De masterproef is opgedeeld in vier grote delen. In het volgende onderdeel wordt het 

onderzoeksopzet besproken. Daarna wordt de geschiedenis van de transatlantische 

handelsrelaties verder uitgediept. Eerst worden de twee pogingen van de jaren ’90 kort 

besproken om nadien te verdiepen in de poging uit 2006 en de aanloop naar de 

onderhandelingen over TTIP. Hierin wordt er kort gekeken naar de economische en 

politieke drijfveren voor deze initiatieven en de oorzaken van het falen van alle 

voorgaande initiatieven. Nadien wordt het echte onderzoek aangevat. Het onderdeel 

‘empirisch exploratief onderzoek’ is opgedeeld in zes hoofdstukken die elk een aandeel 

hebben in het motiveren van het opstarten van de transatlantische onderhandelingen in 

2013. Tot slot worden in de conclusie eerst de bevindingen uit het onderzoek 

gerecapituleerd, om hier nadien over te reflecteren.   
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2. Onderzoeksopzet 

In dit onderzoeksopzet worden de verschillende stappen beschreven die moeten leiden 

tot significante wetenschappelijke conclusies. Eerst wordt het onderzoek deftig 

afgebakend. Nadien wordt er dieper ingegaan op het onderzoeksdoel. Verder wordt er 

ingegaan op de onderzoeksmethoden die er gebruikt zullen worden. Tot slot wordt er 

gekeken welke wetenschappelijke theorie er gehanteerd zal worden.   

In deze masterproef staat één vraag centraal. Een transatlantisch vrijhandelsakkoord: een 

idee waar de tijd rijp voor is? Dit zal onderzocht worden door te kijken naar de voorgaande 

poging in 2006 van Bondskanselier Merkel om te komen tot onderhandelingen over een 

transatlantisch vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie en het 

opstarten van de huidige onderhandelingen over het Transatlantisch Handels- en 

Investeringspartnerschap in 2013. Welke oorzaken verklaren het falen van het Merkel 

initiatief in 2006? Welke factoren zijn er gewijzigd in 2013? Er is dus een duidelijke 

afbakening in de tijd. Daarnaast wordt dit onderzoeksveld enkel vanuit een Europese 

perspectief onderzocht. Deze strikte afbakening moet het mogelijk maken om binnen de 

beperkte omvang van een masterproef toch te komen tot een significant resultaat.  

Eerst wordt er een beschrijvend onderzoek gedaan naar het bredere onderzoeksveld. De 

bedoeling is om te achterhalen welke initiatieven zijn voorafgegaan aan de laatste twee 

initiatieven, hoe deze tot stand kwamen en waarover ze struikelden. Verder wordt er ook 

gekeken binnen welke context het Merkel initiatief en de huidige poging tot stand zijn 

gekomen. Welke stappen zijn aan deze pogingen voorafgegaan? Dit wordt beschreven in 

het onderdeel over de geschiedenis van de transatlantische handelsrelaties. Gezien het 

beperkte academische onderzoek dat er over dit onderzoeksonderwerp heeft 

plaatsgevonden, wordt dit descriptieve onderzoek aangevuld met een exploratief 

empirisch onderzoek. Het doel is om mogelijke verbanden te ontwaren tussen bepaalde 

gebeurtenissen en het al dan niet tot stand komen van de onderhandelingen over een 

transatlantisch vrijhandelsakkoord. Via een inductieve redenering zal er getracht worden 

om uit verschillende onafhankelijke gebeurtenissen een theorie te ontwikkelen die een 

verklaring biedt waarom de onderhandelingen werden opgestart in 2013 en niet in 2006. 

De theorie krijgt vorm vanuit de interpretatie van de data, eerder dan vanuit 

vooropgestelde hypotheses (Stebbins, 2001; Pennings, Keman, & Kleinnijenhuis, 2006)  

Via (anonieme) elite-interviews en kwalitatieve diepte-interviews met belangrijke 

stakeholders van beide pogingen wordt er getracht om de ontbrekende schakels uit de 
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primaire en secundaire bronnen in kaart te brengen. Tijdens deze interviews wordt er 

gepolst naar de context waarbinnen de initiatieven tot stand kwamen, de oorzaken van het 

al dan niet welslagen van het initiatief, de belangrijkste gebeurtenissen die de aanleiding 

hebben gegeven tot de initiatieven en tot slot de relatie tussen bepaalde gebeurtenissen. 

Deze interviews vormen de blauwdruk voor het exploratief empirisch onderzoek. De 

bevindingen uit deze interviews worden verder onderbouwd en aangevuld met informatie 

uit primaire bronnen en academische literatuur (Richards, 1996; Seidman, 2012).  

Dit onderzoek wordt aangevat vanuit een internationaal politiek-economisch (IPE) 

perspectief. Binnen deze academische discipline wordt internationale politiek 

geanalyseerd in combinatie met internationale economie. Dit interdisciplinaire perspectief 

kijkt naar de wisselwerking tussen het mondiale economische systeem en politieke 

entiteiten. De mondiale economie beïnvloedt de politieke structuren en vice versa (Cohen, 

2008). Gezien het multidimensionale karakter van dit onderzoek wordt er niet gekeken 

naar één theorie om dit alles te verklaren. Er wordt echter gebruik gemaakt van het 

analytisch eclecticisme. Sil en Katzenstein (2010, p. 412) stellen dat analytisch eclecticisme 

zich op drie manieren onderscheid van de traditionele theoretische scholen. Ten eerste is 

het een pragmatische poging om de kloof te overbruggen tussen theoretische scholen en 

concrete beleidspraktijken. Het is een instrument om de academicus dichter te brengen bij 

het studieobject, namelijk het politiek beleid. Ten tweede laat het toe om brede 

onderzoeksobjecten te bestuderen waarop nieuwe theorieën kunnen worden getoetst of 

leemtes in de bestaande theorieën kunnen worden aangevuld. Het laat toe om de 

complexiteit en de chaos van de echte wereld te incorporeren in het academisch 

onderzoek. Tot slot wijkt het af van de traditionele theorieën omdat het de onderzoeker in 

staat stelt om complexe causale conclusies te genereren waarbij de interactie tussen 

verschillende causale mechanisme centraal staat, terwijl deze causale mechanismen 

gewoonlijk apart van elkaar worden geanalyseerd binnen een specifieke 

onderzoekstraditie.  
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3. Geschiedenis van de transatlantische handelsrelaties 

3.1 Jaren ’90: transatlantische relaties op drift 

Tijdens de hoogdagen van de Sovjet-Unie waren de bilaterale relaties tussen de 

Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap een vanzelfsprekendheid. Deze werden 

gedicteerd vanuit de bipolaire Oost-Westas. De ruimte voor keuze van beide 

transatlantische actoren in het uitoefenen van deze bilaterale relaties, en het voeren van 

een buitenlands beleid in een bredere zin, zijn volgens Peterson (1996) sinds het begin van 

de jaren ’90 enorm toegenomen. 

Europa was bezig met de voltooiing van zijn eengemaakte Europese markt. Het was 

tevens duidelijk dat de Sovjet-Unie zou ophouden te bestaan. Beide gebeurtenissen leiden 

tot onzekerheid bij de regering Bush. De vrees bestond dat de eengemaakte markt zou 

leiden tot een ‘Fort Europa’. Daarnaast werd de Europese Gemeenschap gezien als een 

democratische kracht ten opzichte van de Oost-Europese staten. Dat zijn de voornaamste 

redenen waarom president Bush (1989) “a significantly strengthened set of institutional 

and consultive links” met de Europese Gemeenschap begon te bepleiten. Ook toenmalig 

Commissievoorzitter Delors zag wel graten in het voorstel om te komen tot een versterkte 

en verder geïnstitutionaliseerde samenwerking (Gardner, 1997).  

Dit alles leidde in november 1990 tot de Transatlantic Declaration on EC-US Relations 

(EEAS, 1990). Het document herhaalt het belang van de gemeenschappelijke 

transatlantische geschiedenis en waarden met de nadruk op democratie, mensenrechten 

en de vrije markt. Het bracht echter ook een mechanisme tot stand voor semestriële 

transatlantische bijeenkomsten. Ontmoetingen vonden onder andere plaats tussen de 

Europese Commissie, staatshoofden, ministers van Buitenlandse Zaken en 

kabinetsmedewerkers. Bovendien werd er ook aan uitwisseling gedaan tussen de leden 

van het Europese Parlement en het Amerikaanse Congres. Er werden beloften gedaan om 

beter samen te werken op wetenschappelijk gebied en om gemeenschappelijk beleid te 

voeren ten aanzien van ‘transnationale uitdagingen’ zoals terrorisme, milieubescherming 

en wapencontrole. Daarnaast werd er ingezet op een versterking van de transatlantische 

economische samenwerking. 

De Verklaring heeft echter weinig impact gehad op de transatlantische relaties. Het kan 

eerder worden gezien als een symbolisch document waaraan er in realiteit weinig belang 

werd gehecht. Toch is de Transatlantic Declaration belangrijk omdat het ervoor zorgde dat 
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iedere partner op de hoogte bleef van de gevoeligheden en beschouwingen van de andere 

aangaande allerhande internationale thema’s. Dit is volgens sommigen de eerste aanzet 

geweest naar een transatlantisch vrijhandelsakkoord (Peterson, 1996).  

Bijeenkomsten georganiseerd in het teken van de Transatlantic Declaration leiden niet 

tot de verhoopte resultaten. De consultaties tussen beide partners kunnen volgens 

Gardner (1997) veelal herleid worden tot briefings van de Amerikaanse deelnemers aan 

hun Europese partners, waar ze weinig voor in de plaats kregen. Enkele jaren na de 

lancering van de Verklaring was het duidelijk dat er nood was aan nieuwe en verbeterde 

mechanismen om de transatlantische dialoog optimaal te laten functioneren en de 

transatlantische band te verdiepen. Midden jaren ’90 toonden verscheidene Europese 

staatshoofden zich bezorgd over de gepercipieerde ‘drift’ van de transatlantische relatie. 

De gezamenlijke vijand, de Sovjet Unie, fungeerde tot het einde van de Koude Oorlog als 

een soort lijm die de VS en de EU samenhielden. De vrees dat het historische partnerschap 

zou verzwakken werd ondersteund door verschillende acties van de regering Clinton. De 

nadruk van het Amerikaanse beleid kwam te liggen op de binnenlandse economie en 

sociale hernieuwing, maar tevens op het afsluiten van vrijhandelsakkoorden met Azië en 

Latijns-Amerika. De meningsverschillen over de aanpak van verschillende internationale 

crisissen versterkte het gevoel van een verzwakte relatie. Vanuit de Verenigde Staten was 

dit gevoel veel minder aanwezig maar het Witte Huis besloot om geheel andere redenen 

prioriteit te geven aan het versterken van de band met de Europese Unie. Clinton zat sinds 

de verkiezingen van november 1994 met een Republikeinse meerderheid in het 

Amerikaanse Congres. Hij had daarom weinig manoeuvreerruimte in zijn binnenlands 

beleid. Hopende op prestige, besloot hij de banden met Europa verder te versterken. Een 

verbeterde economische samenwerking reduceerde eveneens de kans op toekomstige 

handelsdisputen volgens de toenmalige Amerikaanse beleidsmakers.  

Vanaf 1994 werd er door verschillende hoogwaardigheidsbekleders, onder meer de 

toenmalige Duitse en Amerikaanse Ministers van Buitenlandse Zaken, voor het eerst 

geopperd om een transatlantisch vrijhandelsakkoord af te sluiten (Van Oudenaren, 1997).  

Het voorstel voor een Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) was echter gedoemd om te 

falen. Zoals Ries (Is it Time to (Re) Consider a TAFTA?, z.j.) aanhaalt, zijn er verscheidene 

redenen waarom er langs beide kanten van de oceaan weinig animo was voor het voorstel: 

 Er werd gevreesd dat een TAFTA zou leiden tot een tsunami van 

verontwaardiging vanuit de rest van de wereld, aangezien het zou kunnen wijzen 

op een gebrek aan vertrouwen in de werking van het multilaterale 
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handelssysteem, en dit aan de vooravond van de geboorte van de 

Wereldhandelsorganisatie (WHO). Bovendien was er tijdens de Uruguay ronde 

beloofd om de ontwikkelingslanden nauwer te betrekken bij het ontwikkelen van 

het internationaal handelssysteem (Ries, z.j.).  

 Landbouw werd door beide partijen gezien als een gevoelige sector. Het zou dan 

ook worden uitgesloten uit de onderhandelingen, iets waarmee het Amerikaanse 

Congres niet zou instemmen (Ries, z.j.). Een uitsluiting van landbouw uit de 

onderhandelingen zou daarenboven in strijd zijn met de WHO regelgeving, waar 

een vrijhandelsakkoord “substantially all trade” (World Trade Organization ) 

moet omvatten (Gardner, 1997).  

 Aangezien de tarifaire barrières al relatief laag waren tussen de VS en de EU, was 

er vanuit de politiek weinig draagvlak om veel energie te investeren in zware en 

moeilijke onderhandelingen. Bovendien bestond er een reële kans dat dergelijke 

onderhandelingen de gevoelige onderwerpen – zoals de Europese 

exportsubsidies voor landbouwproducten – die ook tijdens de net afgesloten 

Uruguay ronde voor veel spanningen zorgden, terug zouden oprakelen (Ries, z.j.). 

 Tot slot was de VS bezig met de implementatie van het Noord-Amerikaanse 

vrijhandelsverdrag en keek het steeds meer naar Azië. Het wou de Aziatische 

partners niet voor het hoofd stoten en zo een mogelijk vrijhandelsakkoord met 

de opkomende markten verhinderen (Ries, z.j.).   

 

Het idee van een vrijhandelsakkoord werd opgeborgen. In plaats daarvan werd The New 

Transatlantic Agenda (NTA) (EEAS, 1995) op 3 december 1995 plechtig ondertekend op de 

VS-EU top in Madrid. Het document benadrukt het belang van het transatlantische 

partnerschap en stelt vier prioriteiten. Eén van deze prioriteiten was te komen tot sterkere 

economische banden tussen beide partners. Er werd gewag gemaakt van “a New 

Transatlantic Marketplace by progressively reducing or eliminating barriers that hinder the 

flow of goods and capital between […] [the US and the EU]” (EEAS, 1995, p. 5). 

Nog datzelfde jaar werden de eerste resultaten van de NTA zichtbaar. Op 11 november 

1995 zaten de belangrijkste vertegenwoordigers vanuit de private sector in de VS en de EU 

samen in Sevilla. Dit was de officiële start van de Transatlantic Business Dialogue (TABD) 

(TABC, 2014). De bedoeling van toenmalig Amerikaans Minister van Handel, Ron Brown, en 

Europese Commissaris voor Handel, Sir Leon Brittan, was om vroegtijdig input te verkrijgen 

vanuit de zakenwereld om zo de handel tussen de VS en de EU te faciliteren, 

handelsdisputen te vermijden en transatlantische handelsrelaties te ‘depolitiseren’. Green 
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Cowles (2001) merkt op dat de transatlantische zakengemeenschap een zeer publieke rol 

speelt in wat men noemt de ‘industriële diplomatie’ sinds de oprichting van het TABD. 

Stuart Eizenstat (1997), voormalig Viceminister voor internationale handel bij het 

Amerikaanse departement voor handel, stelt dat “This [TABD] process is not a fifth wheel. 

It has become part and parcel of the entire transatlantic agenda”. 

Het idee van een transatlantische markt, zoals geopperd in de NTA, kreeg vorm in maart 

1998 toen de Europese Commissie (1998) , op initiatief van Handelscommissaris Sir Leon 

Brittan, een voorstel deed aan de Raad van Ministers met als titel ‘the New Transatlantic 

Marketplace’ (NTM). De tarieven op industriële goederen zouden tegen 2010 volledig 

verdwijnen. Dit zou niet gebeuren op een bilaterale basis maar op basis van het ‘Most 

Favored Nation’-principe onder de WHO regelgeving. Indien voldoende staten bereid 

waren om hun tarifaire barrières te laten varen op industriële goederen, dan zouden de EU 

en de VS hetzelfde doen. Er werd in het voorstel tevens gepleit voor de afbouw van de 

technische barrières op handel in goederen. Daarnaast was het echter wel de bedoeling 

om te komen tot een transatlantische vrijhandelszone in diensten. Verder pleitte de 

Commissie voor een ambitieuze liberalisering van de transatlantische markt in 

overheidsaanbestedingen, auteursrechten en investeringen. Tot slot werd landbouw niet 

opgenomen in het voorstel (Europese Commissie, 1998). Brittan erkende dat deze sector 

te gevoelig was binnen de Europese Unie om op te nemen in de onderhandelingen. Het 

zou op verzet stoten van landbouwers en verschillende lidstaten (Corporate Europe 

Observatory, 1998). Het voorstel was echter geen lang leven beschoren. Een maand na de 

lancering stootte het op een veto van Frankrijk. In de officiële communicatie wou Frankrijk 

op deze manier vermijden dat de multilaterale handelsliberalisering ondermijnd zou 

worden. Een andere hypothese, die onder meer door Hindley (1999) geopperd wordt, 

wijdt het Franse veto aan de angst voor een liberalisering van de handel in diensten. Deze 

zou volgens hen uiteindelijk leiden tot een discussie over de liberalisering van de 

audiovisuele sector, iets wat de Franse overheid ten alle prijze wenste te vermijden.  

In mei 1998 lanceert de Commissie een nieuw voorstel: het Transatlantic Economic 

Partnership (TEP). Dit vage voorstel heeft veel van de elementen uit het NTM-voorstel 

laten varen. De meest expliciete doelstelling gaat over het verwijderen van obstakels in de 

regelgeving. De reden hiervoor is volgens Frost (1998) het gebrek aan animo om te komen 

tot verregaande afspraken vanuit Europa en de Verenigde Staten. Europa heeft weinig 

aandacht voor de relaties met de VS aangezien het bezig is met de lancering van de 

Europese Monetaire Unie en het verder dereguleren van de interne markt. Binnen de 

Verenigde Staten probeert de regering druk uit te oefenen op het Congres om de ‘fast 
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track’-procedure na de verkiezingen van 1998 goed te keuren. Deze procedure wordt 

verleend door het Amerikaanse Congres en laat de president toe om vrijhandelsakkoorden 

te onderhandelen waarover het Congres enkel kan stemmen zonder amendementen toe te 

voegen. Iets wat niet gebeurde bij de eerste ambtstermijn van Clinton. Daarom hield hij de 

boot liever nog even af om een ambitieus akkoord te sluiten met Europa. Pollack (2005) 

ziet TEP echter als een opstap naar verdere samenwerking rond een resem aan 

regelgevende conflicten in de daaropvolgende jaren. Toch merkt Mildner (2014) in één van 

haar recente werken terecht op dat het niet de verhoopte resultaten opleverde. Een 

nauwere samenwerking onder de wetgevers wist nieuwe conflicten niet te vermijden. 

Disputen escaleerden over landbouwsubsidies tot en met verschillende visies op 

voedselveiligheid.  

3.2 Het Merkel initiatief 

In 2006 wordt er een derde poging ondernomen door Bondskanselier Merkel om te 

komen tot een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Duitsland zou vanaf januari 

2007 het Europese voorzitterschap op zich nemen; een ideale gelegenheid om een 

dergelijk initiatief op de politieke agenda te plaatsen. Dit gebeurde in een context waarbij 

de WHO Doha-ronde aan het aanmodderen was en China een steeds unilateralere 

economische koers koos, vaak tegen de belangen van het Westen in (Benoit, 2006). 

Daarnaast was de politieke relatie tussen de VS en de EU vertroebeld omwille van de 

Irakoorlog en de onenigheid over de oplossingen voor de klimaatproblemen (Mildner, 

2014; Kimmit, 2007; Van Ham, 2014). Matthias Wissmann, toenmalig voorzitter van het 

parlementaire comité over Europese Zaken in de Bundestag, nam binnen de Duitse 

Christendemocratische Partij de leiding om het nieuw initiatief te lanceren. Binnen de 

partij werd er enthousiast gereageerd op dit voorstel. De reacties van de andere Duitse 

regeringspartijen waren echter terughoudend. Ze toonden bezorgdheid over de invloed die 

dit initiatief zou hebben op de Doha Ontwikkelingsronde. Verregaande bilaterale 

onderhandelingen tussen de twee grootste handelsblokken zou het momentum kunnen 

doen verdwijnen om een overeenkomst te bereiken binnen het multilaterale forum 

(Wissmann, 2014). Twee van Merkels meest gewaardeerde adviseurs, Jens Weidmann en 

Christophe Heusgen, deelden dezelfde bezorgdheid. Dit initiatief zou door de groeilanden 

gepercipieerd worden als een protectionistische daad (Benoit, 2006). Gezien de onenigheid 

binnen de Duitse regering pleit men niet openlijk voor het afsluiten van een 

vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. De bedoeling was volgens Wissmann (2014) 

“to get as far as possible”. De onenigheid is tevens de verklaring waarom het voorstel nooit 

hoog op de Europese politieke agenda heeft gestaan (Köhler, 2014; Wissmann, 2014). Op 
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15 september 2006 vertelt een anonieme bron die ‘dicht bij Merkel staat’ aan de Financial 

Times over het initiatief (Benoit, 2006). Uit de daaropvolgende reacties was meteen 

duidelijk dat de tijd nog niet rijp was voor een volledig vrijhandelsakkoord. Zowel de 

Amerikaanse als de Europese beleidsmakers tonen zich sceptisch ten aanzien van het 

opstarten van de onderhandelingen over een vrijhandelszone (Minder & Bounds, 2006; 

Kimmit, 2007; Wissmann, 2014). Toenmalig Handelscommissaris Mandelson en de 

Amerikaanse overheid gaven aan dat het welslagen van de Doha-ronde absoluut prioritair 

bleef. Een vrijhandelsakkoord onderhandelen tussen de VS en de EU was daarom niet aan 

de orde (Kimmit, 2007; AFX News Limited, 2006) . Verder merkt Wissmann (2014) op dat 

bepaalde Europese lidstaten niet bereid waren om te praten over het verlagen van 

tarieven met de Verenigde Staten. 

Merkel beseft al snel dat het gezien de omstandigheden niet mogelijk is om een 

vrijhandelsakkoord te onderhandelen. Ze tempert haar ambities en streeft vanaf het najaar 

in 2006 voor een initiatief dat zich richt op het verminderen van niet-tarifaire barrières 

(NTBs). Na het overtuigen van de Verenigde Staten gaat ze intensief lobbyen voor dit 

voorstel bij de andere Europese lidstaten (Wissmann, 2014; Mildner, 2014). Hieruit 

resulteert het minder ambitieuze Framework for Advancing Transatlantic Economic 

Integration. Dit werd goedgekeurd op de EU-VS top in Washington van 30 april 2007. 

Binnen dit kader werd er tevens beslist tot de oprichting van het Transatlantic Economic 

Council (TEC). Deze raad heeft als doel om niet-tarifaire handelsbarrières tussen de EU en 

de VS te reduceren en monitort de domeinen waarin er overbodige regelgeving bestaat en 

harmonisatie kan worden bevorderd. De raad wordt gezamenlijk voorgezeten door de 

Handelscommissaris van de EU en door de Handelsvertegenwoordiger van de VS (Europese 

Commissie, 2007).  

3.3 De aanloop naar het Transatlantisch Handels- en 

Investeringspartnerschap 

De TEC nam een veelbelovende start met enkele tastbare resultaten (bijvoorbeeld op het 

vlak van boekhoudkundige standaarden). Nadien werd er echter weinig vooruitgang 

geboekt. Aan beide kanten van de oceaan had men andere zaken aan het hoofd, zoals het 

beheersen van de financiële crisis (Klein & Mildner, 2010). Op 28 november 2011 wordt er 

tijdens een gezamenlijke EU-VS bijeenkomst in Washington echter nieuw leven geblazen in 

de transatlantische samenwerking. De TEC kreeg de opdracht om een High Level Working 

Group on Jobs and Growth op te richten. De werkgroep had als taak om een beleid uit te 

stippelen dat de handel en investeringen tussen beide transatlantische economische 
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grootmachten zou doen toenemen. Dit moest bijdragen aan de creatie van banen, 

economische groei en internationale competitiviteit. De werkgroep kwam op 19 juni 2012 

naar buiten met een tussentijds rapport waarin het stelde dat een uitgebreid 

vrijhandelsakkoord het grootste potentieel bood voor het bereiken van deze 

doelstellingen. Deze lijn werd doorgetrokken in het eindrapport dat werd gepubliceerd op 

11 februari 2013. Hierin wordt er gepleit voor een vrijhandelsakkoord dat zich, naast het 

verlagen van conventionele handelsbarrières, ook en voornamelijk richt op “[e]limination, 

reduction, or prevention of unnecessary ‘behind the border’ non-tariff barriers to trade […]” 

(High Level Working Group on Jobs and Growth, 2013, p. 1). Daarenboven moest het 

bijdragen aan het ontwikkelen van een globale standaard. Twee dagen later verspreidden 

de Europese en Amerikaanse leiders een verklaring waarin ze hun gedeelde wil uitten om 

te komen tot een Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap  (Europese 

Commissie, 2013). In juni van datzelfde jaar geeft ook de Europese Raad haar mandaat 

waardoor de onderhandelingen konden worden aangevat (Europese Commissie, 2013). 
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4. Exploratief empirisch onderzoek 

Hoofdstuk 1: Vergelijking van de economische context in de Europese 

Unie 

In dit eerste hoofdstuk wordt er gekeken naar de economische context waarin beide 

voorstellen voor het opstarten van een transatlantisch vrijhandelsakkoord werden 

gelanceerd.  

In de eerste helft van de jaren ’00 kennen de lidstaten binnen de EU een sterke 

economische groei. Groeicijfers evolueren tussen 2004 en 2006 van 2,6% tot 3,4% 

(Eurostat, 2014). De werkloosheid was echter hoog in de eerste jaren na de eeuwwisseling. 

In 2004 zijn meer dan 20 miljoen, of 9,2%, Europeanen werkloos. Dit aantal begint echter 

gestaag te dalen in de eerste helft van 2005. In 2006 daalt het werkloosheidspercentage 

tot 8,2% (Eurostat, 2014; Unemployment statistics, 2014). De gemiddelde overheidsschuld 

lag rond de 70% van het BBP (Eurostat, 2014). Overigens was er een licht begrotingstekort 

dat echter wel jaar na jaar afnam. In 2004 bedraagt het gemiddelde tekort 2,9%. Tegen 

2006 neemt dit af tot 1,5% (Eurostat, 2014).  

De succesvolle poging om de onderhandelingen over TTIP op te starten in 2011-2013 

verlopen in een fundamenteel andere economische context dan het initiatief van 7 jaar 

eerder. De transatlantische markt wordt in 2008 getroffen door de ergste economische 

crisis sinds de Grote Depressie in de jaren ’30 van de vorige eeuw (Helleiner, 2011). De 

financiële crisis werd een eurocrisis. In 2012 kent de EU een negatieve groei van 0,4%, een 

jaar later is er nog steeds een stagnatie van de economie. De gemiddelde overheidsschuld 

binnen de Unie stijgt drastisch, na neerwaartse trend tot en met 2008, tot een gemiddelde 

van 87,1% van het BBP in 2013. Vooral de Zuiderse landen en Ierland worden zwaar 

getroffen. In dit laatste land verdriedubbelt de overheidsschuld tussen 2008 en 2013. 

Griekenland ziet zijn schuld groeien met meer dan 60 procentpunten in 5 jaar tijd 

(Eurostat, 2014). Het jaarlijkse gemiddelde begrotingstekort piekt in 2009 net onder de 7% 

(Eurostat, 2014), waarop de Europese Raad instemt met een strenge begrotingspolitiek die 

wordt gecoördineerd door de Europese Commissie (Collignon, 2013). Dit beleid werpt zijn 

vruchten af waardoor het begrotingstekort van de EU28 in 2013 daalt tot 3,3%. De 

gevolgen van de crisis zijn duidelijk merkbaar op de arbeidsmarkt. In 2013 telt de Europese 

Unie 25 miljoen werklozen. Dit komt overeen met 10% van de actieve bevolking. In de 

Eurozone loopt de werkloosheid nog hoger op. In de periode 2011-2013 is er in deze 
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landen gemiddeld 11% werkloosheid. Griekenland en Spanje worden het zwaarst 

getroffen, bijna 25% van de actieve bevolking is er in 2012 werkloos (Eurostat, 2014).  

De veronderstelling bestaat dat de economische context in de aanloop naar de 

onderhandelingen van TTIP een rol hebben gespeeld in het tot stand komen van dit 

initiatief. In een context waar vele Europese landen kermen onder een hoge 

overheidsschuld, beperkte groei en werkloosheid vinden ambitieuze initiatieven die 

beloven om de economische groei te stimuleren sneller een voedingsbodem. In hoofdstuk 

3, over de proliferatie van bilaterale vrijhandelsakkoorden, en hoofdstuk 4, over de 

opkomende economieën en het zetten van een globale standaard, wordt er verder 

ingegaan op dit thema.   
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Hoofdstuk 2: Falen van de multilaterale handelsronde 

“The argument that a transatlantic free trade agreement would block the multilateral 

trade negotiations is no longer applicable since the Doha Development Round is more or 

less dead.”  

– Gerry van der Kamp-Alons,  

Radboud Universiteit Nijmegen, Theseus International Summer School, 25 juni 20141 

 

De Europese Unie is een sterke aanhanger van het multilaterale handelsforum. Tussen 

1999 en 2006 was er een de facto ban op het onderhandelen van bilaterale 

vrijhandelsakkoorden. Op deze manier trachtte Handelscommissaris Lamy het belang voor 

de EU van succesvolle onderhandelingen binnen het multilaterale kader te benadrukken 

(Woolcock S. , 2007; Meunier, 2007). Dit was in 2006 dan ook een belangrijke reden 

waarom de onderhandelingen met de VS niet tot stand kwamen. Handelscommissaris 

Mandelson verzette zich tegen het voorstel van Merkel omwille van de gevolgen die dit 

zou hebben voor het multilaterale forum. De rest van de wereld zou ontzet zijn indien de 

twee grootste handelsmachten een vrijhandelsakkoord met elkaar zouden onderhandelen, 

is zijn officiële redenering (AFX News Limited, 2006; Wissmann, 2014). Multilaterale 

handelsbesprekingen zijn het brandpunt van het Europese handelsbeleid (Young & 

Peterson, 2014). Toch lijkt het vertrouwen in dit multilaterale niveau de laatste jaren te zijn 

afgenomen. Uit de interviews, gevoerd naar aanleiding van dit onderzoek, blijkt dat de 

WHO Doha Ontwikkelingsronde unaniem als gefaald wordt ervaren. De geïnterviewde 

stakeholders waren het over eens dat dit falen een belangrijke rol heeft gespeeld in het 

opstarten van de onderhandelingen over een transatlantisch vrijhandelsakkoord in 2013.  

In dit hoofdstuk worden de recente evoluties binnen het multilaterale handelsforum 

bestudeerd en wordt er gekeken naar welke rol de EU hierin heeft gespeeld.  

Evolutie van het multilaterale handelssysteem 

 Na een succesvolle conclusie van de Uruguay-ronde in 1994 en de oprichting van de 

Wereldhandelsorganisatie een jaar later, wordt in november 2001 het startschot gegeven 

voor een nieuwe multilaterale onderhandelingsronde om te komen tot een verregaande 

handelsliberalisering. De Doha Ontwikkelingsronde wordt geboren in de schaduw van de 

                                                           

1
 (Alons G. v., 2014) 
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terroristische aanslagen in de VS op 11 september 2001. Op deze manier tonen de leden 

hun inzet voor een open wereldhandel (Cho, 2009). De Doha agenda was bij de aanvang 

erg ambitieus. Enerzijds waren er de klassieke punten zoals het verwijderen van 

landbouwtarieven en subsidies en de toegang van ‘niet-landbouw gerelateerde producten’ 

(NAMA). Daarnaast kwamen ook de ‘nieuwe’ handelsonderwerpen zoals regels over 

competitie, transparantie in overheidsaanbestedingen, handelsfacilitering, investeringen 

en milieu- en sociale standaarden aan bod (WTO, 2001). Naar deze laatste zaken wordt 

gerefereerd als behind-the-border handelsbarrières (De Bièvre, 2006).  

Deze ambitieuze agenda kwam al snel in de problemen ten gevolge van een 

machtsverschuiving binnen de WHO richting de opkomende markten, belichaamd door de 

toetreding van China tot de WHO in 2001 (WTO, 2001; Cho, 2009). De Ministeriële 

Conferentie in Cancún in 2003 betekent het definitieve einde voor de dominante rol van de 

Quad – Canada, de EU, Japan en de VS – binnen het multilaterale handelssysteem. Hun 

positie wordt succesvol in vraag gesteld door de G-20 van de opkomende- en 

ontwikkelingslanden. Deze groep bestaat onder meer uit Brazilië, India, China, Argentinië, 

Zuid-Afrika, Indonesië, Mexico en Thailand. De onderhandelingen struikelen over de 

Singapore Issues: investeringen, competitie, overheidsaanbestedingen en 

handelsfacilitering (Kleimann & Guinan, 2011). Deze naam krijgt het nadat er op de WHO 

ministeriële bijeenkomst van 1996 in Singapore beslist wordt om deze zaken te bestuderen 

binnen het kader van de WHO. De top in Cancún behandelt voornamelijk drie zaken. 

Vooreerst de vraag of de vier Singapore Issues zouden moeten worden opgenomen in de 

Doha agenda, vervolgens het thema landbouw (de omvang van vermindering in 

binnenlandse steun, exportsubsidies en importtarieven) en ten slotte de markttoegang 

voor goederen (tarieven). De G-20 landen verzetten zich sterk tegen de inclusie van deze 

Singapore Issues in de agenda (Woolcock S. , 2003). Daarnaast hebben de opkomende 

economieën sterke standpunten met betrekking tot landbouw. Ze eisen van de OESO-

landen verregaande toegevingen op het gebied van landbouwtarieven en subsidies. De EU 

en de VS vragen van hun kant een verlaging van de industriële tarieven in de 

ontwikkelingslanden als tegenprestatie voor de verlaging van tarieven en subsidies in de 

landbouwsector. De top in Cancún eindigt in een patstelling tussen de G-20 leden aan de 

ene zijde en de VS en de EU aan de andere zijde. Het wordt gezien als het begin van de 

ondergang van de Doha-ronde (Kleimann & Guinan, 2011).  

De Top in Cancún is daarnaast symptomatisch voor het dieperliggende probleem 

waarmee de Doha-ronde wordt geconfronteerd. De G-20 landen voelen zich bij het 

afsluiten van de Uruguay-ronde benadeeld omwille van de gedane toegevingen met 
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betrekking tot de General Agreement on Trade in Services (GATS) en de overeenkomst over 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rigths (TRIPs) (Finger & Nogue´s, 2002; Cho, 

2009). Voor hen is de Doha-ronde een gelegenheid om deze toegevingen te compenseren. 

De ontwikkelde economieën, meer bepaald de VS en de EU, zien dit anders. Voor hen zijn 

de voorgaande rondes een afgesloten hoofdstuk. Voor iedere toegeving die ze doen, 

verwachten ze tegemoetkomingen van de andere leden op gebieden die voor hen 

voordelig zijn. Landbouw wordt door de Verenigde Staten en de Europese Unie ingezet als 

een onderhandelingsmunt waarvoor men iets in ruil wenst. Deze filosofische divergentie 

maakt deel uit van het genoom van de Doha-ronde, en is volgens Cho (2009) de 

belangrijkste boosdoener voor de impasse van de onderhandelingen.  

Na het falen van de top in Cancún blijven de Doha onderhandelingen in een impasse tot 

de zomer van 2004. De onderhandelaars vinden  overeenstemming en concluderen ‘The 

July 2004 Package’. Dit akkoord biedt een kader voor het bereiken van een overeenkomst 

over de ‘modaliteiten’, cijfers en reductieformules die toekomstige subsidie-en 

tariefverlagingen van landen zullen bepalen en er wordt een uitkomst bereikt over de 

controversiële Singapore Issues. Slechts één van de heikele thema’s, namelijk 

handelsfacilitering, wordt een onderdeel van de onderhandelingen (WTO, 2004). 

De volgende Ministeriële bijeenkomst vindt plaats in december 2005 in Hong Kong. Na 

een gefaalde poging om tegen juli 2005 te komen tot een verregaande toenadering tussen 

de leden rond gevoelige thema’s, de zogenaamde ‘July Approximation’, zijn de 

verwachtingen laag voor deze top (International Centre for Trade and Sustainable 

Development, 2005; The Economist, 2005). Toch slaagt men er in om enkele significante 

resultaten te behalen. Er worden deadlines gesteld voor het stopzetten van de 

handelsverstorende exportsubsidies in de landbouw- en katoensector. Er worden tevens 

verbintenissen aangegaan met betrekking tot Aid for Trade. De minst ontwikkelde landen 

(MOL’s) krijgen onder dit programma financiële middelen om hun handelsgerelateerde 

infrastructuur te versterken die ze nodig hebben om te profiteren van de WHO-

overeenkomsten en om hun handel verder uit te breiden. Daarnaast wordt er een akkoord 

bereikt om de export van de MOL’s niet langer te belasten, noch importquota te heffen 

(WTO, 2005). Aan het einde van de top verklaart WHO Directeur-Generaal Lamy (2005) het 

volgende: “We have managed to put the Round back on track after a period of 

hibernation.” Het akkoord deed echter geen uitspraken over de modaliteiten voor de 

landbouwsector en de markttoegang voor niet-landbouwproducten (NAMA) (WTO, 2005). 
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Tijdens de Hong Kong Ministeriële Conferentie in 2005 wordt er afgesproken om tegen 

april 2006 een overeenkomst te bereiken over deze onderwerpen waarvoor er nog geen 

consensus werd gevonden. Het gaat voornamelijk over de subsidies en importtaksen voor 

landbouwgoederen en de importtaksen op industriële goederen (Cho, 2005). Lamy stelt 

deze deadline eerst uit naar juni 2006 (Williams, 2006). Deze deadline verstrijkt echter 

evenzeer zonder noemenswaardige resultaten. Op 28 juli 2006 worden de gesprekken voor 

een onbepaalde tijd opgeschort (WTO, 2006).  

Vanaf Februari 2007 worden de onderhandelingen terug aangevat na een informele 

samenkomst van de handelsministers van de grootste WHO leden op het Wereld 

Economische Forum in Davos. Ze engageren zich om de onderhandelingen succesvol af te 

ronden (Lamy, 2007). In het voorjaar van 2008 wordt er vooruitgang geboekt op alle 

gebieden. Verschillende conceptnota’s werden opgesteld met betrekking tot landbouw en 

de NAMA’s (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2008). Lamy 

roept in juli 2008 een mini-ministeriële bijeenkomst samen (WTO, 2008). De hoop is hoog 

gespannen en velen verwachten dat deze bijeenkomst voor een doorbraak zal zorgen 

(International Centre for Trade and Sustainable Development, 2008). Na vele dagen 

vruchteloos onderhandelen, komt Lamy op de proppen met een finaal compromis (WTO, 

2008). Er volgen intensieve onderhandelingen met de G7 (Brazillië, de EU, India, de VS, 

Japan, China en Australië). Een overeenstemming wordt gevonden over zowel de 

landbouwsubsidies als de industriële tarieven. Toch blijkt deze ultieme poging onsuccesvol. 

De onderhandelingen vallen uiteindelijk over het Special Safeguard Mechanism (SSM), een 

mechanisme dat de ontwikkelingslanden in staat moet stellen om hun landbouwers te 

beschermen tegen goedkope voedselimport indien de voedselprijzen sterk dalen. India en 

in mindere mate China stonden lijnrecht tegenover de Verenigde Staten over de praktische 

invulling van dit mechanisme (Kleimann & Guinan, 2011; International Centre for Trade 

and Sustainable Development, 2008). Op 29 juli kondigt Lamy aan dat de 

onderhandelingen mislukt zijn. De Doha-ronde bevindt zich vanaf dat moment in een diepe 

crisis (WTO, 2008).  

De Ronde boekt weinig vooruitgang tot en met de aanvang van de onderhandelingen 

over TTIP. In een context van een wereldwijde financiële crisis, spreken de G20-

staatsleiders in Pittsburgh in 2009 wel hun steun uit voor het multilaterale handelssysteem 

en pleiten voor een conclusie van de Doha-ronde tegen het einde van 2010 (G20 Research 

Group, 2009). Op de daaropvolgende WHO Ministeriële Conferentie in 2009 wordt er enkel 

bevestigd dat 2010 de streefdatum is voor het afsluiten van de Doha Ontwikkelingsronde 
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(WTO, 2009). Deze deadline wordt niet gehaald. De conferentie in december 2011 eindigt 

in een impasse (WTO, 2011).  

De Europese Unie binnen het multilaterale handelssysteem 

Europa evolueert van een defensieve neo-mercantilistische speler in de GATT naar een 

offensieve neoliberale speler met een erg ambitieuze agenda binnen de WHO Doha-ronde. 

Het slaagt er echter amper in om deze ambitieuze doelstellingen succesvol te incorporeren 

binnen de Doha onderhandelingen (Young & Peterson, 2014; Woolcock S. , 2003; Meunier, 

2007; Falke, 2005; De Bièvre, 2006; Mortensen, 2009) In de volgende alinea’s wordt de 

evolutie van Europa binnen het multilaterale systeem besproken en de oorzaken van deze 

evolutie. 

De Uruguay-ronde wordt beschouwd als een scharnierpunt in het handelsbeleid van de 

EU. Aanvankelijk komt de Unie tijdens deze onderhandelingen niet verder dan het 

reageren op initiatieven van andere leden, omdat de Commissie er niet in slaagt om een 

gezamenlijke positie tussen de lidstaten te bewerkstelligen (Young & Peterson, 2014; 

Young R. A., 2011). Landbouw is het struikelblok van de onderhandelingen. De EU, met 

Frankrijk voorop, willen amper toegevingen doen om het gemeenschappelijke 

landbouwbeleid (CAP) te hervormen om zo vooruitgang te boeken op andere terreinen. 

Uiteindelijk duurt het tot 1992 vooraleer er overeenstemming wordt gevonden tussen de 

VS en de EU over beperkte hervormingen binnen de landbouwsector. Op andere vlakken is 

er een grotere overeenstemming tussen beide transatlantische partners en slaagt men er 

in om liberalisering van de diensten te bewerkstelligen (GATS) en zorgt het TRIPs-verdrag 

voor een bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Europese en 

Amerikaanse bedrijven (Young & Peterson, 2014; Mortensen, 2009). Daarnaast haalt de EU 

zijn slag thuis met de oprichting van de WHO in 1995 en het bijhorende mechanisme voor 

geschillenbeslechting (Young & Peterson, 2014). Tijdens de Uruguay-ronde wordt duidelijk 

dat de Europese Unie voortaan een volwaardige en machtige speler is tijdens 

onderhandelingen binnen het multilaterale handelsforum. Er ontstaat een bipolaire-

machtsbalans waarin de VS en de EU overeenstemming zoeken en dit akkoord opdringen 

aan de andere leden binnen de GATT (Evenett, 2007; De Ville, 2014)  

Na de oprichting van de WHO neemt de Europese Unie een leiderschapsrol op binnen dit 

forum. Het wordt een proactieve agendasetter met offensieve belangen. Het streeft meer 

en meer naar regelgevende convergentie tussen de verschillende leden van de WHO. De 

Singapore Issues – competitiebeleid, investeringen, publieke aanbestedingen en 

handelsfacilitering – en de eisen met betrekking tot sociale- en milieustandaarden zijn de 
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belangrijkste voorbeelden van deze diepe behind-the-border handelsagenda die de EU 

nastreeft. Daarnaast blijven ook de conventionele eisen betreffende een betere toegang 

voor gefabriceerde goederen (NAMA) en diensten op de wereldmarkt belangrijk (Evenett, 

2007; Mortensen, 2009).  

Een gefaalde poging in 1999 om deze handelsagenda door te drukken tijdens de WHO 

Ministeriële Conferentie in Seattle tempert het enthousiasme van de EU niet. Twee jaar 

later slaagt toenmalig Handelscommissaris Lamy er in om deze thema’s te laten opnemen 

binnen de WHO Doha Verklaring van 14 november 2001 (De Bièvre, 2006; WTO, 2001). 

Met deze brede agenda van de Doha-ronde hoopt de Commissie om de verwachte 

concessies die er binnen de landbouwsector gedaan zullen moeten worden – als een 

gevolg van de ‘built-in’ agenda met betrekking tot landbouw als een onderdeel van een 

overeenkomst tijdens de Uruguay-ronde – te compenseren (De Bièvre, 2006; Young & 

Peterson, 2014). Het wordt echter geconfronteerd met nieuwe machtsverhoudingen 

binnen de WHO, zoals al eerder aangehaald in dit hoofdstuk. Tijdens de top in Cancún in 

2003 is het duidelijk dat de ‘postmoderne’ agenda niet gesmaakt wordt door de 

ontwikkelingslanden en opkomende economieën met China, Brazilië en India op kop 

(Falke, 2005). De ontwikkelingslanden staan met een groot scepticisme tegenover deze 

‘nieuwe’ handelsagenda. Ze zien het eerder als verborgen protectionisme van de 

ontwikkelde economieën ten aanzien van de opkomende markten. De Singapore Issues, 

striktere arbeidsvoorwaarden en milieunormen zullen de meest ontwikkelde economieën 

in staat stellen om de MOL’s en de opkomende economieën te discrimineren, is de 

achterliggende gedachtegang (Young R. A., 2011; Falke, 2005). Ook het voorstel aangaande 

landbouw dat de EU en VS lanceren naar aanloop van die top wordt verworpen door de G-

20 en de G90, een groep van ontwikkelingslanden. De EU toont zich in 2004 bereidt om 

verdere toegevingen te doen op het vlak van landbouw en laat drie van zijn Singapore 

Issues vallen. Met deze ‘July 2004 Package’ geeft de EU toe op haar meest 

onderscheidende doelstellingen. De initiële ambitieuze Europese handelsagenda binnen de 

WHO wordt hiermee sterk afgeknot (Young & Peterson, 2014). Op de Hong Kong 

Ministeriële Conferentie van 2005 slaagt de EU er evenmin in haar belangen ten volle te 

verdedigen. Men bereikt geen overeenkomst over markttoegang voor NAMA-producten 

ondanks het feit dat de EU zich bereidt toont tot een verregaande afbouw van haar 

landbouwsubsidies en importtarieven, wat initieel op verzet stootte van bepaalde 

belangrijke landbouwlidstaten binnen de EU (Evenett, 2007; Young & Peterson, 2014; Cho, 

2009). Het ultieme compromis dat Lamy, als Directeur-Generaal van de WHO, lanceert in 

2008 tijdens de Ministeriële Conferentie gaat vooraf aan verdere toegevingen van Europa 
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op het gebied van landbouw. Brussel is bereidt de gemiddelde importtarieven voor 

landbouwproducten met 60 procent te doen afnemen en wil daarnaast de 

landbouwsubsidies drastisch terugschroeven. Omdat de lidstaten de Doha-ronde alle 

kansen willen geven, stemmen ze uiteindelijk in met dit voorstel. Toch zijn de andere leden 

van de WHO, o.a. India en de VS, niet in staat om een consensus te vinden over dit voorstel 

(Young & Peterson, 2014; WTO, 2008). Daarbij rijst er eveneens de vraag of de toegevingen 

die de EU bereid was te doen op het gebied van landbouw, landen als China en India kon 

bekoren; deze landen zijn zelf namelijk meer geïnteresseerd in het beschermen van de 

eigen landbouwmarkt (Young & Peterson, 2014). Volgens een Europese functionaris in 

Brussel verliezen de Commissie en de lidstaten hiermee het laatste vertrouwen in het 

bereiken van een diepgaand handelsakkoord op het multilaterale niveau. Dit wantrouwen 

wordt in 2012 door Lamy (2012) bevestigd wanneer hij het volgende stelt: “[I do not] 

harbour any dream about achieving grand designs or comprehensive deals.”  

Wat zijn de verklaringen voor deze evolutie van de Europese handelsagenda binnen het 

multilaterale forum? Eerst en vooral vindt er sinds midden jaren ’80 een verschuiving van 

de ideeën plaats bij de heersende Europese elites in de richting van het neoliberalisme 

(Mortensen, 2009; Young R. A., 2011). Dit gaat gepaard met het project van toenmalig 

Commissievoorzitter Delors om te komen tot een eengemaakte Europese markt in 1992. 

Hiermee verdwijnt de vrees bij de lidstaten voor de liberalisering met betrekking tot 

goederen en diensten op het multilaterale niveau aangezien deze minder verregaand zijn 

dan dat wat al heeft plaatsgevonden binnen de Unie (Young & Peterson, 2006; Baldwin M., 

2006). Bij dit proces van een eengemaakte markt is de EU er tevens in geslaagd om 

gezamenlijke regels en standaarden af te spreken. Het wil deze exporteren om zo 

‘oneerlijke’ concurrentie te vermijden. Het gaat onder meer over regels met betrekking tot 

subsidies van de overheid in bepaalde sectoren en milieu- en sociale standaarden (Young & 

Peterson, 2006; De Bièvre, 2006). Daarenboven is er vanaf midden jaren ’90 een 

toegenomen aandacht van NGO’s en vakbonden voor internationale handel. Ze vrezen de 

impact die toegenomen globalisering zal hebben op nationale soevereiniteit van staten 

vooral op het gebied van sociale- en milieustandaarden (Falke, 2005; Young & Peterson, 

2014). Het proces om te komen tot een eengemaakte markt levert de Unie daarnaast 

ervaring op over het onderhandelen van dergelijke behind-the-border thema’s. De positie 

van de lidstaten ten opzichte van deze thema’s is in de positieve zin gewijzigd sinds de 

eenmaking (Young & Peterson, 2006). Het ontstaan van een toegenomen concurrentie 

binnen de EU is daarnaast een direct gevolg van de eengemaakte markt. Dit leidde tot 

competitievere Europese bedrijven. Deze richten zich in toegenomen mate op de steeds 
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sterker gemondialiseerde wereldmarkt. Deze Europese multinationals hadden nood aan 

duidelijke afspraken met betrekking tot investeringen, een transparant en eerlijk 

concurrentiebeleid, toegang tot buitenlandse publieke investeringen en eenvoudige 

toegang tot een markt (handelsfacilitering). Bovendien hadden voorgaande multilaterale 

onderhandelingsronden er al voor gezorgd dat tarieven en quota’s over het algemeen al 

vrij laag waren, waardoor deze nieuwe wensen van de Europese bedrijven meer op de 

voorgrond kwamen (Evenett, 2007; Baldwin M. , 2006; Young & Peterson, 2006). De 

Commissie was er verder ook van overtuigd dat concurrentiebeleid en investeringen op 

multilateraal niveau geregeld moesten worden. Dit zou voordelig zijn voor het 

wereldsysteem (Young & Peterson, 2014). Tot slot zorgden de hervormingen binnen het 

gemeenschappelijke landbouwsysteem er ook voor dat de EU zich offensiever kon 

opstellen tijdens de onderhandelingen binnen het multilaterale forum (Baldwin M. , 2006).  

Conclusie 

In dit hoofdstuk werd er aangetoond dat de EU vanaf midden jaren ’90 transformeert tot 

een offensief lid binnen het multilaterale handelssysteem. De handelsagenda van de EU 

wijzigt om tal van redenen naar een ‘diepe’ handelsagenda waar behind-the-border 

thema’s centraal komen te staan (o.a. Singapore Issues). Tijdens de Doha 

Ontwikkelingsronde die aanvangt in 2001 wordt de Unie echter geconfronteerd met een 

nieuwe realiteit, namelijk de toegenomen macht en assertiviteit van de opkomende 

markten en de minst ontwikkelde landen. De initieel ambitieuze agenda van de 

Ontwikkelingsronde, sterk beïnvloed door de Europese Unie, evaporeert snel. De EU wordt 

gedwongen steeds verdere toegevingen te doen op de Singapore Issues en andere zaken 

en krijgt daarvoor weinig in de plaats. Aan de vooravond van het Merkel initiatief in 2006 

was de Ronde aan het aanmodderen, maar het duurt tot 2008 vooraleer het vertrouwen in 

het welslagen van de Doha-ronde door de Europese elite echt wordt opgegeven 

(Wissmann, 2014; Europese functionaris, 2014; Pelckmans, 2014). Dit wordt versterkt met 

de aanhoudende impasse in de jaren nadien. De terughoudendheid om de Europese 

handelsagenda op andere manieren na te streven verdwijnt daardoor.   
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Hoofdstuk 3: Proliferatie van bilaterale vrijhandelsakkoorden 

 “Our core argument is that rejection of protectionism at home must be 

accompanied by activism in creating open markets and fair conditions for trade abroad.” 

Europese Commissie, Global Europe, oktober 20062 

 

In oktober 2006, in dezelfde periode als het Merkel initiatief, komt toenmalig 

Handelscommissaris Mandelson naar buiten met een nieuwe strategie voor de komende 

jaren. Global Europe betekent het einde voor het moratorium op het onderhandelen van 

bilaterale vrijhandelsakkoorden, in het leven geroepen in 1999 (Meunier, 2007). De 

strategie maakt gewag van twee basiscriteria voor het opstarten van bilaterale 

onderhandelingen. Ten eerste moeten de potentiële partners marktpotentieel hebben; er 

wordt dus gekeken naar de huidige economische omvang en het groeipotentieel. Het 

tweede criteria gaat over het niveau van protectionisme ten aanzien van de EU, zowel op 

gebied van tarifaire barrières als non-tarifaire barrières. Gebaseerd op deze criteria stelt de 

Commissie voor om te onderhandelen over een regionaal vrijhandelsakkoord met ASEAN 

en Mercosur. Het opstarten van onderhandelingen met Zuid-Korea staat ook bovenaan in 

het prioriteitenlijstje. Daarnaast worden ook India, Rusland en de Samenwerkingsraad van 

de Arabische Golfstaten (SAG) – met deze laatste waren de onderhandelingen al aan de 

gang – geopperd als mogelijke onderhandelingspartners (Europese Commissie, 2006).  

Woolcock (2011) noemt dit de vierde generatie van Europese vrijhandelsakkoorden. Het 

hoofddoel is om de Europese economische belangen te dienen, dit in tegenstelling tot de 

voorgaande generaties. De eerste generatie vrijhandelsakkoorden was eerder geïnspireerd 

vanuit een ontwikkelingsdoelstelling; het ging om akkoorden die de Europese 

Gemeenschap afsloot met de voormalige kolonies van de lidstaten. Deze akkoorden 

bevatten bepalingen over asymmetrische reductie van de tarieven, preferentiële toegang 

tot de Europese markt en financiële hulp. De volgende generatie zijn de 

vrijhandelsakkoorden die Europa afsloot met buurlanden. Zo onderhandelde het 

akkoorden met Centraal- en Oost-Europese lidstaten na de Koude Oorlog. Op deze manier 

trachtte het economische stabiliteit te brengen die op zijn beurt zou leiden tot politieke 

stabiliteit. De veiligheidsdimensie was hierbij prioritair. De Euro-Med akkoorden met 

bepaalde Noord-Afrikaanse staten en gebieden uit het Midden Oosten worden ook onder 

                                                           

2
 (Europese Commissie, 2006, p. 6) 
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deze tweede generatie geplaatst. De hoofddoelstelling is het creëren van veiligheid en 

stabiliteit in de Europese achtertuin. De derde generatie komt voort uit commerciële 

doelstellingen maar dienen eerder een defensieve doelstelling. Ze willen het effect van 

handelsverlegging ten gevolge van andere belangrijke economieën teniet doen. Een 

bekend voorbeeld is het vrijhandelsverdrag dat Europa afsloot met Mexico en dat vanaf 

2000 in werking trad. Dit akkoord had als doel om de negatieve gevolgen voor Europese 

lidstaten van het Noord-Atlantische handelsverdrag (NAFTA) op te heffen.  

In de literatuur worden er verschillende oorzaken gegeven voor deze verschuiving van 

het Europese beleid. Een eerste belangrijke verklaring die onder meer door da Conceição 

(2014) wordt aangedragen is de trage vooruitgang binnen het multilaterale handelsforum. 

Daarnaast toonde Baldwin & Jaimovich (2012) aan dat economische entiteiten ‘defensieve’ 

vrijhandelsakkoorden gaan afsluiten wanneer hun markttoegang tot bepaalde gebieden 

bedreigd wordt omwille van het zogenaamde ‘handelsverleggingseffect’. Dit fenomeen 

speelde in Europa zeker mee. De VS gaat vanaf 2001 een handelsbeleid voeren dat gericht 

is op competitieve liberalisering via het afsluiten van bilaterale vrijhandelsakkoorden. 

Hierdoor voelt de Commissie de druk toenemen om een gelijkaardig beleid te voeren 

omdat het anders dreigt om Europese bedrijven te benadelen ten gevolge van de slechtere 

markttoegang (van Loon, 2013; Woolcock S. , 2009). De Ville & Orbie (2013) zien in de 

Global Europe strategie echter eerder een voortzetting en concretisering van de 

neoliberale vrijhandelsorthodoxie die vanaf midden jaren ’90 geïnstalleerd werd in het 

Europese beleid. De echte reden voor de Global Europe strategie is dan ook om meer druk 

te zetten op Europese bedrijven om te komen tot ‘noodzakelijke’ structurele hervormingen 

om op deze manier competitiever te worden in de gemondialiseerde wereldeconomie. 

Het resultaat van deze koerswijziging laat niet lang op zich wachten. In april 2007 keurde 

de Europese Raad een mandaat goed waarmee de onderhandelingen voor een regionaal 

vrijhandelsakkoord met ASEAN konden worden aangevat. ASEAN bestaat uit tien Zuid-

Aziatische staten waaronder de Filipijnen, Indonesië en Maleisië. In diezelfde maand 

keurde de Raad eveneens een mandaat goed om de gesprekken met Zuid-Korea op te 

starten. De onderhandelingen met India starten twee maanden later (Europese Commissie, 

2014). De agenda die naar voor werd geschoven met de Global Europe strategie blijkt 

echter moeilijker haalbaar dan aanvankelijk gedacht. De onderhandelingen met ASEAN 

worden in maart 2009 ‘gepauzeerd’. Gesprekken met India blijven aanslepen zonder dat er 

grote vooruitgang wordt geboekt (Graziani, 2011). De Samenwerkingsraad van de 

Arabische Golfstaten, bestaande uit zes Arabische landen in de Perzische golf, trekken in 

2008 de stekker uit de langlopende vrijhandelsgesprekken met Europa (Europese 
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Commissie, 2013). De doelstelling om te komen tot een betere toegang tot de 

groeimarkten verloopt minder vlot dan verwacht (Köhler, 2014). Enkel in de 

onderhandelingen met Zuid-Korea, de tiende grootste handelspartner van de EU, wordt 

een positief resultaat behaald in 2010 (Europese Commissie, 2014). Dit is het eerste 

diepgaande vrijhandelsakkoord van de ‘nieuwe generatie’ dat de Commissie afsluit. Het 

gaat om een ambitieus en allesomvattend vrijhandelsakkoord. Naast een verregaande 

reductie van alle tarifaire barrières, ook op landbouwgoederen, bevat het akkoord grootse 

bepalingen over investeringen, intellectueel eigendomsrecht, publieke aanbesteding en 

competitie. Daarenboven zijn er ook milieu- en sociale standaarden opgenomen in het 

akkoord. Niet-tarifaire barrières (NTBs) worden evenzeer aangepakt (Europese Commissie, 

2010). Graziani (2011) en Woolcock (2011) beschrijven dit als het meest verregaande 

vrijhandelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten buiten het Europese continent. Orbie 

(2013) stelt vast dat in dit akkoord alles terugkomt wat de Europese Unie initieel wenste te 

bereiken binnen de Doha Ontwikkelingsronde.  

Verder begon de Commissie in oktober 2009 ook te onderhandelen met Canada. Dit 

gebeurt na het lanceren van een gezamenlijke studie in de zomer van 2007 naar de 

mogelijke effecten van dergelijk vrijhandelsverdrag (Europese Commissie, 2014). Canada 

voldoet echter niet aan de voorwaarden die destijds werden opgelijst in Global Europe 

strategie. De Commissie nam het dan ook niet op in de lijst met staten waarmee het 

onderhandelingen wenste op te starten (Europese Commissie, 2006). Toch slaagt Canada 

er in, na een intensieve lobbycampagne, om voornamelijk Duitsland en Frankrijk te 

overtuigen om binnen de Raad en de Commissie te ijveren voor het opstarten van 

gesprekken. Het opstarten van de onderhandelingen over een Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (CETA) is volgens Woolcock (2011) dan ook eerder een politieke 

beslissing geweest. Vanuit de Europese zakenwereld was er weinig vraag naar het 

opstarten van deze gesprekken. Canada is daarmee het eerste lid van de Quad waarmee 

de EU onderhandelingen aanvat. Merk op dat het besluit om te komen tot 

onderhandelingen met Canada genomen wordt na de gefaalde WHO Ministeriële 

Conferentie van juli 2008, aangehaald in het vorige hoofdstuk. Enkele maanden na het 

opstarten van de onderhandelingen met de VS bereikt de Commissie een politiek akkoord 

met Canada over het vrijhandelsakkoord (Europese Commissie, 2013). Graziani (2011) 

maakt in 2011 al gewag van het feit dat CETA een ideale basis vormt om de 

onderhandelingen met de Verenigde Staten aan te vatten gezien de vele overeenkomsten 

tussen beide economieën en de inhoud van het vrijhandelsakkoord.  
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Vanaf midden 2009 is er een duidelijke tendens merkbaar richting een offensiever 

bilateraal vrijhandelsbeleid (Graziani, 2011; De Ville & Orbie, 2013). Dit beleid wordt 

verdergezet door Karel De Gucht wanneer hij aantreedt als Handelscommissaris in 2010. 

De strategietekst getiteld ‘Trade, Growth and World Affairs’ (Europese Commissie, 2010) 

bouwt grotendeels verder op het beleid van Mandelson. Er is echter wel een toegenomen 

aandacht op wederkerigheid binnen de handelsakkoorden. De EU moet niet naïef zijn 

wanneer het zijn beleid uitvoert. Het moet eisen stellen aan de tegenpartij die in 

verhouding staan met wat de Europese Unie te bieden heeft (De Ville & Orbie, 2013). 

Daarbij is er een toegenomen bekommernis over de bekrachtiging van het handelsbeleid 

(Europese Commissie, 2010). De Gucht stelt zich hiermee assertiever op ten opzichte van 

voornamelijk de opkomende markten (Köhler, 2014). Door meer het ‘voor wat, hoort wat’-

principe te hanteren hoopt de Commissie druk uit te oefenen op die landen die hun 

markten niet voldoende willen openstellen voor Europa (De Ville & Orbie, 2013; Köhler, 

2014).  

De eerste beleidsdaad van de nieuwe Handelscommissaris is het opstarten van de 

bilaterale onderhandelingen met Singapore (maart 2010), Maleisië (september 2010) en 

Vietnam (juni 2012). Hiermee probeert de Commissie alsnog de toegang tot de Aziatische 

markt te verzekeren na een vruchteloze poging om te komen tot een regionaal 

vrijhandelsakkoord met ASEAN. Met Singapore slaagt men er in om op twee jaar tijd een 

akkoord te bereiken. In mei 2010 worden ook de gesprekken met Mercosur – de douane-

unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela – terug aangevat na een 

opschorting van 6 jaar (Europese Commissie, 2013). Deze gesprekken verlopen echter zeer 

moeizaam. Veel waarnemers (Orbie, 2013; Graziani, 2011) zijn het er dan ook over eens 

dat de region-to-region handelsagenda, die de Europese Unie prefereert, grotendeels 

gefaald heeft. In de jaren voor het opstarten van de onderhandelingen met de Verenigde 

Staten geraakt de Europese Unie steeds meer gefrustreerd door het gebrek aan 

vooruitgang dat er wordt geboekt met de opkomende markten (Köhler, 2014). De 

Commissie slaagt er niet in om een significante daling van de tarifaire en niet-tarifaire 

barrières te bedingen bij landen zoals China, Rusland, Brazilië en India (Europese 

Commissie, 2012). 

Tot slot heeft de crisis een belangrijke impact gehad op het Europese handelsbeleid (De 

Ville & Orbie, 2013; Graziani, 2011; da Conceição-Heldt, 2014; Bonciu & Moldoveanu, 

2014). In één van de recente werken van De Ville en Orbie (2013) tonen ze aan dat de 

Commissie er in geslaagd is om het neoliberale handelsdiscours waarin er gepleit wordt 

voor een verdere liberalisering van de Europese markt, succesvol te handhaven gedurende 



33 

 

de financiële crisis; dit beleid is zelfs versterkt doorheen de crisis. Vrijhandel wordt door de 

Commissie succesvol naar voor geschoven als het enige antwoord op de crisis. Dit discours 

heeft er toe geleid dat er binnen de lidstaten het gevoel heerst dat er geen alternatief is 

naast het neoliberale competitieve export-geleide beleid, voorgesteld door de Commissie. 

Het hanteert een constructie die stelt dat indien we de sociale welvaart willen handhaven 

in Europa er nood is aan groei. Aangezien verschillende lidstaten geen marge hebben om 

een fiscaal beleid te voeren waarin de binnenlandse vraag wordt aangewakkerd, is er nood 

aan export-geleide groei, aldus de officiële retoriek. Om deze export te promoten moeten 

Europese bedrijven competitiever worden op de wereldmarkt. Handelsbeleid zorgt voor de 

‘noodzakelijke’ economische hervormingen die leiden tot een toegenomen economische 

efficiëntie en dus competitiviteit. Een citaat uit een recent voortgangsrapport van de 

Europese Commissie (2012, p. 3) bevestigt deze retoriek: “trade agreements could boost 

growth via both the demand and supply sides, by securing a dynamic external demand 

pillar for the EU economy and fostering competitiveness-enhancing structural reforms.” 

In deze context kondigt de Commissie in het voorjaar van 2013 aan om onderhandelingen 

op te starten met Japan en de Verenigde Staten. Hiermee onderhandelt de Europese Unie 

met alle leden van de Quad, tevens de belangrijkste industrielanden (Europese Commissie, 

2013). Dit betekent een nieuw breekpunt in het Europese handelsbeleid (Woolcock S. B., 

2011; Orbie, 2013). In één van de eerste speeches van Handelscommissaris De Gucht 

(2013) na de bekendmaking van de onderhandelingen met de Verenigde Staten komt het 

discours, zoals beschreven in de alinea hierboven, naar voor wanneer hij verwijst naar TTIP 

als “[…] the cheapest stimulus package you can imagine.”  

Conclusie 

In dit hoofdstuk werd de geleidelijke verschuiving van het Europese handelsbeleid 

besproken. Handelscommissaris Mandelson verbreekt in 2006 het informele moratorium 

op het afsluiten van bilaterale handelsakkoorden, in het leven geroepen in 1999 als een 

manier om het belang van het multilaterale handelsforum te benadrukken. De Global 

Europe strategie richt zich in de eerste plaats op het afsluiten van vrijhandelsakkoorden 

met de opkomende Aziatische staten. Dit is deels te verklaren als een ‘defensief’ 

handelsbeleid als reactie op de competitieve liberalisering die er aan de gang was bij de 

Verenigde Staten. Doorheen de jaren gaat de Europese Commissie echter meer over op 

een offensief bilateraal vrijhandelsbeleid waarbij het eveneens ontwikkelde economieën in 

het vizier neemt. Dit wordt in het hoofdstuk verklaard vanuit een teleurstelling in het 

gebrek aan vooruitgang met de groeilanden, het verder falen van het multilaterale 
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handelsforum in 2008 en het succesvolle gebruik van het neoliberale handelsdiscours door 

de Europese Commissie doorheen de crisis.  

Wanneer Merkel in de zomer van 2006 voor het eerst luidop begint na te denken over 

het opstarten van onderhandelingen met de Verenigde Staten zijn er nog geen 

onderhandelingen gaande met de Aziatische groeimarkten en zit Global Europe nog in de 

pijplijn. Dit verklaart de terughoudendheid binnen de Duitse regering en de reacties van de 

Commissie wanneer Merkel met dit voorstel naar buiten komt (AFX News Limited, 2006; 

Wissmann, 2014). In 2013 liggen de kaarten anders. De Europese Unie is geleidelijk 

geëvolueerd tot een offensieve handelsmacht die erg ambitieuze vrijhandelsakkoorden 

heeft afgesloten met onder andere Zuid-Korea en Singapore. Deze vrijhandelsakkoorden 

omvatten alle gebieden waarin er binnen het multilaterale handelsforum geen vooruitgang 

kan worden geboekt. De onderhandelingen met Canada zijn volop aan de gang en zullen 

enkele maanden na de lancering van de onderhandelingen over TTIP leiden tot een politiek 

akkoord. Dit alles heeft er toe bijgedragen dat de initiële terughoudendheid ten tijde van 

het Merkel initiatief geleidelijk plaats maakt voor bereidwilligheid bij de Europese 

Commissie en de lidstaten om de onderhandelingen over een transatlantisch 

vrijhandelsakkoord met de VS aan te vatten. 
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Hoofdstuk 4: Opkomende economieën en het zetten van een globale 

standaard 

"This is about the weight of the western, free world in world economic and political 

affairs." 

Handelscommissaris Karel De Gucht, Reuters Eurozone Summit, 27 februari 20133 

 

Is de economische positie van Europa en de Verenigde Staten tussen 2006 en 2013 

gewijzigd ten opzichte van opkomende economieën? In dit hoofdstuk wordt er dieper 

ingegaan op de ‘rise of the rest’ en de positie van de transatlantische gemeenschap binnen 

de gemondialiseerde economie. Op een onderbouwde manier zal er worden aangetoond 

dat het transatlantisch vrijhandelsakkoord een poging is van de westerse liberale 

wereldorde om een globale standaard te zetten voor een toekomstig, op regels gebaseerd, 

mondiaal handelssysteem. Een poging die tot stand komt ten gevolge van een toegenomen 

‘sense of urgency’ bij de Europese en Amerikaanse beleidsmakers.  

De Europese Unie en de Verenigde Staten in de wereld 

 

Figuur 1: Aandeel in het mondiale BBP, 2010 (%) (Bron: Eurostat en de United Nations 

Statistics Division) 

                                                           

3
 (De Gucht, EU trade chief hopes to clinch U.S. trade deal by late 2014, 2013) 
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Figuur 1 maakt duidelijk dat de EU anno 2010 nog steeds een belangrijk aandeel heeft in 

de mondiale economie. Het BBP van de 27 lidstaten is dat jaar goed voor 25,7% van het 

mondiale BBP. Het gezamenlijke BBP van de VS en de EU is zelfs goed voor bijna de helft 

van het mondiale BBP (Eurostat, 2012). Dit aandeel neemt echter systematisch af. Dat is 

duidelijk waarneembaar in onderstaande figuur. Zowel de EU als de VS vertonen een 

neerwaartse trend met betrekking tot het aandeel in het mondiale BBP. Zo was de EU27 in 

1980 nog goed voor een aandeel van 34,1% (IMF, 2014). Het Chinese BBP was in 2010 goed 

voor 9,1% van het totale mondiale BBP. In een periode van tien jaar is deze opkomende 

economie er in geslaagd om haar BBP te doen toenemen met 3.038 miljard Euro. Deze 

toename is gelijk aan het opgetelde nationale BBP van de zes kleinste economieën van de 

G20 (Zuid-Korea, Turkije, Indonesië, Saudi-Arabië, Argentinië en Zuid-Afrika) (Eurostat, 

2012). In de World Economic Outlook van 2012 voorspelt het IMF dat tegen 2030 het 

gecombineerde economische gewicht van China en India groter zal zijn dan dit van de 

Europese Unie en de Verenigde Staten. Daarnaast zou het aandeel van de transatlantische 

markt in minder dan twee decennia dalen tot 1/3 van het mondiale BBP (IMF, 2012).  

 

Figuur 2: Aandeel in de mondiale wereldhandel (Bron: IMF World Economic Outlook 

Database) 

Vervolgens is dezelfde ontwikkeling waarneembaar indien er gekeken wordt naar de 

totale exportpercentages (diensten en goederen) van de grootste economieën. De EU27 is 

in 2005 de grootste exporteur met een aandeel van 18,1% van de totale wereldexport. In 

2012 is dit aandeel gedaald tot 15,6%. Indien er wordt gekeken naar een periode van tien 
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jaar is dit verlies nog groter: 3,7%. Eenzelfde tendens is merkbaar indien er gekeken wordt 

naar de VS. Op 7 jaar tijd verloor het eveneens 1,1% aandeel in de wereldexport, tot 

11,1%. Over een periode van 10 jaar gaat het zelfs om een verlies van 4,6%. China 

(uitgezonderd Hong Kong) daarentegen ziet zijn aandeel in de wereldexport sterk 

toenemen. Waar het in 2005 slechts goed was voor een aandeel van 10,5%, bedraagt dit in 

2012 al 14,7%. Over een periode van een decennium slaagt China er in om zijn aandeel in 

de wereldexport te verdubbelen. Andere opkomende economieën (Brazilië, India, Rusland 

etc.) vertonen eenzelfde patroon, al is bij deze staten de groeicurve minder uitgesproken 

(Eurostat, 2014).  

Indien we kijken naar de stromen van directe buitenlandse investeringen (DBI) merken 

we op dat ook hier de laatste jaren een verandering is waar te nemen. Waar de 

ontwikkelde economieën vroeger de grootste ontvangers en uitgevers waren van DBI, is 

deze tendens doorheen de jaren ’00 beginnen veranderen. Een rapport van de UNCTAD 

(2011) stelt vast dat in 2010 bijna de helft van de buitenlandse investeringen bestemd zijn 

voor de opkomende economieën. Drie van de vijf grootste ontvangers van DBI waren 

opkomende economieën. Deze toegenomen investeringen in opkomende economieën 

gaat volgens dit zelfde rapport vooral ten koste van investeringen in bepaalde Europese 

lidstaten. DBI vanuit de Aziatische regio naar andere staten namen evenzeer significant 

toe. Tussen 2005 en 2007 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse DBI-uitstroom van deze regio 

iets meer dan 100 miljard dollar, in 2010 is dit bedrag al verdubbeld. China en Hongkong 

nemen het leeuwendeel hiervan voor hun rekening (UNCTAD, 2011). Ter vergelijking: de 

buitenlandse investeringen vanuit de EU27 bedroegen voor datzelfde jaar echter nog 

steeds iets minder dan 500 miljard dollar (Eurostat, 2014).  

Europa blijft duidelijk de grootste marktmacht. Het verliest echter, net zoals de VS, 

systematisch terrein binnen het mondiale economische speelveld. Een verschuiving die 

pijnlijk duidelijk werd tijdens de crisis. De gemiddelde wereldgroei bedroeg in de periode 

2008-2009 1,1%. In de ontwikkelde economieën kromp de economie echter met 1,5%. De 

economische activiteit daalde in de Verenigde Staten met 1,3% en in de Europese Unie 

met 1,7%. De opkomende economieën en de ontwikkelingslanden kenden evenwel een 

groei van 4,25% in dezelfde periode, met China en India als sterkste groeiers met een 

respectievelijke groei van 9,4% en 6,05% (IMF, 2010). Het gaat dus niet om een korte- 

termijn trend, maar iets wat zich de laatste drie decennia manifesteert. De financiële crisis 

heeft deze geleidelijke trend echter nog versterkt. De afgelopen tien jaar is de 

mondialisering van de Chinese economie nog versneld. De vooruitzichten voor de 

komende decennia wijzen erop dat deze gestage herbalancering van de mondiale 
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wereldeconomie in de richting van de opkomende economieën zich zal verder zetten ten 

koste van het economische gewicht van de al ontwikkelde economieën (IMF, 2012).  

TTIP: een globale standaard  

Europa en de Verenigde Staten zijn de twee grootste ‘regelgevende machten’ in de 

wereld (Young & Peterson, 2014). Zo heeft de VS sterk bijgedragen tot de 

internationalisering van intellectueel eigendomsrecht (Dinwoodie, 2006) en is de EU 

verrezen als een globale leider op gebied van risicoregulering (Young & Peterson, 2014). 

Een ‘marktmacht’ is in staat om regels en standaarden te exporteren naar de rest van de 

wereld (Damro, 2012). De macht komt volgens Bach en Newman (2007) enerzijds voort uit 

de omvang van de interne markt van een bepaalde economische entiteit. Deze bepaalt 

volgens Drezner (geciteerd uit Damro, 2012) de mate waarin andere overheden geneigd 

zullen zijn om bepaalde regels en standaarden over te nemen. Daarnaast moet het ook 

vergezeld gaan met sterke autonome regelgevende instituties die marktcompetitie kunnen 

controleren en stimuleren. Young en Peterson (2014) verwijzen hiernaar als de ‘capaciteit’ 

van een regelgevende macht. Beide zaken zijn aanwezig in zowel de EU als de VS. In Europa 

is dit een gevolg van de eengemaakte markt. Doorheen dit proces, dat voornamelijk 

plaatsvond in de jaren ’90, worden er vele Europese regels en standaarden afgesproken 

om zo de verschillende Europese economieën te kunnen integreren en interne competitie 

maximaal te laten spelen. Onafhankelijke en sterke instituties – zoals regelgevende 

agentschappen, administratieve rechtbanken en ombudsdiensten – worden opgericht om 

staatsinterventionisme te vermijden. Europa’s toegenomen regelgevende macht in de 

wereld is dus een bijproduct van binnenlandse institutionele hervormingen (Bach & 

Newman, 2007; Young & Peterson, 2014; Damro, 2012). De transatlantische 

handelspartners vormen samen de kern van de liberale, internationale, op regels 

gebaseerde orde (Kupchan, 2014).  

Hoewel de transatlantische handelspartners nog steeds een enorme macht bezitten om 

de mondiale publieke regels en standaarden te beïnvloeden, neemt deze macht 

systematisch af (Kupchan, 2014; Venhaus, 2013; Rosencrance, 2013). Voorlopig zijn de 

BRICS – een acroniem voor vijf opkomende economieën (Brazilië, Rusland, India, China en 

Zuid-Afrika) – nog sterk afhankelijk van de Westerse economieën. Maar zoals aangetoond 

in dit hoofdstuk verschuift de macht systematisch in de richting van de opkomende 

economieën. We komen terecht in een multipolaire wereldorde waar naast ‘het westen’ 

ook de ‘rising powers’ een belangrijke rol opeisen (Alcaro & Alessandri, 2013). Zowel de 

Europese Unie als de Verenigde Staten hebben vastgesteld dat het onvoldoende 
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regelgevende macht bezit om de opkomende economieën te bewegen in de door hen 

gewenste richting. Maar de gecombineerde macht van beide markten zou wel voldoende 

moeten zijn om de BRICS, en voornamelijk China, te dwingen om zich meer te schikken 

naar de wil van het westen (Grant, 2013; Choblet & Hager, 2013; Bollyky & Bradford, 2013; 

Laïdi, 2013).  

Deze machtsverschuiving wordt volgens Venhaus (2013) gekristalliseerd in twee 

gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis is de toegenomen assertiviteit van de opkomende 

economieën binnen de WHO Doha-ronde, zoals besproken in hoofdstuk 2. Laïdi (2014) 

wijst erop dat het tijdens de opeenvolgende Ministeriële Conferenties in het teken van de 

Doha Ontwikkelingsronde steeds duidelijker werd dat de agenda’s van de opkomende 

economieën niet overeenstemmen met deze van de Europese Unie en de Verenigde 

Staten. China’s handelsbeleid wordt onder meer gekenmerkt door dumping, lage 

veiligheidsstandaarden, schending van intellectuele eigendomsrechten en 

staatsinterventionisme. Allemaal zaken waaraan er in het westen veel belang wordt 

gehecht (Grant, 2013). Anderzijds speelt de globale financiële crisis een belangrijke rol in 

de gewaarwording van de verschuiving van de macht in de richting van de BRICS (Venhaus, 

2013). Dit alles leidt tot een gevoel bij de beleidsmakers dat de westerse waarden onder 

druk staan en zorgt voor een toegenomen ‘sense of urgency’ om te handelen (Van Ham, 

2014; Alons G. v., 2014; Techau, 2013). Veel waarnemers waarschuwen dat dit wel eens 

het laatste decennium zou kunnen zijn waarin de Europese Unie en de Verenigde Staten 

voldoende economisch gewicht hebben om de mondiale handelsagenda vorm te geven 

(Choblet & Hager, 2013; Bollyky & Bradford, 2013).  

Eén van de doelen van TTIP is dan ook het zetten van een globale standaard op basis van 

de gedeelde belangen (House of Lords, 2014; De Gucht, 2013). Het is een reactionaire 

beweging van het westen met als bedoeling om terrein terug te winnen op de BRICS 

(Venhaus, 2013). Het transatlantische vrijhandelsakkoord gaat, net zoals andere recente 

diepe en allesomvattende vrijhandelsakkoorden, veel verder dan enkel tarieven. Het echte 

doel is om niet-tarifaire barrières te limiteren en coördineren. Vooral op het gebied van 

behind-the-border regelgeving en standaarden voor goederen en diensten (zoals 

telecommunicatie, financiën en e-commerce) worden er ambitieuze doelstellingen voorop 

gesteld, alsook op het gebied van overheidsaanbesteding, competitiebeleid, intellectuele 

eigendomsrechten, kapitaalstromen en investeringen. TTIP wil tevens standaarden zetten 

voor ‘goed bestuur’ in domeinen als transparantie, douaneadministratie, 

handelsfacilitering, bescherming van investeringen en afdwingbare regelgeving over 

arbeids- en milieustandaarden creëren (Pauwelyn, 2014; Europese Commissie, 2014).  
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Er zijn twee belangrijke redenen waarom dit diepgaande vrijhandelsakkoord een globale 

standaard zou zetten. Enerzijds zullen derde landen productstandaarden die worden 

afgesproken tussen de transatlantische handelspartners overnemen omdat dit voor 

exporterende bedrijven naar deze markt kostenefficiënt is. Buitenlandse bedrijven zullen 

druk uitoefenen op hun nationale overheden om deze productnormen over te nemen 

zodat ze geen competitief nadeel ervaren op de eigen binnenlandse markt. Op deze 

manier wordt er een level-playing field gecreëerd. Vogel (1997) beschrijft dit als het 

‘California effect’ omwille van de vaak hogere productnormen die Californië hanteert 

waardoor andere Amerikaanse staten hun regelgeving doen overeenstemmen met deze 

hogere standaarden om op deze manier een gelijk speelveld te creëren.   

Anderzijds speelt het concept van handelsverlegging een belangrijke rol. Een 

transatlantische vrijhandelszone zou de competitiviteit van derde landen aantasten binnen 

de EU en de VS. Producten die geïmporteerd worden uit China zullen bijvoorbeeld minder 

aantrekkelijk zijn op de transatlantische markt als een rechtstreeks gevolg van de diepe 

integratie tussen Europa en de Verenigde Staten. Dit zou de druk opvoeren op derde 

landen om ook een vrijhandelsakkoord af te sluiten met de Europese Unie en de Verenigde 

Staten. TTIP dient hierbij als een sjabloon dat eenvoudig gedupliceerd kan worden (Choblet 

& Hager, 2013; Bollyky & Bradford, 2013; Dadush, 2013). Een andere mogelijkheid is dat de 

toegenomen druk leidt tot een constructievere houding van de opkomende economieën 

binnen het multilaterale handelsforum (House of Lords, 2014; Berger & Brandi, 2013). Het 

resultaat blijft echter hetzelfde: het versterkt de invloed van Europese Unie en de 

Verenigde Staten om het mondiale handelssysteem vorm te geven. Zij blijven op deze 

manier de standard-setter in plaats van te degraderen tot standard-takers (Berger & 

Brandi, 2013; Froman, 2013). Het is een manier om de beslissingsstructuur die er bestond 

binnen het multilaterale handelsforum tot voor de eeuwwisseling via een regionaal 

vrijhandelsakkoord terug tot leven te wekken (Karmakar, 2014; De Bièvre, 2014) 

Conclusie 

De BRICS zijn bezig aan een gestage economische opmars. Deze trend is al enkele 

decennia aan de gang. De laatste jaren is er bij de westerse beleidsmakers echter een 

groeiend besef dat de marktmacht van de VS en de EU tanende is binnen het mondiale 

handelssysteem. Symptomatisch zijn de assertieve houding van de opkomende 

economieën tijdens de Doha Ontwikkelingsronde en de financiële crisis. De crisis trof de 

wereldeconomie het sterkste in de kern, namelijk de ontwikkelde economieën. 

Ondertussen bleven landen als China en India sterke groeicijfers neerzetten. Het wordt 



41 

 

daarnaast steeds duidelijker dat de agenda’s van het westen niet overeenstemmen met 

deze van de nieuwe markten. In de EU en de VS wil men de (neo-)liberale rules-based orde 

handhaven. Verscheidene onheilspellende rapporten, de financiële crisis en 

handelsdisputen met opkomende economieën hebben gezorgd voor een toegenomen 

‘sense of urgency’ in zowel de EU als de VS. Na gefaalde pogingen om via het multilaterale, 

regionale en bilaterale niveau de relaties met de opkomende economieën te bevorderen, 

opteren de transatlantische marktmachten ervoor om met TTIP een globale standaard te 

zetten die geëxporteerd kan worden naar de rest van de wereld. Het is een poging om aan 

het roer te blijven in een steeds meer multipolaire wereldorde en niet te vervallen tot een 

standard-taker binnen de mondiale wereldeconomie.   
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Hoofdstuk 5: Politiek-economische relaties tussen de Europese Unie 

en de Verenigde Staten 

Stellen dat de Verenigde Staten en Europese Unie belangrijke handelspartners zijn is een 

understatement. Daarnaast zijn de VS en de EU historische politieke en militaire 

bondgenoten. De transatlantische relaties worden desalniettemin gekenmerkt door 

verscheidene disputen en spanningen. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de handel 

tussen de transatlantische partners en de politieke relaties aan de vooravond van zowel 

het Merkel initiatief als TTIP.   

Evolutie van de transatlantische handel 

Dagelijks vinden er handelsstromen plaats van diensten en goederen tussen beide 

marktmachten met een geschatte waarde van 2,7 miljard dollar. Transatlantische 

investeringen zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor ongeveer 6,8 miljoen banen 

(Executive Office of the President , 2014). Het relatieve belang van de Verenigde Staten 

voor Europa is de afgelopen jaren echter stelselmatig afgenomen.  

De evolutie van de transatlantische handelsstromen in goederen toont dit duidelijk aan. 

In 2005 exporteert de Unie 23,5% van zijn goederen naar de VS en 13,9% van de import is 

afkomstig van diezelfde handelspartner. Zeven jaar later gaat 17,3% van de totale 

Europese export richting Amerika en daalt het Amerikaanse aandeel in de Europese import 

tot 11,5% van het totaal (Eurostat, 2014). De VS blijft daarmee de grootste afzetmarkt voor 

de EU maar is niet langer de grootste importeur in de Europese markt. Deze titel is het 

kwijt aan China sinds 2006 (Eurostat, 2013). Het aandeel van de Amerikaanse export 

bestemd voor de Europese markt bedraagt 18,2% in 2011 tegenover 20,7% zes jaar eerder. 

De contributie van de import van Europese goederen in de VS toont eenzelfde tendens. 

Deze nam af met bijna 2% ten opzichte van 2005, tot 16,6%. Deze evolutie heeft ervoor 

gezorgd dat China sinds kort ook op deze markt de grootste importeur van goederen is 

(WTO, 2012). De percentages maken duidelijk dat de relatieve handelsstromen in 

goederen tussen de EU en de VS consistent afnemen.  

In een steeds verder geglobaliseerde wereld winnen directe buitenlandse investeringen 

(DBI) aan belang in het beoordelen van een handelsrelatie. 28% van de totale Europese DBI 

wordt in 2006 geïnvesteerd in de Verenigde Staten. De VS is in deze periode, met een 

bijdrage van 48%, ook veruit de grootste investeerder in de Europese markt. Dit komt 

overeen met 59% van de totale uitstroom van Amerikaanse DBI (Eurostat, 2008). In 2011 
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gaat een derde van de Europese DBI naar de Amerikaanse markt en is iets meer dan twee 

derde van de buitenlandse investeringen in de EU afkomstig uit de VS (Eurostat, 2014), 

goed voor 57% van de totale DBI-uitstroom uit deze staat (Hamilton & Quinlan, 2013). Dit 

toont aan dat de trend die we waarnemen met betrekking tot de handelsstromen in 

goederen zich niet voordoet op het gebied van DBI tussen beide transatlantische partners. 

De tarifaire barrières tussen beide partners zijn laag. Gemiddeld bedragen de barrières in 

2006 4% aan beide kanten van de oceaan. De heffingen waren iets lager in de VS. Beide 

handelspartners hadden ook nog bepaalde piektarieven, zoals in de handel van textiel en 

landbouwproducten (Mildner, 2014). Deze heffingen zijn in de loop der jaren nog een klein 

beetje afgenomen. In 2013 is dit gemiddelde nog slechts 3% (Europese Commissie, 2014). 

Dit toont aan dat de openheid van de transatlantische handel op het gebied van tarifaire 

barrières niet significant is gewijzigd tussen 2006 en 2013. Het vrijhandelsakkoord met de 

VS gaat in hoofdzaak dan ook niet over het verwijderen van de tarifaire barrières maar 

over het verwijderen van non-tarifaire barrières. Dit besef is er eveneens in 2006. Het 

aantal studies hieromtrent is de jaren voor de lancering van TTIP evenwel toegenomen (cf. 

Ecorys, 2009) (Mildner, 2014).  

Evolutie van de politieke relatie met de Verenigde Staten 

Transatlantische relaties aan de vooravond van het Merkel initiatief 

Aan de vooravond van het Merkel initiatief is de transatlantische relatie aan het 

herstellen van de diepste diplomatieke crisis die het gekend heeft sinds het einde van 

WOII. De invasie van Irak door de VS in 2003 zet een enorme druk op de relaties tussen 

Europa en de Verenigde Staten (Lindborg, 2007; Burghardt, 2006). De historisch sterke 

band kent een “near-death experience” volgens de toenmalige Amerikaanse ambassadeur 

bij de NAVO Nicholas Burns (BBC, 2003). Dit ging vooraf aan twee andere diplomatieke 

incidenten namelijk de weigering van President Bush in 2001 om het Kyoto-protocol te 

implementeren en de terugtrekking in 2002 uit het Statuut van Rome, het 

oprichtingsstatuut voor het Internationaal Strafhof (Luterbacher, 2005; Shah, 2005). Dit 

alles leidt in Europa tot sterke anti-Amerikaanse gevoelens – of beter een anti-Bush 

sentiment – in de eerste helft van de jaren ’00 zowel onder de beleidsmakers als in de 

publieke opinie (Mildner, 2014). 

Het eerste diplomatieke conflict tussen Brussel en Washington vindt plaats twee 

maanden na het aantreden van President Bush. In maart 2001 weigert de President het 

Kyoto-protocol, met bindende afspraken voor de uitstoot van broeikasgassen, te 
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implementeren. Dit wordt in Europa ervaren als een zware tegenslag. Europa profileert 

zich als een klimaatleider. Er heerst op dat moment een sterke consensus onder het 

Europese publiek en de beleidsmakers over de ernst van het probleem. De Europese Unie 

ijvert binnen het multilaterale niveau dan ook voor verregaande en bindende afspraken. 

Amerika weigert mee te gaan in deze agenda. Washington wil zich niet binden aan 

afspraken die de economische groei dreigen te schaden en vreest de oneerlijke 

concurrentie van de opkomende economieën die het protocol niet ondertekenden. Er is 

echter een dieperliggend probleem. Binnen de Bush-administratie is er allesbehalve een 

consensus over de waarachtigheid, de oorzaak en de ernst van de klimaatproblematiek 

(Luterbacher, 2005). 

Een jaar later ontketent President Bush een nieuwe diplomatieke crisis met zijn trouwste 

bondgenoot. De terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Statuut van Rome in mei 

2002 wordt in Europa onthaald met negatieve reacties. Europa, als aanhanger van 

internationaal recht, heeft zich sterk ingezet voor het doen tot stand komen van dit 

Internationaal Strafhof. De Europese lidstaten zijn daarenboven veruit de grootste 

financiers van het strafhof. De Verenigde Staten keurt in augustus van datzelfde jaar een 

wet goed die het mogelijk maakt om met militaire macht Amerikaanse dienstleden uit de 

handen van het Internationaal Strafhof te houden. Dit ‘unilaterale’ optreden doet de 

wenkbrauwen fronsen in het ‘multilaterale’ Europa (Shah, 2005).  

De Amerikaanse invasie in Irak in maart 2003 maakt de transatlantische diplomatieke 

crisis compleet. Aanvankelijk verklaren de Europese leiders – na de aanslagen van elf 

september 2001 – gezamenlijk hun solidariteit met de Verenigde Staten. Dit blijkt ook 

wanneer de Europese leiders de NAVO missie naar Afghanistan goedkeuren in 2001. De 

Amerikaanse ‘war on terror’ drijft echter als snel een diepe wig tussen het transatlantische 

bondgenootschap (Burghardt, 2006; Cox, 2005). In de aanloop naar de Irakoorlog leiden 

Frankrijk en Duitsland het Europese verzet tegen de oorlogskoers van de Verenigde Staten. 

Ze hekelen de eigengereidheid bij de Bush administratie. Daarnaast eisen ze meer tijd om 

de zogenaamde aanwezigheid van massavernietigingswapens op de Iraakse bodem te 

onderzoeken. Er is echter verdeeldheid onder de Europese politieke elite. Landen als het 

Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en enkele Oost-Europese staten sluiten zich wel aan bij 

de ‘coalition of the willing’. In deze landen is de publieke opinie echter evenzeer gekant 

tegen een invasie in Irak. De anti-Amerikaanse gevoelens worden nog versterkt wanneer 

duidelijk wordt dat er geen massavernietigingswapens aanwezig zijn in Irak. Hiermee 

wordt de casus belli van deze oorlog volledig onderuit gehaald. De algemene teneur 
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binnen Europa is tegen deze oorlog. Het concept van een ‘preventieve oorlog’ wordt 

beschouwd als niet legitiem (Lindborg, 2007). 

De drie bovenstaande diplomatieke disputen moeten gekaderd worden binnen de ‘Bush 

doctrine’. Dit vormt de leidraad voor het Amerikaanse beleid gedurende de eerste 

ambtstermijn van president Bush. Deze neoconservatieve ideologie houdt vast aan het 

Amerikaanse exceptionalisme. De Verenigde Staten is dan ook alleen verantwoording 

verschuldigd aan zichzelf. Dit unilateralisme is kenmerkend voor de doctrine. De ideologie 

vertrouwt tevens op de militaire superioriteit van ‘s werelds enige hypermacht. Amerika 

wordt verheven tot het land dat ten strijde moet trekken om democratie en vrijheid te 

verspreiden. Kenmerkend is de simplificatie van de wereldpolitiek als een strijd tussen 

‘goed’ en ‘slecht’. Dit sterke moralisme verantwoordt bepaalde daden die het Amerikaanse 

leger moet stellen om ‘het kwade’ te verdrijven. Deze vereenvoudiging van de 

wereldpolitiek leidt eveneens tot het naïeve geloof dat de Verenigde Staten democratie 

zou brengen in het Midden-Oosten door Irak binnen te vallen (Burghardt, 2006).    

In 2004 wordt Bush herverkozen en komt er tevens een nieuwe Commissie aan de macht. 

Dit biedt een unieke gelegenheid om de transatlantische relaties te revitaliseren. De relatie 

verandert van toon. De Europese Unie wordt terug omschreven als een ‘onvervangbare 

partner’ voor de Verenigde Staten. Deze verschuiving in het Amerikaanse beleid is een 

gevolg van een militaire overstretch, budgettaire tekorten en een groeiende 

overheidsschuld. Bovendien wordt er in deze periode vanuit de Amerikaanse maatschappij 

steeds meer kritiek geleverd op het buitenlands beleid van de president. Dit alles verklaart 

de zachtere opstelling tijdens de tweede ambtstermijn van Bush. Er is een toegenomen 

aandacht voor het Europese continent. De president van Amerika brengt in 2005 een 

bezoek aan Brussel en nodigt de Europese leiders uit in het Witte Huis. In de zomer van 

2006 vindt er eveneens een EU-VS top plaats in Wenen. Tijdens deze verschillende 

ontmoetingen wordt de agenda niet langer gedomineerd door de Irak-crisis. Naast 

buitenlands beleid, is er opnieuw aandacht voor economische samenwerking en wordt er 

gesproken over het versterken van de consultatiemechnismen om toekomstige 

diplomatieke relaties te versterken. Op vlak van economische samenwerking worden er 

stappen gezet om de transatlantische relaties te verbeteren zoals met het EU-US Initiative 

to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth. Dit initiatief tracht de 

regelgevende convergentie tussen de EU en de VS te bevorderen. De polarisatie maakt 

stilaan plaats voor een constructieve dialoog en samenwerking. Er wordt terug naar de 

toekomst gekeken (Burghardt, 2006).   
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Vanuit de beleidselite blijft er echter een scepticisme bestaan ten aanzien van het beleid 

van Bush. In 2006 zijn er nog steeds bepaalde leiders aan de macht in Europa die verkozen 

werden omwille van de sterke standpunten die ze innamen ten aanzien van de VS, zoals 

onder andere de Spaanse Eerste Minister Zapatero. De Franse President Chirac, aan de 

macht sinds 2002, heeft eveneens een moeilijke relatie met Bush (Dassù & Roberto, 2005). 

De publieke opinie is daarenboven ook sterk gekant tegen het Amerikaanse beleid. Uit een 

grootschalige studie van The German Marshall Fund bleek dat anno 2006 slechts 37% van 

de Europeanen het Amerikaanse leiderschap in de wereld als wenselijk ervaart tegenover 

64% in 2002. President Bush ligt destijds allesbehalve goed in de Europese publieke opinie. 

Slechts 18% van de Europeanen staat positief ten aanzien van de president (The German 

Marshall Fund of the United States, 2006).  

Dit alles wijst erop dat de transatlantische relaties aan de vooravond van het Merkel 

initiatief nog steeds aan het helen zijn na een historisch dieptepunt in 2003. De Europese 

beleidsmakers en de publieke opinie koesteren negatieve gevoelens ten aanzien van 

president Bush. Dit is volgens een Europese functionaris één van de oorzaken voor het 

gebrek aan animo bij de Europese leiders voor het opstarten van ambitieuze 

vrijhandelsgesprekken met de Verenigde Staten.  

Transatlantische relaties aan de vooravond van TTIP 

“The Trans-Pacific Partnership and the corresponding American ‘pivot to Asia’ was an 

important motive for the European leaders to start up the negotiations on the Transatlantic 

Trade and Investment Partnership.” 

Zaki Laïdi, Sciences Po Paris, Theseus Summer School, 24 juni 20144 

 

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008 heerst er een ware 

‘Obamamania’ in Europa. Eens verkozen verwachten vele Europeanen dat Obama de 

transatlantische relaties gaat verdiepen en dat er een verandering van het Amerikaanse 

buitenlands beleid zal komen (Nielsen, 2013). De Europese staatsleiders verwelkomen het 

einde van het unilateralistische ‘cowboy’ beleid van de regering Bush. De verwachtingen 

vanuit Brussel zijn hoog gespannen. De komst van Obama belooft vooruitgang op vele 

domeinen waar de lidstaten en de Unie belang aan hechten. Een greep uit de niet-

exhaustieve lijst: hernieuwde aandacht voor de mondiale aanpak van de 

                                                           

4
 (Laïdi, TTIP: Stepping stone for a global trade agreement? , 2014) 
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klimaatproblematiek, inzet voor het multilateralisme, sterke nadruk op internationaal 

recht en aandacht voor mensenrechten (Cowles & Egan, 2012; Hamilton D. , 2013; Vutz, 

2012).  

De geanticipeerde verandering blijkt echter minder groot dan verwacht. Op vlak van 

klimaatbeleid betekent het beleid van Obama geen breekpunt met zijn voorganger. 

Wanneer de president tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 zich verenigt met 

China en Brazilië, verdwijnt de hoop op een bindend klimaatakkoord. Ook het presidentiële 

verzet tegen een Europese wetgeving om uitstoot van broeikasgassen te belasten in de 

vliegtuigsector betekent een stevige teleurstelling voor de Europese klimaatagenda (Vutz, 

2012; Hamilton D. , 2013). Nielsen (2013) wijst erop dat het niet het falen van het resultaat 

op milieuvlak an sich was wat de Europese leiders teleurstelde. Vooral het gebrek aan 

strijdlust bij de president om voor de klimaatagenda te vechten, werd in Europa ervaren 

als een teleurstelling. Daarnaast belet een impasse in het Amerikaanse Congres, wettelijke 

horden en een bureaucratische machtsstrijd de president om zijn belofte na te komen over 

de sluiting van de gevangenis op Guantanamo Bay (Cowles & Egan, 2012). Obama zet – al 

gebeurt het minder publiekelijk – de ‘war on terror’ eveneens verder. Het gebruik van 

onbemande vliegtuigen, de zogenaamde drones, neemt toe in deze strijd. Dit vindt vaak 

plaats in landen als Yemen en Pakisten. Beide gebieden verkeren officieel niet met de 

Verenigde Staten in oorlog. De president brengt tevens een succesvolle operatie op de 

been om Osama Bin Laden te klissen. De Pakistaanse autoriteiten worden niet 

gewaarschuwd wanneer Amerikaanse gevechtseenheden het grondgebied betreden. Al 

deze zaken druisen regelrecht in tegen het internationale recht. Tot slot wordt Bin Laden 

enige vorm van rechtspraak ontzegd alvorens hij in koelen bloede wordt geëxecuteerd 

(Nielsen, 2013). 

Ondanks het feit dat Obama op vele domeinen dus niet de verandering teweeg brengt 

die vele Europeanen hadden verwacht, tonen de Europese elite en de publieke opinie zich 

toch positief ten aanzien van Obama en het gevoerde beleid. De huidige president is er in 

geslaagd om de toon te veranderen van het Amerikaanse beleid. Ondanks de vele 

verschillen die er tussen Europa en de Verenigde Staten blijven bestaan, slagen de 

transatlantische partners erin om grote conflicten te vermijden en om min of meer 

succesvol samen te werken (Cowles & Egan, 2012; Vutz, 2012; Nielsen, 2013; Rousseau, 

2013). Waar de regering van Bush vaak het conflict opzocht als een manier om de 

binnenlandse publieke opinie te paaien, vermijdt de regering Obama directe confrontatie 

waar mogelijk. Europese leiders kunnen zich herkennen in de president. In de mate dat 

persoonlijkheid de internationale politiek kan bepalen, slaagt Obama er in om een grote 
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steun te genieten onder de Europeanen omwille van zijn redekundig talent en zijn 

diplomatieke capaciteiten, dit in scherpe tegenstelling tot zijn voorganger (Nielsen, 2013). 

De Transatlantic Trends van het German Marshall Fund (2012) ondersteunen deze 

bewering: 82% van de Europeanen staan positief tegenover president Obama. Terwijl 

president Bush in 2006 slechts door 18% van de Europeanen werd geapprecieerd. 

Daarnaast ervaren 52% van de Europeanen het Amerikaanse leiderschap in de wereld als 

wenselijk; hiermee scoort het 16% hoger dan Bush tijdens zijn laatste jaar als president.  

President Obama toont zich in de eerste ambtstermijn echter een koele minnaar van het 

oude continent. Het Amerikaanse beleid maakt een ‘pivot’ in de richting van Azië. Zowel op 

het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid, als op het gebied van handel verschuift 

de aandacht in de richting van de Aziatische tijgers (Clinton, 2011; Rousseau, 2013; Cowles 

& Egan, 2012). Een belangrijk signaal was de eerste officiële trip van de Minister van 

Buitenlandse Zaken Clinton. Traditioneel is Europa de eerste stop maar Clinton besliste 

echter om eerst Azië te bezoeken (Nielsen, 2013). Verder intensiveren onder de regering 

Obama ook de vrijhandelsgesprekken voor het sluiten van een Trans-Pacific Partnership 

(TPP). De Verenigde Staten wil komen tot “an ambitious, 21st century trade agreement 

that includes strong protections for workers, the environment, intellectual property, and 

innovation” (Clinton, 2011). Met de toetreding van Japan in maart 2013, vinden de 

onderhandelingen plaats tussen twaalf staten uit de Aziatisch-Pacifische regio. Enkele 

andere belangrijke leden zijn Australië, Canada, Vietnam en Singapore (United States Trade 

Representative, 2014). Het afsluiten van dit vrijhandelsakkoord is één van Obama’s 

prioriteiten tijdens zijn eerste ambtstermijn (Obama, 2011). Deze ambitie wordt echter 

niet gehaald. De toegenomen aandacht op de Aziatische regio is een reflectie van het 

groeiende economische belang van deze regio, alsook het toenemende strategische 

belang. De toekomstige bedreigingen voor de Verenigde Staten zullen eerder vanuit Azië 

komen, met de opkomst van China, dan vanuit Europa. Washington wil zijn positie in deze 

regio dan ook handhaven en versterken (Nielsen, 2013; Rousseau, 2013; Clinton, 2011).  

Ondanks de herhaaldelijke pogingen van de regering Obama om te benadrukken dat de 

toegenomen aandacht op de Aziatische regio niet ten kosten zal gaan van de aandacht 

voor Europa, voelen de Europese lidstaten zich in de steek gelaten. Wanneer Obama in 

2010 tijdens het Spaanse EU voorzitterschap zijn aanwezigheid op de jaarlijkse EU-VS top 

afzegt, bereikt dit gevoel een hoogtepunt (Cowles & Egan, 2012). Dit sentiment wordt 

ondersteund wanneer Robert Gates, toenmalig Minister van Defensie, in 2011 zwaar 

uithaalt naar het gebrek aan militaire capaciteit van de Europese NAVO-leden. Hij 

waarschuwde de Europese regeringsleiders dat de bereidheid van de Verenigde Staten om 
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te investeren in de alliantie dreigt af te nemen indien de baten niet langer opwegen tegen 

de kosten (Rousseau, 2013). In de State of the Union van 2012 spreekt de president zich 

enkel uit in termen van ‘a pacific power’, terwijl de historische band met Europa amper 

wordt vermeld (Nielsen, 2013).  

Het gevoel dat er een afstand groeide tussen Europa en de Verenigde Staten kan volgens 

vele waarnemers (Laïdi, 2014; Van Ham, 2014; Köhler, 2014; Mildner, 2014; Bungenberg, 

2014; Alcaro & Alessandri, 2013) gezien worden als één van de belangrijke oorzaken 

waarom de Europese lidstaten de onderhandelingen willen opstarten over een 

transatlantisch vrijhandelsakkoord. TTIP is een manier om het transatlantische 

partnerschap nieuw leven in te blazen. Europa komt op deze manier terug centraal te 

staan in het Amerikaanse beleid (Laïdi, 2014; Mildner, 2014; Alcaro & Alessandri, 2013).   

Conclusie 

De transatlantische handelsrelatie blijft de belangrijkste handelsrelatie voor zowel de 

Europese Unie als voor de Verenigde Staten, al neemt het belang systematisch af ten 

voordele van de handel met de opkomende economieën.  

Op politiek vlak kende de relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten een 

dieptepunt met de Irakoorlog in 2003. Het unilateralistische, neoconservatieve buitenlands 

beleid van de regering Bush werd niet gesmaakt door het merendeel van de Europese 

staatsleiders en de Europese publieke opinie. Tijdens zijn tweede ambtstermijn 

onderneemt president Bush met succes stappen om de relatie met Europa te verbeteren. 

Het wantrouwen tegenover de president en zijn beleid blijft aan de vooravond van het 

Merkel initiatief echter groot vanuit Europa. Het aantreden van president Obama in 2009 

wordt vanuit Europa dan ook onthaald met opluchting en hoge verwachtingen. De 

Amerikaanse regering onder Obama slaagt er echter niet in deze hoge verwachtingen in te 

lossen. De toon van het Amerikaanse beleid verandert wel. De transatlantische partners 

slagen er dan ook in om min of meer succesvol samen te werken. Grote transatlantische 

disputen blijven uit. In de publieke opinie en onder de Europese leiders kent Obama een 

ongekende populariteit. De waardering voor het Amerikaanse leiderschap in de wereld 

klimt eveneens uit een diep dal na de Bush-legislatuur.  

De ‘pivot to Asia’ die de Amerikaanse regering inzet op economisch en politiek vlak 

tijdens Obama’s eerste termijn wordt vanuit Europa ervaren als een beweging weg van het 

Europese continent. TTIP is volgens veel waarnemers een Europese poging om het 
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transatlantische partnerschap nieuw leven in te blazen. Op deze manier staat de Europese 

Unie terug centraal op de Amerikaanse agenda.  

Waar bepaalde Europese lidstaten tijdens het Bush tijdperk zich liever distantieerden van 

het Amerikaanse beleid, is er een omgekeerde tendens merkbaar tijdens Obama’s 

presidentschap. De Europese elites hebben het gevoel dat Amerika steeds meer wegdrijft 

van Europa. TTIP wordt gezien als een remedie voor dit probleem. Dit vertoont vele 

gelijkenissen met de twee eerdere pogingen die werden ondernomen in de jaren ’90 om te 

komen tot een vrijhandelsakkoord. Europese leiders ervoeren de relaties als zijnde op de 

drift na het einde van de Koude Oorlog en het afsluiten van NAFTA, het Noord-

Amerikaanse Vrijhandelsakkoord tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Een 

transatlantisch vrijhandelsakkoord werd gezien als het bindmiddel om de relaties te 

revitaliseren. 
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Hoofdstuk 6: de Europese landbouwsector 

Landbouw is een gevoelige sector als het aankomt op vrijhandelsakkoorden. In de jaren 

’90 is een eerdere poging van Sir Leon Brittan, in zijn functie van Handelscommissaris, om 

te komen tot een transatlantisch vrijhandelsakkoord hierover gevallen (Corporate Europe 

Observatory, 1998). Verschillende visies op de ondersteunende maatregelen voor de 

landbouwsector, exportsubsidies, hormonenvlees en genetisch gemanipuleerde gewassen 

bleken gedurende een lange tijd een onoverkomelijk probleem (Alons G. , 2013). In dit 

hoofdstuk wordt er eerst een vergelijking gemaakt tussen de Europese handelsbalans in 

landbouwproducten aan de vooravond van het Merkel initiatief en in de jaren voor de 

lancering van TTIP. Nadien wordt de evolutie van het Amerikaanse en Europese 

landbouwbeleid besproken.  
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Handelsbalans van de Europese Unie in landbouwproducten 

Onderstaande tabel toont de evolutie van de handelsbalans van landbouwproducten 

tussen 1999 en 2003. Het valt meteen op dat handelsbalans in 2010 en 2011 een netto 

overschot kent. In 2011 gaat dit over een surplus van bijna 7 miljard euro op een totale 

handelsstroom van 203 miljard euro. Dat betekent het grootste overschot op de balans in 

de geschiedenis van het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB). In 

vergelijking met 2005, aan de vooravond van het transatlantisch vrijhandelsinitiatief van 

Merkel, is er een balanstekort van iets meer dan 1 miljard euro op een totaal van 128 

miljard euro. Het gemiddelde tekort op de handelsbalans in de periode 2003-2005 

bedraagt dan ook 2,5 miljard euro. Voor de periode 2009-2011 is er een gemiddeld 

overschot van 3,5 miljard euro. Dit betekent een gemiddeld verschil van 6,3 miljard euro 

tussen de twee periodes (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2012).5  

 

 

                                                           

5
 Gebaseerd op eigen berekeningen.  

Tabel 1: EU27 Handelsbalans van de landbouwgoederen 1999-2011 in miljoen EUR (Bron: 

Eurostat) 
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Tabel 2: Landbouwexport 1999-2011 in miljoen EUR (Bron: Eurostat) 

 

Bovenstaande tabel geeft de Europese export weer in landbouwgoederen tussen 1999 en 

2011. De gemiddelde export tussen 2003-2005 bedraagt jaarlijks bijna 60 miljard euro. 

Voor de periode 2009-2011 loopt dit op tot gemiddeld 90 miljard euro. Dit is een stijging in 

absolute waarden van 30 miljard of omgerekend een toename van 50% ten opzichte van 

de periode 2003-2005.6 Hiermee blijft de EU de op één na grootste exporteur van 

landbouwgoederen. Het moet enkel de Verenigde Staten laten voorgaan met een erg 

kleine voorsprong. Daarnaast exporteert de Unie ongeveer het dubbele in waarde van 

‘soja-staat’ Brazilië. Deze groei vindt vooral plaats in de export van afgewerkte producten. 

Wijn, sterke drank, kaas en verwerkt vlees zijn de voornaamste afgewerkte producten die 

de EU exporteert naar de rest van de wereld. Ze hebben een hoge toegevoegde waarde. 

Het handelsoverschot van deze producten bedraagt 18 miljard euro in 2011 ter vergelijking 

met 3,7 miljard euro in 2005. Vanaf 2005 wordt er echter een permanente stijging 

waargenomen van het handelsoverschot in de afgewerkte producten. De gestegen 

wereldprijs voor grondstoffen7 en intermediaire producten8 vanaf 2010 geeft een tweede 

verklaring voor het handelssurplus (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2012).  

                                                           

6
 Ibid.  

7
 Grondstoffen zijn producten die voornamelijk in bulk worden verhandeld (vb. graan) en niet 

verwerkt zijn (MAP, 2007).  
8
 Intermediaire producten hebben de eerste fase van verwerking ondergaan (vb. van tarwe naar 

tarwebloem) en zijn niet klaar voor consumptie (MAP, 2007).  
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Tabel 3: EU27 Topbestemmingen voor landbouwexport - miljoen EUR (Bron: Eurostat - 

Comtext) 

Tabel 3 geeft de evolutie weer van de Europese export in landbouwgoederen naar de 

topbestemmingen. Er is een duidelijke verandering waarneembaar in het exportpatroon 

van de EU. Terwijl export naar de VS in 2005 goed is voor 21% van de totale export, daalt 

dit percentage tot 14% in 2011. Dit komt voornamelijk omdat de handel met andere staten 

is toegenomen. China en Hong Kong zijn in 2005 goed voor 4% van de totale Europese 

export. Zes jaar later is dit percentage meer dan verdubbeld tot 8,5%; goed voor een 

overschot van 2,5 miljard euro op de Europese handelsbalans. Als er gekeken wordt naar 

de export richting Rusland is er eenzelfde tendens merkbaar, al gaat het hier maar om een 

verschil van 2% ten opzichte van 2005, tot 10% van de totale export.9 Rusland, China en de 

VS zijn in 2011 goed voor een derde van de totale Europese export (DG Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling, 2012). De toegenomen export naar de groeimarkten doet 

vermoeden dat dit een duurzame trend zal worden.  

 

                                                           

9
 Gebaseerd op eigen berekeningen.  
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Tabel 4: EU27 Landbouwimport 1999-2011 in miljoen EUR (Bron: Eurostat) 

 

De EU is momenteel de grootste importeur van landbouwproducten ter wereld, met een 

sterke voorsprong op de VS, China, Japan en Rusland. Ongeveer de helft van de import zijn 

afgewerkte producten, 30% zijn intermediaire producten en 20% van de import zijn 

grondstoffen. Gemiddeld bedraagt de import in de periode 2003-2005 62 miljard euro. 

Voor de periode 2009-2011 bedraagt dit gemiddelde iets minder dan 87 miljard euro of 

omgerekend, een stijging van 40% ten opzichte van de periode 2003-2005.10 In de periode 

2003-2005 is Brazilië de grootste importeur, goed voor 14% van de totale import. Dit 

percentage blijft gelijk in de jaren nadien. Op een kleine afstand volgt de Verenigde Staten 

met een aandeel van 11% van de totale import in de periode 2003-2005. Dit aandeel daalt 

tot 8% in 2011. Op de derde plaats staat Argentinië met een aandeel van 7% voor de 

periode 2003-2005. Dit aandeel daalt lichtjes tot 6%. Tot slot zien we dat China twee 

plaatsen naar voor gaat, tot een vierde plaats, ten opzichte van de periode 2003-2005 (DG 

Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2012).  

  

                                                           

10
 Ibid.  
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Convergentie van het Europese en het Amerikaanse landbouwbeleid 

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

“The common agricultural policy […] is designed to ensure farmers react to market 

signals, and to allow EU farmers to compete globally.” 

– Europese Commissie, DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 30 januari 201211 

 

Vanaf de jaren ’60 voert Europa een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Europese 

Commissie, 2014). Het duurt echter 3 decennia vooraleer dit beleid een eerste hervorming 

ondergaat. De MacSharry-hervorming in 1992 start de verschuiving van 

productondersteuning, via exportsubsidies en de ondersteuning van graan- en veeprijzen, 

naar het ondersteunen van de producenten. Deze directe inkomensondersteuning is 

onafhankelijk van de marktprijzen of de productie (IPC, 2011; Europese Commissie, 2014). 

De directe ondersteuning wordt echter nog steeds gekoppeld aan de productie van een 

bepaald gewas of het houden van een bepaald type vee (Europese Commissie, 2011). De 

hervorming betekent een paradigma verschuiving van het GLB. Tot de jaren ’90 houdt 

Europa vast aan het ‘afhankelijke landbouw’ paradigma. Centraal hierin staat 

staatsinterventie en een speciale behandeling van de landbouwsector (Alons G. , 2013). De 

keuze voor dit beleid spruit voort uit de herinnering aan voedseltekorten tijdens WOII en in 

de nadagen van deze oorlog (Trachtenberg, 2012). Vanaf 1992 hanteert men eerder het 

multifunctionele paradigma; dit benadrukt de verschillende milieu- en sociale functies van 

de landbouwsector (Alons G. , 2013).  

De Millennium-hervorming van 1999 verdeelt het GLB op in twee pijlers: 

landbouwmarkten en plattelandsontwikkeling (Iván , 2009). De marktondersteuning voor 

granen, melk, melkproducten, runds- en kalfsvlees worden stapsgewijs gereduceerd 

(Europese Commissie, 1999). De tweede pijler, plattelandsontwikkeling, streeft 

voornamelijk naar het verhogen van de competitiviteit van de Europese landbouwsector 

en het verminderen van de milieu-impact (IPC, 2011).  

De belangrijkste verdienste van de daaropvolgende hervorming in 2003 is de introductie 

van de Single Market Payment Scheme (SPS). Dit schema zorgt voor een ontkoppeling 

tussen de productie en de subsidies die een landbouwer ontvangt. Op deze manier wordt 

                                                           

11
 (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 2012)  



57 

 

de marktwerking binnen het GLB versterkt (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 

2005).  

Ook de volgende hervorming in 2008 – de Health Check – zet verdere stappen om de 

marktwerking binnen de landbouwsector te doen toenemen. Marktinterventie wordt 

verder teruggedrongen, de meeste interventieprijzen worden afgebouwd. Bovendien 

wordt er een afspraak gemaakt om de melkquota in verschillende fases op te heffen tegen 

2015 (IPC, 2011; Boel, 2009).  

Indien we de vergelijking maken tussen de subsidies in 2005 en 2011, dan zijn er enkele 

significante verschillen merkbaar. In 2005 gaat het merendeel van de 52,17 miljard euro 

aan landbouwsubsidies naar gekoppelde directe steun (32,25 miljard euro) tegenover de 

1,45 miljard euro die wordt gespendeerd aan ontkoppelde steun; verder gaat er een 

aanzienlijk deel naar plattelandsontwikkeling (10,9 miljard euro), een klein deel bestaat uit 

exportsubsidies (3,05 miljard euro) en tot slot blijft er 5,33 miljard over voor andere 

marktmaatregelen. Zes jaar later bedraagt de gekoppelde steun nog slechts 3,35 miljard 

euro. De ontkoppelde directe steun daarentegen neemt toe tot 36,83 miljard euro. Er is 

tevens een toename in de ondersteuning voor plattelandsontwikkeling tot 12,30 miljard. 

De exportsubsidies worden gereduceerd tot 180 miljoen euro en ook de andere 

marktmaatregelen worden afgebouwd tot 3,16 miljard euro (DG Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling, 2012). Er is dus een duidelijke trend merkbaar in de richting van 

ontkoppelde directe steun, weg van gekoppelde directe steun. Daarnaast valt het op dat 

de exportsubsidies een dalende lijn volgen en bijna verdwenen zijn in 2011. De andere 

marktmaatregelen nemen eveneens af in de periode 2005 – 2011. Dit alles wijst erop dat 

Europa doorheen de jaren steeds meer evolueert naar een competitief landbouwmodel, 

weg van de handelsverstorende landbouwsubsidies, richting marktconforme 

ondersteuning.  

Het Amerikaanse landbouwbeleid 

De eerste jaren na WOII is het Amerikaanse landbouwbeleid eveneens geïnspireerd door 

het ‘afhankelijke landbouw’ paradigma. Het evolueert nadien echter richting een 

competitief paradigma waarin landbouw onderhevig is aan de werking van de markt (Alons 

G. , 2013). De Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 1996 zorgt voor een 

totale ontkoppeling tussen de subsidies en de productie (IPC, 2011). De ‘production 

flexibility contract’-betalingen worden in het leven geroepen als een overgangsmaatregel 

om het verlies van de variabele prijssteun op te vangen. Dit mechanisme zou via een 

systematische daling van de ondersteuning op 7 jaar tijd uitdoven (Thompson, 2005).  
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In het licht van dalende voedselprijzen keurt het Amerikaans Congres in 2002 een nieuwe 

wet goed. Naast enkele andere zaken, is de belangrijkste wijziging de invoer van een nieuw 

subsidiesysteem. Dit nieuwe systeem, met contra-cyclische betalingen, treedt in werking 

wanneer de ‘effectieve’ prijs – een rekensleutel die verschillende inkomsten van de 

landbouwer in rekening brengt – daalt onder de richtprijs. Het contra-cyclische 

betalingssysteem bestendigt een ad hoc besluit dat werd uitgevaardigd in 1998 (Morley, 

2008). De trend naar steeds lagere landbouwsubsidies wordt hiermee gebroken (Alons G. , 

2013). Thompson  (2005, p. 4) concludeert: “The 2002 Farm Bill […] reversed many of the 

1996 Farm Bill’s achievements.” 

De Food, Conservation, and Energy Act of 2008 introduceert een nieuw optioneel 

subsidieprogramma (ACRE), naast de al bestaand systemen van directe betalingen en 

contra-cyclische betalingen. ACRE heeft als bedoeling om de prijs- en 

productieschommelingen te compenseren van enkele belangrijke gewassen (IPC, 2011). 

Ondanks het feit dat de VS aanzienlijk minder subsidies toekent aan zijn landbouwsector 

dan Europa, jaarlijks om en bij de 20 miljard dollar (United States Department for 

Agriculture, 2011), hebben de contra-cyclische betalingen en het ACRE-programma wel 

een handelsverstorend effect (Thompson, 2005; Blandford, Josling, & Bureau, 2011).  

Onopgeloste kwesties 

Er zijn ook nog enkele onopgeloste divergenties tussen het Europese en het Amerikaanse 

landbouwbeleid. In deze sectie wordt er kort in gegaan op de milieudoelstellingen binnen 

het landbouwbeleid, voedselveiligheid aan beide kanten van de oceaan en geografische 

aanduidingen.  

Beide handelspartners hebben maatregelen genomen om milieudoelstellingen te 

verwerken in hun landbouwbeleid. In de VS is dit beleid voornamelijk gericht op het 

verminderen van de negatieve externaliteiten, zoals verzuring van de grond. Dit doet men 

door landbouwers te betalen om gronden niet te bewerken. In de EU daarentegen wordt 

een beleid gevoerd dat zich toespitst op de positieve externaliteiten van landbouw, 

namelijk landschapsontwikkeling. Zulke positieve maatregelen worden vaak gezien als een 

verdoken geldtransfer naar de landbouwers die handelsverstorend werken (Baylisa et al., 

2008).  

Verder is er een divergentie over de visie op voedselveiligheid. Daar waar de VS een 

‘science-based approach’ hanteert, houdt de EU vast aan het voorzorgsprincipe. Dit 

principe houdt in dat de overheid niet moet wachten met het nemen van maatregelen tot 
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er een onomstotelijk bewijs is dat een product schadelijk is voor de omgeving en 

gezondheid. Daarnaast incorporeert de EU ook de preferenties van consumenten in de 

beoordeling of een product al dan niet kan worden toegelaten op de Europese markt. Deze 

verschillende visies hebben al voor meerdere handelsdisputen gezorgd, onder meer over 

hormonenvlees en GGO-mais (Trachtenberg, 2012).  

Tot slot blijft er onenigheid bestaan over het gebruik van geografische aanduiding van 

streekproducten. Dergelijke aanduiding valt onder intellectueel eigendomsrecht. Het 

koppelt een product aan een bepaalde regio. De bekendste voorbeelden zijn Champagne 

uit de Champagnestreek in Frankrijk en Parmezaanse kaas uit de omgeving van Parma in 

Italië. Europa hecht erg veel belang aan deze geografische aanduiding omdat ze het belang 

erkennen van de geschiedenis en specialiteit van een product. De VS is veel minder 

geneigd om dergelijke aanduiding te gaan erkennen. Enkel met betrekking tot wijnen en 

sterke dranken maakt de VS een uitzondering omwille van de wijnstreek in Californië 

(Trachtenberg, 2012).  

Arnaud Petit (2014), directeur Handel binnen de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca, 

merkt tijdens een interview echter op dat hij de laatste 5 jaar over de meeste van deze 

onderwerpen steeds meer gelijkstemming waarneemt met zijn Amerikaanse tegenpoot. Hij 

wijst erop dat ook binnen de VS een debat gaande is over het gebruik en de etikettering 

van genetisch gemanipuleerde producten. Er is tevens een toenemende vraag naar 

geografische aanduidingen voor bepaalde streekproducten vanuit verschillende regio’s in 

de VS.  

Conclusie 

De afgelopen twee decennia heeft het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

een enorme hervorming gekend. Overheidsinterventie in de sector is afgenomen en 

marktfactoren krijgen meer kans om te spelen. Hiermee toont het een toegenomen 

convergentie met het Amerikaanse competitieve landbouwmodel. In de recente jaren 

heeft er – in teken van deze hervorming – een volledige verschuiving plaatsgevonden, 

richting ontkoppelde directe ondersteuning. Verder zijn de exportsubsidies gedaald tot een 

historisch minimum. Daarnaast zorgen de toegenomen export van voornamelijk 

afgewerkte producten richting de groeimarkten en de gestegen wereldprijs voor 

grondstoffen en intermediaire goederen voor een positieve Europese handelsbalans in 

landbouwgoederen sinds 2010. Dit alles heeft volgens Blandford et al. (2011) ruimte 

gecreëerd binnen Europa om te onderhandelen over landbouw binnen 

vrijhandelsakkoorden. Het is echter belangrijk te begrijpen dat deze verschuiving van een 



60 

 

defensieve naar een meer offensieve houding van de landbouwsector niet plots heeft 

plaatsgevonden maar een traag en permanent proces is geweest.  
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5. Conclusie 

“Een transatlantisch vrijhandelsakkoord: een oud idee waarvoor de tijd rijp is?”, dat is de 

vraag waarmee deze masterproef werd aangevat. Via een exploratief empirisch onderzoek 

werd er een politiek-economische analyse gemaakt tussen de vorige poging in 2006 en de 

huidige, succesvolle poging om te komen tot onderhandelingen over een transatlantisch 

vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit alles werd 

bestudeerd vanuit een Europees perspectief.  

Vooreerst wordt er in dit onderzoek aangetoond dat de Europese handelsagenda 

evolueert in de richting van een diepgaande ‘postmoderne’ handelsagenda aan het einde 

van de jaren ‘90. Naast tarifaire barrières verschuift de aandacht naar niet-tarifaire 

barrières. Er worden ambitieuze doelstellingen gesteld op het gebied van behind-the-

border regelgeving en standaarden voor goederen en diensten (zoals telecommunicatie, 

financiën en e-commerce). Daarnaast krijgen de Singapore Issues – investeringen, 

competitie, overheidsaanbestedingen en handelsfacilitering – een centrale plaats in het 

Europese handelsbeleid. Tot slot aspireert de Europese handelsagenda ook afdwingbare 

regelgeving over arbeids- en milieustandaarden bij zijn handelspartners. De Europese Unie 

evolueert hiermee van een defensieve speler in de richting van een offensieve speler 

binnen het internationale handelssysteem. Doorheen de jaren proberen de Europese 

beleidsmakers deze nieuwe handelsagenda op verschillende manieren na te streven.  

Aan de vooravond van het Merkel initiatief bevindt het Europese handelsbeleid zich op 

een scharnierpunt. De Europese beleidsmakers zijn bezig met een herziening van de 

handelsstrategie. Tot dusver was deze enkel gericht op het multilaterale handelsforum. 

Binnen dit forum wordt de Unie echter gedwongen tot steeds verdere toegevingen op de 

initieel ambitieuze agenda van de Doha Ontwikkelingsronde, onder meer met betrekking 

tot de Singapore Issues. In ruil krijgt het weinig toegevingen op de andere domeinen die 

het belangrijk acht. Een cruciale reden hiervoor is de toegenomen assertiviteit van de 

opkomende economieën binnen de Wereldhandelsorganisatie sinds de eeuwwisseling. De 

handelsagenda van deze landen stemt niet overeen met deze van de Europese Unie. 

Omwille van dit gebrek aan ambitie en de trage vooruitgang binnen het multilaterale 

forum beslist de EU met de Global Europe strategie om de aandacht niet langer uitsluitend 

op het multilaterale niveau te richten. Brussel hoopt via regionale en bilaterale 

vrijhandelsakkoorden met de opkomende economieën en voornamelijk ASEAN, India en 

Zuid-Korea haar diepe handelsagenda alsnog te kunnen verwezenlijken. Het wenst via deze 



62 

 

onderhandelingen toegevingen te verkrijgen van de opkomende economieën die het 

binnen het multilaterale niveau niet krijgt.  

Verder is anno 2006 de diplomatieke relatie met de Verenigde Staten herstellende. Het 

unilaterale neoconservatieve buitenlands beleid van president Bush stootte op hevig 

verzet onder de Europeanen. Onenigheid over de Irakoorlog betekende een historisch 

dieptepunt voor het transatlantische bondgenootschap. Ondanks de succesvolle poging 

van de toenmalige Amerikaanse president om tijdens zijn tweede ambtstermijn de plooien 

glad te strijken, blijft het scepticisme groot onder de Europese beleidsmakers en de 

publieke opinie.  

Zeven jaar later is de situatie significant veranderd. Op de WHO Ministeriële Conferentie 

in 2008 falen de leden om overeenstemming te vinden over een ultiem compromis. 

Hiermee verdwijnt de laatste hoop bij de Europese beleidsmakers op een succesvolle 

conclusie van de Doha-ronde. Bovendien wordt Europa zwaar getroffen door de ergste 

economische crisis sinds de Grote Depressie. Als een gevolg van deze twee gebeurtenissen 

begint de Commissie vanaf 2009 een agressiever vrijhandelsbeleid na te streven. De 

financiële crisis wordt door de Europese Commissie succesvol geïnstrumentaliseerd als een 

manier om meer vrijhandel te promoten. Desondanks blijft het resultaat van deze 

inspanningen aan de vooravond van TTIP beperkt. De Europese Commissie is erin geslaagd 

om een bilateraal akkoord af te sluiten met enkele staten, waarbij Singapore en Zuid-Korea 

de belangrijkste voorbeelden zijn. De onderhandelingen met ASEAN staan echter on hold. 

Met India en Mercosur verlopen de gesprekken stroef. China handhaaft nog steeds hoge 

tarifaire en non-tarifaire barrières en de handelsdisputen stapelen zich op. De doelstelling 

van de Global Europe strategie, om diepgaande vrijhandelsakkoorden af te sluiten met de 

opkomende economieën, blijkt bijgevolg moeilijk haalbaar. Verder was de Unie sinds 2009 

in onderhandeling met Canada over CETA. Dit is de eerste ontwikkelde economie waarmee 

de EU de onderhandelingen aanvangt, een eventueel akkoord vormt een blauwdruk voor 

TTIP.  

De financiële crisis versterkt daarnaast een trend die al een geruime tijd aan de gang is, 

namelijk de gestage opmars van de opkomende economieën. Wat al duidelijk werd binnen 

het multilaterale handelsforum in het begin van de jaren ’00, wordt bevestigd tijdens de 

financiële crisis. Europa verliest, net zoals de Verenigde Staten, systematisch aan 

marktmacht. Verschillende rapporten en waarnemers waarschuwen dat dit wel eens het 

laatste decennium zou kunnen zijn waarin de transatlantische handelspartners de werking 
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van het mondiale handelssysteem kunnen vormgeven. De ‘sense of urgency’ om te 

handelen neemt langs beide kanten van de oceaan toe.  

In de aanloop naar TTIP vat Obama zijn tweede ambtstermijn aan. Ondanks het feit dat 

de regering Obama niet de verandering teweeg bracht waarop vele Europeanen gehoopt 

hadden, blijven grote disputen uit en verloopt de samenwerking op de meeste domeinen 

goed. Wanneer de Verenigde Staten een economische en politieke ‘pivot to Asia’ 

aankondigt, ervaart de Europese elite dit als een beweging weg van Europa. Het gevoel dat 

de transatlantische relatie op de drift is, heerst onder vele Europese beleidsmakers. 

Het Merkel initiatief botste in 2006 op terughoudendheid vanuit onder andere de Duitse 

regering, de Europese Commissie en de Europese lidstaten omwille van de vrees dat het 

opstarten van onderhandelingen tussen de twee grootste marktmachten de doodsteek zou 

betekenen voor de WHO Doha-ronde. In 2013 is deze terughoudendheid verdwenen 

wegens van de aanhoudende impasse binnen het multilaterale handelsforum sinds het 

falen van de Ministeriële Conferentie in 2008. Verder vertoonde de Europese economie 

stevige groeicijfers midden de jaren ‘00. Deze situatie verandert wanneer de Europese 

Unie het epicentrum vormt van een zware economische crisis. Deze crisis heeft twee 

belangrijke gevolgen. Enerzijds zorgt ze, samen met het falen van de Doha-ronde, dat de 

Europese Commissie een agressiever bilateraal handelsbeleid gaat nastreven. Anderzijds 

versnelt het de opmars van de groeimarkten. Deze gestage groei, gecombineerd met de 

toegenomen assertiviteit van de groeimarkten, doen de transatlantische partners vrezen 

dat deze een gevaar vormen voor de (neo-)liberale, rules-based wereldorde. Europa slaagt 

er na het falen van het multilaterale niveau amper in om via het regionale en bilaterale 

niveau de opkomende economieën te verleiden tot verdere toenadering tot de Europese 

handelsbelangen. De Europese marktmacht blijkt onvoldoende groot. Washington en 

Brussel verkiezen vervolgens om via een Transatlantisch Handels- en 

Investeringspartnerschap samen een globale standaard te zetten die geëxporteerd kan 

worden naar de rest van de wereld. Het is een poging om aan het roer te blijven in een 

steeds meer multipolaire wereldorde en niet te vervallen tot standard-takers binnen de 

mondiale wereldeconomie. Daarnaast is het een manier van de Europese leiders om de 

Verenigde Staten terug aan het oude continent te binden na de Amerikaanse ‘pivot to 

Asia’. In tegenstelling tot 2006 heeft de Europese Unie intussen ervaring in het 

onderhandelen van diepgaande bilaterale vrijhandelsakkoorden. Tot slot vertoont het 

Europese landbouwmodel steeds meer coherentie met dit van de Verenigde Staten. 

Omwille van de toegenomen focus op competitiviteit, hoge voedselprijzen en een 

groeiende vraag vanuit de opkomende markten stelt deze traditioneel protectionistische 
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sector geen veto meer tegen het opstarten van de gesprekken met de Verenigde Staten. 

Dit alles doet concluderen: een transatlantisch vrijhandelsakkoord, een oud idee waarvoor 

de tijd rijp is.  

In dit onderzoek werd aangetoond dat er niet één bepalende oorzaak is voor het tot 

stand komen van de onderhandelingen over een transatlantisch vrijhandelsakkoord. Het 

gaat om een resem aan motieven die elk een bijdrage hebben geleverd. Dit is meteen ook 

de achilleshiel van dit onderzoek. Het multidimensionale karakter van dit onderzoeksobject 

doet vermoeden dat bovenstaande opsomming niet exhaustief is. Zo werd er in deze 

masterproef bijvoorbeeld niet gekeken naar het effect van de inwerkingtreding van het 

Verdrag van Lissabon, wat mogelijk een bepalende invloed heeft gehad in het tot stand 

komen van de onderhandelingen. Er werd weinig aandacht geschonken aan de invloed van 

bepaalde stakeholders zoals de rol van de zakenlobby, specifieke lidstaten of bepaalde 

individuen. In plaats daarvan werd er eerder gefocust op algemene tendensen. Toekomstig 

onderzoek zou zich dan ook verder moeten verdiepen in de rol die de verschillende 

stakeholders hebben gespeeld. Aangezien de academische literatuur over dit onderwerp 

beperkt is, zouden er meer diepte-interviews moeten worden afgenomen met 

verscheidene betrokkenen. Op deze manier kan het beeld dat er werd geschetst in dit 

onderzoek worden verbreed en verdiept, of eventueel bijgesteld. Tot slot zou het 

interessant zijn om ditzelfde onderzoek te herhalen vanuit een Amerikaans perspectief.  
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Interviews12 

Anoniem. (2014, 15 mei). (T. Heylen, Interviewer) 

Catella, E. (2014, 3 juli). Interview with the advisor for BUSINESSEUROPE on the EU-US  

free-trade negotiations. (T. Heylen, Interviewer) 

Europese functionaris. (2014, 19 juni). Anoniem interview. (T. Heylen, Interviewer) 

Köhler, M. (2014, 11 juni). Interview met de adviseur transatlantische handel van de 

Europese Groenen. (T. Heylen, Interviewer) 

Petit, A. (2014, 3 juli). Interview met Copa-Cogeca: de Europese landbouwkoepel. (T. 

Heylen, Interviewer) 

Wissmann, M. (2014, 26 juli). Interview met de voormalige voorzitter van het 

parlementaire comité voor Europese Zaken in de Bundestag. (T. Heylen, 

Interviewer) 

  

                                                           

12
 Audiobestanden en transcripten zijn te raadplegen bij de auteur. 
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