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HANDELSREGELINGEN VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN

Het handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU wordt uiteengezet in de mededeling
over „Handel, groei en ontwikkeling”, die in januari 2012 is verschenen. Daarin gaat
het vooral om de meest behoeftige landen. Het stelsel van algemene preferenties (SAP)
is voor de minst ontwikkelde landen (MOL's) gehandhaafd, evenals het „Everything But
Arms”-initiatief, maar de preferentiële behandeling van ACS-landen die niet tot de MOL's
behoren, is vervangen door economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) met een
ontwikkelingscomponent. Er wordt gewerkt aan een nieuwe EU-strategie „Hulp voor
handel” die de ontwikkelingslanden moet helpen bij het opbouwen van handelscapaciteiten.
De basis hiervoor vormt een nieuwe mededeling van de Commissie. De EU steunt de
ontwikkelingsronde van de WTO en ratificeerde in oktober 2015 de overeenkomst inzake
handelsbevordering.

RECHTSGROND

De mededeling van 2012 over „Handel, groei en ontwikkeling – Afstemming van het handels-
en investeringsbeleid op de meest behoeftige landen”[1] staat voor een verschuiving in de manier
waarop de EU de handels- en ontwikkelingsproblematiek benadert.
Hoewel handel nog steeds een centrale plaats in de ontwikkelingsstrategieën inneemt, wordt
in de mededeling van 2012 benadrukt dat er steeds meer moet worden gedifferentieerd tussen
ontwikkelingslanden, zodat vooral de armste onder hen aandacht krijgen. Ook ging het in de
mededeling om een versterking van de synergie tussen handels- en ontwikkelingsbeleid, zoals
het EU-beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling en de mededeling van 2011 over de
agenda voor verandering[2], en om het belang van eerbiediging van de kernwaarden van de EU,
zoals de mensenrechten.
De rechtsgrond voor het handelsbeleid in het algemeen is artikel 207 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU), waarin de bevoegdheden van de Europese
instellingen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek worden omschreven.
Op grond van artikel 188, lid 2, VWEU is de gewone wetgevingsprocedure (met verplichte
goedkeuring door het Parlement) van toepassing op de tenuitvoerlegging van deze politiek.
Overeenkomstig artikel 218 VWEU moet het Parlement zijn goedkeuring geven voor de sluiting
van internationale handelsovereenkomsten, zoals economische partnerschapsovereenkomsten
(EPO's). Het Parlement heeft niet alleen met de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon meer bevoegdheden gekregen, aangezien daarin de reikwijdte van de gewone
wetgevingsprocedure is verruimd, maar ook in de praktijk tijdens de lopende zittingsperiode.
Dankzij het niet-aflatende streven van het Parlement naar transparantere handelsbesprekingen
heeft Commissievoorzitter Juncker in zijn toespraak over de toestand van de Unie aangekondigd
dat alle onderhandelingsmandaten zullen worden vrijgegeven.

[1]COM(2012)0022.
[2]„Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering” (COM(2011)0637).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0022
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0637
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DOELSTELLINGEN VAN DE EU-REGELINGEN VOOR
PREFERENTIËLE MARKTTOEGANG

De SAP-regeling, die in 1971 is ingevoerd, bevat drie belangrijke elementen. Ten eerste het
standaardstelsel van algemene preferenties (SAP), een autonome handelsregeling waarbij de EU
bepaalde buitenlandse goederen niet-wederkerige preferentiële toegang tot de EU-markt biedt,
in de vorm van verlaagde rechten of nulrechten. Het tweede element (SAP+) is een specifieke
stimuleringsregeling op grond waarvan tariefverlagingen worden geboden aan kwetsbare landen
die internationale verdragen op het gebied van de mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu
en goed bestuur hebben geratificeerd en uitgevoerd. Het derde onderdeel, het „Everything
But Arms”-initiatief (EBA), waarborgt invoerrecht- en quotavrije toegang tot de EU voor alle
producten van de 49 minst ontwikkelde landen (MOL's), met uitzondering van wapens en
munitie.
De doelstelling van het SAP is het vergemakkelijken van de toegang tot de EU-markt voor
ontwikkelingslanden en -gebieden door de invoertarieven voor hun goederen te verlagen.
De eenzijdige tariefpreferenties op de EU-markt waren aanvankelijk bedoeld om extra
exportinkomsten te genereren voor ontwikkelingslanden, waarmee deze landen hun eigen beleid
gericht op duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding konden uitvoeren en hun economieën
konden diversifiëren. De SAP-regeling is in 2012 hervormd[3]. De drie onderdelen bleven
weliswaar behouden, maar de regeling werd sterker toegespitst op de landen die steun het meest
nodig hebben.
Er zijn scherpere inkomensvoorwaarden toegevoegd aan de „standaard”-SAP, waarmee de
invoerheffingen op ongeveer 66 % van alle tarieflijnen zijn verlaagd, om te waarborgen dat
kwetsbare ontwikkelingslanden met lage inkomens en lagere middeninkomens de belangrijkste
doelgroep worden. Dat betekent dat landen die gedurende de afgelopen drie jaar door de
Wereldbank zijn gerangschikt onder de landen met hoge inkomens of hogere middeninkomens
niet langer in aanmerking zullen komen voor de SAP-regeling. De groep van begunstigden
is daarmee aanzienlijk ingeperkt, van 176 naar 27 landen. Met het onlangs ingevoerde
„graduatiemechanisme” is ook het punt gewijzigd waarop een land niet langer specifieke
tariefpreferenties geniet.
De bijzondere regeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur, bekend als SAP+, voorziet
nog steeds in nultarieven ten behoeve van kwetsbare ontwikkelingslanden op ongeveer 66 %
van de tarieflijnen waarvoor de algemene SAP-regeling geldt. Deze landen moeten dan wel
27 internationale verdragen hebben geratificeerd en uitgevoerd die van belang zijn voor een
duurzame ontwikkeling. Het gaat daarbij om fundamentele mensenrechtenverdragen, verdragen
inzake arbeidsrechten, bepaalde verdragen inzake milieubescherming en verdragen inzake de
bestrijding van de illegale productie van en de handel in drugs. Het niet naleven van deze
voorwaarden leidt tot opschorting van de tariefconcessie. De lijst van begunstigden is uitgebreid
met nieuwe landen.
Deze twee SAP-regelingen zullen tien jaar gelden.
Het „Everything But Arms”-initiatief (EBA)[4] biedt de MOL's invoerrecht- en quotavrije
toegang tot de EU-markt voor al hun producten, met uitzondering van wapens en munitie. Als
resultaat van de hervormingen kon dit initiatief gerichter worden ingezet: 49 MOL's kunnen

[3]Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012.
[4]Europese Commissie, Everything But Arms-initiatief — Wie profiteert?
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150983.pdf
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voor onbepaalde tijd van de EBA-regeling profiteren. Het gaat daarbij om 33 landen in Afrika,
tien landen in Azië, vijf landen in de Stille Oceaan en één land in het Caribisch gebied (Haïti).
Voor alle landen die een vrijhandelsovereenkomst met de EU hebben ondertekend en
geratificeerd, wordt de preferentiële behandeling automatisch stopgezet, ongeacht hun
ontwikkelingsniveau.
Op het multilaterale niveau steunt de EU de ontwikkelingsagenda van de WTO die
in 2001 in Doha werd gelanceerd. In oktober 2015 ratificeerde zij de overeenkomst inzake
handelsbevordering, die in 2014 tijdens de ministeriële vergadering van de WTO op Bali werd
gesloten en die bijzonder belangrijk is voor ontwikkelingslanden en de niet aan zee grenzende
landen.
Op de ministersconferentie van de WTO in december 2005 in Hong Kong is een begin gemaakt
met het initiatief „Hulp voor handel”. Dit is een aanvulling op de ontwikkelingsagenda van
Doha, waaruit steun wordt verleend voor de opbouw van handelscapaciteiten met het oog op
groei en armoedebestrijding. De EU heeft in 2007 een strategie[5] goedgekeurd die nu wordt
aangepast aan de Agenda 2030 van de VN[6], de EU-consensus voor ontwikkeling[7] en de
mondiale strategie[8]. Eind 2017 wordt een nieuwe mededeling van de Commissie verwacht.
Tijdens de laatste ministersconferentie van de WTO, die voor het eerst in een Afrikaans land
(Kenia) werd gehouden, heeft de EU zich samen met een paar andere WTO-leden sterk gemaakt
voor andere kwesties die van belang zijn voor de ontwikkelingslanden.

ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN

Sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Cotonou in 2000 zijn economische
partnerschapsovereenkomsten (EPO's) het belangrijkste instrument geworden om de handel
tussen de EU en de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan te bevorderen.
EPO's zijn de bouwstenen van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de ACS-landen; zij
vormen een van de drie pijlers van de overeenkomst en zijn zo opgezet dat zij verenigbaar zijn
met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Geleidelijk aan vervangen zij de preferentiële
handelsregeling van de EU.
De onderhandelingen over de EPO's begonnen in 2002 en de bedoeling was om deze tegen 2008
af te ronden. Aangezien het onderhandelingsproces veel langer duurde dan verwacht, nam
de EU een verordening inzake markttoegang aan om tot 2014 in een tijdelijke regeling voor
markttoegang te voorzien, die vervolgens tot 2016 is verlengd, totdat de EPO's zijn gesloten,
ondertekend en geratificeerd. Het proces heeft niet de beoogde regionale dimensie tot stand
gebracht, want bij het aflopen van de verordening inzake markttoegang (op 1 oktober 2016)
hadden slechts twee volledige regio's een EPO ondertekend — die nog niet is geratificeerd —
en was er slechts één regionale EPO van kracht.
De EPO's zullen ook na het aflopen van de Overeenkomst van Cotonou in februari 2020 blijven
bestaan en zullen een centrale rol blijven spelen in de handelspijler van het partnerschap na
Cotonou.

[5]COM(2007) 163 definitief
[6]http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
[7]https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
[8]https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0163&from=NL
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
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STAND VAN ZAKEN

De EPO met het Caribische Forum (Cariforum) is in oktober 2008 als eerste regionale
overeenkomst ondertekend en is op 25 maart 2009 goedgekeurd door het Parlement. Deze
overeenkomst is nu van kracht en is in 2015 voor het eerst herzien.
West-Afrika: de onderhandelingen tussen de EU en 16 West-Afrikaanse landen zijn in
februari 2014 afgerond. De tekst werd op 30 juni 2014 geparafeerd en op 10 juli 2014 gaven de
staatshoofden van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) hun
goedkeuring voor de ondertekening van de EPO. Het ondertekeningsproces loopt nog. Ivoorkust
en Ghana hebben aan het eind van 2007 bilaterale „tussentijdse” EPO's met de EU geparafeerd.
De EPO met Ivoorkust is op 26 november 2008 ondertekend en op 12 augustus 2016 door de
nationale vergadering geratificeerd en wordt sinds 3 september 2016 voorlopig toegepast. De
overeenkomst met Ghana is op 28 juli 2016 ondertekend en op 3 augustus 2016 door het Ghanese
parlement geratificeerd. Nadat het Europees Parlement op 1 december 2016 zijn goedkeuring
had gegeven, is de overeenkomst op 15 december 2016 voorlopig in werking getreden.
Centraal-Afrika: Kameroen heeft, als enige land in de regio, de EPO tussen de EU en Centraal-
Afrika op 15 januari 2009 ondertekend. Het Europees Parlement heeft in juni 2013 zijn
goedkeuring gegeven. In juli 2014 heeft het parlement van Kameroen de ratificering van
de overeenkomst goedgekeurd, en de overeenkomst wordt sinds 4 augustus 2014 voorlopig
toegepast. Er is nog geen regionale EPO ondertekend.
Oostelijk en zuidelijk Afrika (OZA): in 2009 hebben vier landen in de regio — Mauritius,
Seychellen, Zimbabwe en Madagaskar — een EPO ondertekend, die sinds 14 mei 2012
voorlopig wordt toegepast. Het Europees Parlement heeft op 17 januari 2013 zijn goedkeuring
gegeven.
Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG): de onderhandelingen over de regionale EPO zijn op
16 oktober 2014 met succes afgerond. Op 1 september 2016 hebben Kenia en Rwanda de EPO
ondertekend, samen met de EU en haar lidstaten. Het ratificeringsproces met Kenia en Rwanda
loopt nog. Uganda en Burundi overwegen actief om de overeenkomst in de loop van de komende
maanden te ondertekenen. Op 11 november 2016 heeft het Tanzaniaanse parlement helaas tegen
ratificering van de EPO gestemd.
Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika (SADC): op 15 juli 2014 zijn de EPO-
onderhandelingen in Zuid-Afrika met succes voltooid. Daarmee kwam een einde aan 10 jaar
onderhandelingen, die uiteindelijk tot een omvattende overeenkomst met de volledige SADC
EPO-groep — inclusief Zuid-Afrika — hebben geleid. De overeenkomst is op 10 juni 2016
ondertekend door de EU en de SADC EPO-groep, bestaande uit zes van de 15 leden van de
Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië,
Swaziland en Zuid-Afrika), en wordt sinds 10 oktober 2016 voorlopig toegepast nadat het
Europees Parlement op 14 september 2016 zijn goedkeuring had gegeven. Angola heeft een
waarnemersstatus en kan in de toekomst tot de overeenkomst toetreden.
Stille Oceaan: de EPO is op 30 juli 2009 ondertekend door de EU en Papoea-Nieuw-Guinea
en op 11 december 2009 door Fiji. Het Parlement heeft de overeenkomst op 19 januari
2011 goedgekeurd. Het parlement van Papoea-Nieuw-Guinea heeft de EPO op 25 mei 2011
geratificeerd. Fiji past de EPO sinds 17 juli 2014 voorlopig toe.
Florence Bouyala Imbert
09/2017
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