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VERORDENING (EG) Nr. ..../2000

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                  

betreffende de afsluiting en afwikkeling van projecten die door de Commissie zijn goedgekeurd

krachtens Verordening (EG) nr. 213/96 betreffende de tenuitvoerlegging

van het financieel instrument "EC Investment Partners"ten behoeve van

de landen van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en Zuid-Afrika

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 179,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2,

                                                
1 PB C 150E van 30.5.2000, blz. 79.
2 Advies van het Europees Parlement van 5 september 2000 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van .............. (nog niet verschenen
in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ............... (nog niet
verschenen in het Publicatieblad).



12280/1/00 REV 1 HD/lg 2
JUR   NL

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 213/96 van de Raad van 29 januari 1996

betreffende de tenuitvoerlegging van het financieel instrument "EC Investment Partners" ten

behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en Zuid-

Afrika is op 31 december 1999 verstreken 1.

(2) Op basis van Verordening (EG) nr. 213/96 besloot de Commissie een aantal projecten te

financieren die op dit moment nog niet geheel zijn afgesloten en waarvoor mogelijk nieuwe

middelen moeten worden vrijgemaakt, om te kunnen worden afgesloten.

(3) De talrijke investeringsinstrumenten die door de Commissie worden beheerd (AL-INVEST,

ASIA-INVEST, MED-INVEST, JOP, JEV en PROINVEST), worden gekenmerkt door het

ontbreken van een gecentraliseerde, gecoördineerde en coherente organisatiestructuur.

(4) Deze overgangsmaatregel dient er niet alleen toe om de naleving van de door de Commissie

tot en met 31 december 1999 aangegane verplichtingen te waarborgen, maar ook om de

grondslag te leggen voor een toekomstig geïntegreerd programma voor de bevordering van

investeringen in alle ontwikkelingslanden.

(5) Met het oog op de afwikkeling van de bestaande portefeuille dient de Commissie te worden

gemachtigd de daartoe vereiste maatregelen te nemen,

                                                
1 PB L 28 van 6.2.1996, blz. 2.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Commissie neemt de nodige maatregelen, teneinde te zorgen voor de afsluiting en

afwikkeling van de projecten die zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 213/96.

2. Deze maatregelen omvatten alles wat noodzakelijk is, om, overeenkomstig het bepaalde in

Verordening (EG) nr. 213/96, met het oog op de afwikkeling van de bestaande portefeuille, te

zorgen voor de follow-up, het beheer en de audit van acties waarvoor reeds een financieringsbesluit

is goedgekeurd door de Commissie, inclusief de aanpassing van reeds ondertekende contracten en

het beroep op externe technische bijstand.

Artikel 2

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad zo spoedig mogelijk en uiterlijk op

31 maart 2001 een rapport voor over het instrument ter ondersteuning van de particuliere sector in

de ontwikkelingslanden, dat zo spoedig mogelijk wordt gevolgd door een wetgevingsvoorstel om de

toekomst van dat instrument veilig te stellen.
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Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I. ACHTERGROND

1. Op 14 februari 2000 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een

verordening, met als rechtsgrondslag artikel 179, lid 1, van het EG-Verdrag, waarin de

voorwaarden worden vastgelegd voor de afsluiting en afwikkeling van projecten die

door de Commissie zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 213/96 betref-

fende de tenuitvoerlegging van het financieel instrument "EC Investment Partners" ten

behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en

Zuid-Afrika.

De activiteiten ter bevordering van investeringen van de Gemeenschap in

ontwikkelingslanden worden uitgevoerd onder de begrotingslijnen B7-872, B7-872 A

en A0-7002.

2. Het Europees Parlement heeft op 5 september 2000 (na eerste lezing) advies

uitgebracht.

3. Op 10 november 2000 heeft de Raad, in overeenstemming met artikel 251 van het EG-

Verdrag, zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Het doel van het voorstel is de afsluiting en afwikkeling van projecten die door de Commissie

zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 213/96, na het verstrijken daarvan op

31 december 1999. Teneinde ervoor te zorgen dat deze verrichtingen op correcte wijze

worden beheerd en worden afgesloten, is voor technische bijstand (bureaus voor technische

bijstand en controles) en voor andere uitgaven een aanvullende financiering vereist. Nadat

Verordening (EG) nr. 213/96 van de Raad op 31 december 1999 was verstreken, werd geen

aanvullende financiering geregeld voor nieuwe verrichtingen.
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemene opmerkingen

De Raad heeft twee van de drie door het Europees Parlement voorgestelde amende-
menten aanvaard (zie hieronder, onder punt 2.2). De Raad kon om praktische redenen
het derde amendement van het Parlement niet aanvaarden.

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad de formulering van het Commissie-
voorstel en van de amendementen van het Parlement goedgekeurd, met uitzondering
van artikel 2. In zijn nieuwe artikel 2 heeft de Raad beide elementen, te weten het
verslag van de Commissie en het amendement van het Parlement betreffende een nieuw
wetgevingsvoorstel, samengevoegd en heeft hij deze van een realistische termijn
voorzien.

2. Specifieke opmerkingen

Amendementen van het Europees Parlement

2.1. Door de Raad aangenomen amendementen van het Parlement
De Raad heeft de eerste twee amendementen, die ook door de Commissie zijn
aanvaard, volledig overgenomen en heeft amendement nr. 3 in essentie aanvaard,
d.w.z. om de Commissie te verzoeken een wetgevingsvoorstel in te dienen. De
Commissie heeft dit amendement echter verworpen.

2.2. Amendementen van het Parlement die niet door de Raad zijn aangenomen
Terwijl de Commissie amendement nr. 3 van het Parlement niet kon aanvaarden
vanwege praktische redenen (termijn), kon de Raad niet akkoord gaan met de
wijze waarop dit amendement wordt gepresenteerd, omdat de Raad wenste:
� het gevraagde wetgevingsvoorstel te combineren met de indiening van een

rapport over de financieringsinstrumenten (zie artikel 2 van het
Commissievoorstel), en

� een tijdschema vast te stellen dat de Commissie in staat stelt om het rapport
(uiterlijk op 31 maart 2001) op te stellen en een wetgevingsvoorstel voor te
leggen (zo spoedig mogelijk na het rapport) om de toekomst van dat
instrument veilig te stellen.
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IV. CONCLUSIES

De Raad is van mening dat zijn gemeenschappelijk standpunt een evenwichtig geheel vormt

met het oog op de afsluiting en afwikkeling van projecten die door de Commissie zijn

goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 213/96, na het verstrijken daarvan op

31 december 1999. Wat de periode van dekking van financiële regelingen betreft (01/01/2000

tot en met 31/12/2001), weerspiegelt het standpunt de noodzaak om de verbintenissen van de

Gemeenschap met betrekking tot een adequaat beheer na te komen.

_______________
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2000/0034 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea van het EG-verdrag

over het

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van de
Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afsluiting en
afwikkeling van projecten door de Commissie goedgekeurd in het kader van de

Verordening (EG) nr. 213/96 van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het
financieel instrument "EC Investment Partners" ten behoeve van de landen van Latijns-

Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied en Zuid-Afrika

1. VOORGESCHIEDENIS

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
COM(1999)726 def - 2000/0034 (COD) werd op 31 januari 2000 goedgekeurd. Het voorstel
werd op 31 januari 2000 aan het Europees Parlement en aan de Raad gezonden.

Het Europees Parlement heeft zijn advies in eerste lezing gegeven op 5 september 2000.

De politieke goedkeuring door de Raad over een ontwerp van gemeenschappelijk standpunt
werd bij het COREPER op 31 oktober 2000 afgerond. De Raad heeft het gemeenschappelijk
standpunt op 10 november 2000 formeel met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De Commissie stelt voor dat het Europees Parlement en de Raad hun goedkeuring hechten
aan een nieuwe verordening voor twee jaar (tot 31 december 2001) teneinde de kosten voor de
afwikkeling en afsluiting van lopende projecten in het kader van ECIP te financieren. In het
kader van de voorgestelde verordening zal de begroting van ECIP uitsluitend gebruikt worden
voor de operationele evaluatie van reeds gefinancierde maatregelen of voor wijzigingen op
reeds ondertekende contracten, evenals voor de technische bijstand met het oog op de
afronding en afsluiting van lopende maatregelen. Geen enkel nieuw project zal worden
gefinancierd.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerking

Bij het bestuderen van het voorstel in eerste lezing heeft het Europees Parlement drie
amendementen op het voorstel van de Commissie aangenomen. De Commissie heeft de eerste
twee aanvaard, en deze zijn eveneens in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen. Het
derde amendement van het Parlement, dat niet door de Commissie is aanvaard, is door de
Raad gewijzigd. De Commissie kan dit punt, zoals door de Raad gewijzigd, niet aanvaarden.
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3.2. Verwerking van de amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing

Op basis van een door de heer dell'Alba ingediend verslag heeft het Europees Parlement zijn
standpunt in eerste lezing vastgesteld en daarbij drie wijzigingen op het voorstel van de
Commissie aangebracht.

De eerste twee wijzigingen zijn door de Commissie aanvaard en in het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad overgenomen:

– het eerste amendement (3e overweging)betreft de coördinatie en de samenhang tussen de
diverse door de Commissie beheerde financiële instrumenten

– het tweede amendement(4e overweging)heeft betrekking op de grondslagen die gelegd
moeten worden door de Commissie met het oog op een toekomstig geïntegreerd
programma voor de bevordering van investeringen in ontwikkelingslanden.

In het derde amendement van het Parlement (artikel 3) wordt de Commissie gevraagd uiterlijk
op 31 december 2000 wetgevingsvoorstellen in te dienen teneinde de continuïteit van de
ECIP-maatregelen te garanderen. De Commissie heeft deze wijziging niet aanvaard. Zij heeft
daarentegen aangegeven dat zij bereid is in de maand juni 2001 een evaluatie van de opties in
te dienen, en eventueel passende maatregelen voor te stellen.

3.3. Het gemeenschappelijk voorstel van de Raad

In zijn gemeenschappelijk voorstel heeft de Raad het derde amendement van de Raad
(artikel 2) gewijzigd. De gewijzigde tekst geeft aan dat zo spoedig mogelijk en uiterlijk op
31 MAART 2001 de Commissie een verslag zal indienen betreffende het instrument ter
ondersteuning van de particuliere sector in de ontwikkelingslanden, zo spoedig mogelijk
gevolgd door een wetgevingsvoorstel DAT de toekomst van dit instrument veilig moet
stellen.

De Commissie kan deze bepaling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad om de
volgende redenen niet aanvaarden:

– de Commissie bezint zich in algemene zin op haar beleid met betrekking tot de particuliere
sector, door middel van onder andere: een evaluatie van de bestaande financiële
instrumenten, een dialoog met de particuliere sector, en een verbetering van het beheer en
de financiële procedures. De Commissie kan het resultaat van deze bezinning aan het eind
van de maand juni 2001 indienen;

– de Commissie is van mening dat door de dwingende formulering van artikel 2 en het
opnemen van een termijn afbreuk wordt gedaan aan haar initiatiefrecht.

In deze omstandigheden handhaaft de Commissie het door haar aan het Europees Parlement
in de maand september voorgelegde standpunt:zij zal de opties voor 31 juni 2001 evalueren
en eventueel passende maatregelen voorstellen

4. CONCLUSIES

De Commissie en de Raad hebben twee van de door het Europees Parlement in eerste lezing
voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.
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Daarentegen verschilt het standpunt van de Commissie van het standpunt van het Parlement
en van de Raad met betrekking tot het derde amendement, zowel in de versie van het
Parlement als in de versie van de Raad. De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt met
eenparigheid van stemmen vastgesteld, tegen het advies van de Commissie in, die haar
standpunt heeft gehandhaafd.

5. VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Zie aangehechte verklaring.
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BIJLAGE

RAAD ONTWIKKELING 10 NOVEMBER 2000

Punt ... van de lijst van A-punten (ECIP)

Ref: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de afsluiting en afwikkeling van
projecten door de Commissie goedgekeurd in het kader van de Verordening (EEG) nr. 213/96
van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het financieel instrument "EC Investment
Partners" ten behoeve van de landen van Latijns-Amerika, Azië, het Middellandse-Zeegebied
en Zuid-Afrika.

VERKLARING VOOR DE NOTULEN

De Commissie neemt nota van de verzoeken die zijn opgenomen in artikel 2 van het
gemeenschappelijk standpunt. De Commissie behoudt zich echter het recht voor op deze
verzoeken te reageren, indien deze worden gehandhaafd in de verordening van het Parlement
en de Raad, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag, met name waar het haar recht
van initiatief betreft.


