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BEKNOPTE MOTIVERING 

Economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's), waarbij het gaat om handels- en 

ontwikkelingspartnerschappen tussen de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 

Oceaan (ACS) en de Europese Unie, hebben als doel de handel, de regionale integratie en de 

geleidelijke integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie te ondersteunen, alsook de 

duurzame ontwikkeling van deze landen te bevorderen.  

 

Op 15 juli 2014 heeft de EU EPO-onderhandelingen afgerond over een overeenkomst, 

beperkt tot de handel in goederen, met 6 van de 15 landen van de Ontwikkelingsgemeenschap 

van Zuidelijk Afrika (SADC): Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland 

(BLMNS) en Zuid-Afrika. De SADC-EPO-partners zijn een uiteenlopende groep, die varieert 

van minst ontwikkelde landen (MOL) tot hogere-middeninkomenslanden. De EU is hun 

belangrijkste regionale handelspartner. De EPO waarborgt een uniforme markttoegang voor 

de BLMNS-landen, namelijk een rechten- en quotavrije markttoegang tot de EU. Voor Zuid-

Afrika vervangt de EPO de relevante bepalingen van de Overeenkomst inzake handel, 

ontwikkeling en samenwerking (TDC-overeenkomst), en biedt zij aanvullende kansen voor 

markttoegang. De EPO voorziet ook in een mogelijke latere toetreding van Angola, een MOL 

dat eveneens bij de onderhandelingen was betrokken. 

 

De SADC-EPO omvat een aantal op ontwikkeling gerichte bepalingen. De asymmetrische 

opzet geeft EPO-partners de mogelijkheid kwetsbare sectoren af te schermen voor Europese 

concurrenten. Dankzij een aantal waarborgen behouden de EPO-landen een zekere 

beleidsruimte om de eigen industrie en landbouwmarkten te beschermen en voedselzekerheid 

te garanderen. Het gebruik van exportsubsidies voor de landbouw is afgeschaft en er is geen 

standstillverplichting voor producten die buiten de liberalisering blijven. Voorts zijn de 

oorsprongsregels vrij soepel en kunnen in uitzonderlijke omstandigheden uitvoerrechten 

worden geheven. Tijdens de tenuitvoerlegging is het echter van belang om de feitelijke 

ontwikkelingen nauwkeurig te volgen en ervoor te zorgen dat vanuit de EPO-organen snel 

wordt gereageerd wanneer zich moeilijkheden voordoen.  

 

Daarnaast worden in de bepalingen over ontwikkelingssamenwerking capaciteitslacunes 

geïdentificeerd, alsook andere handelsgerelateerde gebieden die baat zouden hebben bij 

financiële ondersteuning van de EU. Er moeten voldoende middelen worden uitgetrokken om 

de overeenkomst ten uitvoer te leggen. Het kan zijn dat de SADC-landen, naast het Europees 

Ontwikkelingsfonds en het Hulp voor handel-programma, bijkomende middelen nodig 

hebben om de kosten voor de aanpassing aan de EPO, zoals dalende inkomsten, te dekken. 

De rapporteur acht het belangrijk om het idee van een EPO-fonds, waarin door de 

overeenkomst wordt voorzien, verder uit te werken en meent dat het tijdschema voor de 

liberaliseringstoezeggingen van de SADC-EPO-landen moet worden afgestemd op dat van 

de ontwikkelingshulp. Voorts is er ook EU-steun voor belastinghervormingen en goed fiscaal 

bestuur nodig. 

 

De EPO omvat een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, waarin de partijen 

toezeggen de internationaal erkende normen te zullen naleven en het arbeids- en milieurecht 

te zullen handhaven. Bij de raadplegingsprocedure voor kwesties op het gebied van duurzame 

ontwikkeling kan een beroep worden gedaan op de betrokken autoriteiten en stakeholders. 

De rapporteur geeft echter uiting aan zijn bezorgdheid over de geringe betrokkenheid van het 
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maatschappelijk middenveld tijdens de onderhandelingen en onderstreept dat de participatie 

van het maatschappelijk middenveld tijdens de tenuitvoerlegging van de overeenkomst sterk 

moet worden aangemoedigd.  

 

De SADC-EPO bevat jammer genoeg geen op zichzelf staande mensenrechtenclausule, maar 

verwijst naar de Overeenkomst van Cotonou, die de partijen toestaat om "passende 

maatregelen" te nemen in geval van ernstige schendingen van de mensenrechten. Het is in dit 

verband belangrijk om te verzekeren dat de verbindingsclausules in deze en andere EPO's hun 

geldigheid niet verliezen wanneer de Overeenkomst van Cotonou in 2020 afloopt. 

 

De SADC-EPO is zo opgesteld dat zij in overeenstemming is met de werking van de Douane-

Unie van Zuidelijk Afrika (SACU). De rapporteur meent dat deze EPO kan bijdragen tot 

verdere regionale integratie, op voorwaarde dat de nodige vervolgacties worden ondernomen, 

met name wat betreft de bevordering van technische capaciteit, bv. voor oorsprongsregels, en 

handelsbevordering.  

 

Het spreekt vanzelf dat een doeltreffende tenuitvoerlegging de sleutel is om ten volle te 

profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor markttoegang. Het is dan ook van cruciaal 

belang dat de geplande structuren en mechanismen daadwerkelijk worden opgezet en dat de 

transparante werking ervan wordt gewaarborgd. Het is ook belangrijk om nauwe business-to-

businesscontacten te bevorderen, met name om de Afrikaanse particuliere sector te 

ondersteunen. De rapporteur benadrukt dat op doeltreffende wijze toezicht moet worden 

gehouden op de SADC-EPO, en onderstreept dat samenwerking met het maatschappelijk 

middenveld een must is. De toewijzing van de middelen zal dan ook belangrijk zijn om de 

participatie van het maatschappelijk middenveld bij het toezichtsproces te verzekeren. Het is 

met name belangrijk om toe te zien op de bijdrage van de EPO tot duurzame en eerlijke 

handel en, uiteindelijk, tot duurzame ontwikkeling en het terugdringen van armoede. 

 

De rapporteur verzoekt de Gezamenlijke Raad om voortgangsverslagen in te dienen, waarover 

van gedachten zal worden gewisseld in het Europees Parlement, de Afrikaanse parlementen 

en de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, om de bijdrage van dit partnerschap tot 

duurzame ontwikkeling te evalueren. 

 

Tot besluit is de rapporteur van mening dat de flexibiliteit en de waarborgen die de 

overeenkomst biedt, met name ten aanzien van handel en duurzame ontwikkeling, hiervan een 

voor beide partijen voordelige overeenkomst kunnen maken, die bijdraagt tot ontwikkeling en 

daarmee ook beleidscoherentie voor ontwikkeling verzekert, op voorwaarde dat een 

doeltreffende tenuitvoerlegging en monitoring wordt verzekerd.  

****** 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het 

ontwerp van besluit van de Raad, namens de Europese Unie, betreffende de sluiting van de 

economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 

enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds. 



 

AD\1100691NL.doc 5/5 PE580.693v02-00 

 NL 

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en haar 

lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds 

Document- en procedurenummers 10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)0018 – 2016/0005(NLE) 

Commissie ten principale 

 

INTA 

 
   

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

DEVE 

7.7.2016 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Pedro Silva Pereira 

28.4.2016 

Behandeling in de commissie 23.5.2016 20.6.2016   

Datum goedkeuring 12.7.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

15 

6 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, 

Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian 

Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, 

Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Maria Arena, Petras Auštrevičius 

 
 


