
 

AD\1135123NL.docx  PE609.319v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie internationale handel 
 

2017/2035(INI) 

27.9.2017 

ADVIES 

van de Commissie internationale handel 

aan de Commissie buitenlandse zaken 

inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van 

de Raad betreffende de sluiting van de versterkte partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Kazachstan, anderzijds 

(2017/2035(INI)) 

Rapporteur voor advies: David Borrelli 

  



 

PE609.319v02-00 2/6 AD\1135123NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1135123NL.docx 3/6 PE609.319v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. steunt de sluiting van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 

(EPCA) met Kazachstan (EPCA) door het Parlement, omdat de EPCA de 

handelsbepalingen verbetert en voortbouwt op de verplichtingen en voorschriften die 

aan WTO-lidmaatschap verbonden zijn; onderstreept het grote belang van het 

verbeteren van de politieke, economische en handelsbetrekkingen van de EU met 

Kazachstan, op basis van een gemeenschappelijke inzet voor internationale waarden, 

inclusief de WTO-verplichtingen; wijst op het belang van de EU voor Kazachstan en op 

de belangrijke rol die de EU vervult in de ondersteuning van de ontwikkeling en 

diversifiëring van de Kazachse economie; wijst erop dat dit de EU aanzienlijke invloed 

geeft om de mensenrechtensituatie te verbeteren, in het bijzonder de arbeidsnormen; 

behoudt zich echter het recht voor om de Commissie en de Raad op te roepen de 

overeenkomst op te schorten in geval van flagrante schendingen van mensenrechten; 

2. merkt op dat de EU de belangrijkste handels- en investeringspartner van Kazakhstan is; 

is van mening dat economische diversificatie, liberalisering, investeringen in onderzoek, 

onderwijs, beroepsopleiding en duurzame ontwikkeling, corruptiebestrijding en 

openstelling voor productieve, reële en duurzame buitenlandse directe investeringen 

(BDI) belangrijke middelen kunnen zijn om de handel en de economische betrekkingen 

verder te ontwikkelen en te versterken binnen het kader van de algemene beginselen van 

de EPCA; dringt er bij de Kazachse autoriteiten op aan de internationale normen na te 

leven, met name op het gebied van de bestrijding van witwaspraktijken, 

belastingontduiking en belastingontwijking; verzoekt de Commissie de Kazachse 

autoriteiten te blijven helpen en ervoor te zorgen dat zij de EPCA doeltreffend ten 

uitvoer leggen, door criteria en termijnen voor tenuitvoerlegging vast te stellen en door 

te voorzien in een effectief en alomvattend toezichtsmechanisme tussen het Parlement 

en de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) voor de gehele 

EPCA; wijst erop dat harmonisatie van de regelgeving een belangrijke rol speelt bij de 

ontwikkeling van bilaterale handelsbetrekkingen; 

3. wijst erop dat de economie van Kazachstan grotendeels is gebaseerd op de exploitatie 

en uitvoer van grondstoffen en koolwaterstoffen; is van mening dat de EPCA 

Kazachstan zou moeten helpen om zijn economie op een milieuvriendelijke en 

duurzame manier te diversifiëren; 

4. is ingenomen met de economische en bestuurlijke modernisering van Kazachstan, die 

voortvloeit uit de toetreding van het land, op 1 januari 2016, tot de WTO en zijn 

voorzitterschap van de WTO-Commissie voor handel en milieu; 

5. wijst op de inzet van Kazachstan om het verkeer van kapitaal in de vorm van directe 

investeringen volledig te liberaliseren, en betreurt dat het Handel en Bedrijven-

onderdeel van de EPCA geen anticorruptiebepalingen bevat; is van mening dat bij het 

toezicht op de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met name aandacht moet worden 

besteed aan ondernemingsbestuur en corruptie, teneinde het groeiende risico op 

witwaspraktijken te voorkomen; 
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6. is verheugd dat Kazachstan, zoals tijdens het eerste jaar van de toepassing van de EPCA 

is gebleken, vastberaden is om zijn verbintenissen in het kader van de EPCA en de 

WTO na te komen; vraagt Kazachstan zijn verbintenissen in het kader van de EPCA 

met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten (IER) na te komen op basis van een 

regionale-uitputtingsregeling; 

7. vraagt Kazachstan zijn invoerrechten volledig af te stemmen op zijn verplichtingen uit 

hoofde van de WTO en de EPCA, ongeacht zijn deelname aan de Euraziatische 

Economische Unie (EEU), teneinde dure compensatiebetalingen aan zijn WTO-

handelspartners te vermijden; 

8. verzoekt Kazachstan zich bij het geïntegreerd veterinair computersysteem (Traces) aan 

te sluiten om doeltreffende sanitaire en fytosanitaire controles mogelijk te maken, en de 

bilaterale sanitaire en fytosanitaire certificaten van de EU en Kazachstan te gebruiken; 

9. is verheugd over de deelname van Kazachstan aan het vrijwillige 

partnerschapsprogramma "Green Bridge"; gelooft dat dit programma een stabiele 

langetermijnbasis kan bieden voor groene investeringen en de overdracht van nieuwe 

technologieën en innovaties, teneinde een koolstofvrije samenleving te verwezenlijken; 

10. neemt kennis van de algemene overgangsperiode van vijf jaar voor overheidsopdrachten 

en de overgangsperiode van acht jaar voor de bouwsector waarin de EPCA voorziet, en 

kijkt uit naar een intensievere handel na afloop van deze perioden; wijst erop dat 

overheidsopdrachten in Kazachstan een belangrijk beleidsinstrument van de overheid 

vormen; 

11. verzoekt de Raad en de Commissie van alle mogelijke invloed van de EU gebruik te 

maken om de Kazachse autoriteiten ertoe te blijven aansporen en te helpen de 

fundamentele IAO-verdragen effectief ten uitvoer te leggen en toe te zien op de 

eerbiediging van de mensenrechten, goed bestuur, de rechtsstaat en de vrijheid van 

vereniging, ook wat betreft de vakbonden, hun rol en lidmaatschap en het stakingsrecht. 

herinnert eraan dat mensenrechten, inclusief arbeidsrechten, een essentieel onderdeel 

van de EPCA zijn; spoort de Commissie aan het geschillenbeslechtingsmechanisme 

onverwijld te activeren; 
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