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BEKNOPTE MOTIVERING 

De brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, 

anderzijds (hierna "CEPA") is door de partijen ondertekend in de marge van de top van het 

oostelijk partnerschap op 24 november 2017 in Brussel. Over de CEPA is in de periode 2015-

2017 onderhandeld na het besluit van Armenië in 2013 om geen handtekening te zetten onder 

de associatie-overeenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) met de 

Europese Unie, maar zich in plaats daarvan - op 2 januari 2015 - aan te sluiten bij de 

Euraziatische Economische Unie (EEU).  

Als rapporteur kan ik slechts mijn teleurstelling over dit besluit uitspreken aangezien de 

associatie-overeenkomst/diepe en brede vrijhandelsruimte op de lange termijn naar schatting 

2,3 % aan het bruto binnenlands product (bbp) van Armenië had toegevoegd én meer 

mogelijkheden voor directe buitenlandse investeringen had opgeleverd, terwijl het Armeense 

lidmaatschap van de EEU minder zichtbare voordelen met zich meebrengt. Toch moeten de 

onderhandelingen over en de ondertekening van de CEPA op grond van meerdere aspecten 

worden begroet. Ten eerste laat het zien dat Armenië geïnteresseerd is in en toegewijd aan 

nauwere banden met de EU, voor zover dit in overeenstemming is met de verplichtingen van 

het land onder de EEU. Ten tweede getuigt het van de flexibiliteit van de EU, in 

overeenstemming met de nieuwe, gedifferentieerde benadering in het kader van het Europees 

Nabuurschapsbeleid, om te onderhandelen over een op maat gesneden overeenkomst voor 

Armenië, die verenigbaar is met de EEU.  

De EU is de grootste exportmarkt voor Armenië, goed voor ongeveer 27 % van alle uitvoer 

van dat land. De voornaamste exportproducten van Armenië zijn metalen en waardevolle 

stenen, gevolgd door energie, dranken, en groente en fruit. Armenië importeert hoofdzakelijk 

olie, gas, granen, rubberfabricaten, kurk en hout, en elektrische apparaten. Armenië profiteert 

van het EU-stelsel van algemene preferenties (GSP+). Het Armeense benuttingspercentage 

van het GSP+ is onverminderd hoog (ongeveer 93 %), maar de GSP+-exporten zijn sterk 

geconcentreerd in een zeer klein aantal goederen met een vrij geringe toegevoegde waarde: 

ijzer, staal, ijzer- en staalproducten, en kleding.  

De CEPA is een alomvattende en op veel vlakken ambitieuze overeenkomst, die in grote 

lijnen de structuur volgt van de associatie-overeenkomst waarover is onderhandeld. De 

toezeggingen in de associatie-overeenkomst zijn op een groot aantal gebieden, zoals de 

politieke dialoog en de meeste sectorale hoofdstukken, onveranderd. Op een aantal specifieke 

gebieden is het tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan evenwel verlengd. Om voor de 

hand liggende redenen is het handelsluik van de CEPA het meest beïnvloed door Armenië's 

lidmaatschap van de EEU. De CEPA behelst niet de afschaffing van tarieven op goederen, 

aangezien de besluiten ten aanzien van tarieven worden genomen op het niveau van de EEU, 

dat over een gemeenschappelijk extern tarief beschikt. Armenië houdt echter toegang tot de 

EU-markt als gevolg van de tariefafschaffingen in het kader van GSP+. De CEPA-

hoofdstukken over TBT en SPS voorzien in nauwere samenwerking op basis van 

internationale regels en beginselen, maar zijn minder ambitieus dan in het geval van de 

DCFTA's, met name wat de afstemming op de EU-wetgeving betreft. Armenië is partij bij de 

plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten en heeft reeds ingestemd met het 

naleven van internationale normen. In de CEPA belooft Armenië zowel op het gebied van 



 

PE615.404v02-00 4/6 AD\1148218NL.docx 

NL 

transparantie, als wat de markttoegang voor Europese producten en actoren betreft nog verder 

te gaan. Het hoofdstuk over diensten is ambitieus en wil verder gaan dan GATS. Het 

hoofdstuk over intellectuele-eigendomsrechten gaat verder dan TRIPS. In dit verband is het 

interessant erop te wijzen dat de EU ermee akkoord is gegaan Armenië een overgangsperiode 

van 24 jaar toe te staan voor het gebruik van het woord "cognac", uitsluitend geschreven in 

cyrillische letters en uitsluitend geëxporteerd naar Rusland, voor Armeense brandy. Daarnaast 

zijn er ook op gebieden als mededinging, subsidies en staatsondernemingen elementen die 

verdergaan dan de WTO-regels. Verder is er een rechtsgrondslag gecreëerd voor wederzijdse 

administratieve bijstand tussen douane-autoriteiten, met het oog op versterkte samenwerking 

in de strijd tegen douane-onregelmatigheden en fraude. De EU en Armenië hebben ook 

afspraken gemaakt over een ambitieus handels- en duurzaamheidshoofdstuk, dat erop gericht 

is te waarborgen dat handel op duurzame wijze wordt bevorderd.  

Ondanks de belangstelling die Armenië hiervoor aan de dag had gelegd, bevat de CEPA geen 

hoofdstuk over investeringen. Dit komt omdat het mandaat van de Commissie hierin niet 

voorzag en door de noodzaak van juridische verduidelijking op het niveau van de EU. Het 

Europees Hof van Justitie heeft zijn advies over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 

Singapore pas op 16 mei 2017 gepubliceerd, en zegt daarin dat de bepalingen met betrekking 

tot portfolio-investeringen en het ISDS-mechanisme onderdeel uitmaken van de gedeelde 

bevoegdheid tussen de EU en haar lidstaten.  

Als rapporteur beveel ik aan in te stemmen met de sluiting van deze overeenkomst, die slechts 

het beginpunt vormt van een langer proces. De daadwerkelijke implementatie van de CEPA, 

met de participatie van de parlementen en het maatschappelijk middenveld van beide partijen, 

is een uitdaging, die permanente en nauwe monitoring behoeft.  

****** 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken 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 brede en 

versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 

voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds. 
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