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BEKNOPTE MOTIVERING

Het SAP is een van de voornaamste handelsinstrumenten van de EU ter ondersteuning van 
ontwikkelingslanden bij hun inspanningen om duurzame ontwikkeling te bevorderen, de 
armoede terug te dringen en de eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen.

De rapporteur wijst erop dat het SAP in de eerste plaats een ontwikkelingsinstrument is en 
brengt in herinnering dat artikel 208 van het Verdrag van Lissabon de EU verplicht stelt 
rekening te houden met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking bij de 
uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden.

In aanmerking komende landen

Hoge- en hogere-middeninkomenslanden komen niet meer voor het nieuwe, door de 
Commissie voorgestelde SAP in aanmerking. Hierdoor worden de meeste landen in Latijns-
Amerika en landen als Algerije, Zuid-Afrika, Gabon, Namibië en de meeste Caraïbische 
eilanden van het stelsel uitgesloten.

Tegelijkertijd komen landen met sterke economieën, zoals India, China, Indonesië en 
Thailand nog altijd, weliswaar tijdelijk, voor het SAP in aanmerking.

Het lijkt dan ook onrechtvaardig uitsluitend op grond van het bruto binnenlands product 
(BBP) per inwoner te bepalen of een land voor het SAP in aanmerking komt, aangezien zo 
kleinere landen worden benadeeld ondanks de grote armoede die mogelijk in deze landen 
heerst.

De Commissie zou dus serieus moeten overwegen een combinatie van indicatoren en 
methodologische benaderingen te gebruiken.

SAP+

De Commissie zou nauwkeurig moeten omschrijven welke partijen bevoegd zijn voor het 
geven van nadere informatie over de controlemechanismen, een transparant systeem van 
referentiepunten (benchmarks) moeten ontwikkelen, een duidelijke impactstudie op het 
gebied van de mensenrechten moeten verrichten, het EU-handelsbeleid moeten aanpassen om 
deze rechten te beschermen en meer rekening moeten houden met de rol van de EU-
delegaties.

Goed fiscaal bestuur en de strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen zouden 
eveneens moeten worden toegevoegd aan de criteria op basis waarvan landen al dan niet voor 
het SAP+ in aanmerking komen.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden, hebben een 
inkomen per hoofd van de bevolking 
waarmee zij zonder EU-preferenties een 
hoger diversificatieniveau kunnen 
bereiken, en omvatten economieën die met 
succes de overgang van een centraal 
geleide economie naar een markteconomie 
hebben gemaakt. Deze landen hebben niet 
dezelfde financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert.

(9) De algemene regeling moet gelden voor 
alle ontwikkelingslanden die 
gemeenschappelijke 
ontwikkelingsbehoeften hebben en die in 
een soortgelijke economische 
ontwikkelingsfase verkeren. Landen die 
door de Wereldbank worden gerangschikt 
als hoge-inkomenslanden of hogere-
middeninkomenslanden en zeer hoog of 
hoog op de menselijke ontwikkelingsindex 
staan, hebben een inkomen per hoofd van 
de bevolking en een niveau van 
economische ontwikkeling waarmee zij 
zonder EU-preferenties een hoger 
diversificatieniveau kunnen bereiken, en 
omvatten economieën die met succes de 
overgang van een centraal geleide 
economie naar een markteconomie hebben 
gemaakt. Deze landen hebben niet dezelfde 
financiële, ontwikkelings- en 
handelsbehoeften als de andere 
ontwikkelingslanden; zij verkeren in een 
verschillend economisch 
ontwikkelingsstadium en dus in een andere 
situatie dan de meer kwetsbare 
ontwikkelingslanden; om 
ongerechtvaardigde discriminatie te 
voorkomen, moeten zij daarom anders 
worden behandeld. Bovendien verhoogt de 
toepassing van tariefpreferenties in het 
kader van het stelsel door hoge-
inkomenslanden en hogere-
middeninkomenslanden de 
concurrentiedruk op de uitvoer van armere, 
meer kwetsbare landen en kan dit een 
ongerechtvaardigde belasting voor deze 
meer kwetsbare ontwikkelingslanden 
vormen. De algemene regeling houdt 
rekening met het feit dat de financiële, 
ontwikkelings- en handelsbehoeften aan 
verandering onderhevig zijn en zorgt 
ervoor dat de regeling open blijft, als de 
situatie van een land verandert. 
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het schema van algemene 
preferenties dient de samenhang tussen 
het interne en het externe beleid van de 
Unie te versterken. Gezien de interne 
voorschriften van de Unie inzake 
dierenbescherming, dienen de landen die 
in het bijzonder rekening houden met de 
wetgeving van de Unie inzake 
dierenwelzijn gebruik te kunnen maken 
van de bijzondere stimuleringsregeling 
voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lijst van in aanmerking 
komende landen, die zijn ingedeeld als 
landen met een laag of een gemiddeld 
menselijk ontwikkelingspeil, 
overeenkomstig de menselijke 
ontwikkelingsindex (HDI), is opgenomen 
in bijlage II.  

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 

a) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
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lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of 
hogere-middeninkomensland is ingedeeld;

lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hoge-inkomensland of
hogere-middeninkomensland is ingedeeld 
en op de menselijke ontwikkelingsindex 
als land met een zeer hoog of hoog niveau 
van menselijke ontwikkeling is ingedeeld;

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) gedurende drie opeenvolgende jaren 
onmiddellijk vóór de bijwerking van de 
lijst van begunstigde landen door de 
Wereldbank als hogere-
middeninkomensland is ingedeeld en het 
niet als een kwetsbaar land wordt 
beschouwd vanwege een gebrek aan 
diversificatie en onvoldoende integratie in 
het internationale handelssysteem, zoals 
bepaald in bijlage VII;

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd en in de 
recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen;

b) alle in bijlage VIII opgenomen 
verdragen heeft geratificeerd, zonder 
voorbehoud of interpretatieve verklaring 
die onverenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze verdragen, en in 
de recentst beschikbare conclusies van de 
betrokken toezichthoudende instanties geen 
ernstige fouten bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van een van deze 
verdragen aan het licht zijn gekomen; 

Amendement 7
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoekende land dient zijn verzoek 
schriftelijk bij de Commissie in. Het 
verzoek biedt alomvattende informatie 
over de ratificatie van de in bijlage VIII 
opgenomen verdragen en omvat de in 
artikel 9, lid 1, onder c), d) en e), bedoelde 
bindende verbintenissen.

2. Het verzoekende land dient zijn verzoek 
schriftelijk bij de Commissie in. Het 
verzoek biedt alomvattende informatie 
over de ratificatie en de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de in bijlage VIII 
opgenomen verdragen en omvat de in 
artikel 9, lid 1, onder c), d) en e), bedoelde 
bindende verbintenissen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie besluit in eerste 
instantie of een land in aanmerking komt 
op basis van de conclusies en 
aanbevelingen van de betrokken 
toezichthoudende instanties en eventuele 
informatie van derden, waaronder 
maatschappelijke organisaties en 
vakverenigingen. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie stelt het verzoekende 
land in kennis van een overeenkomstig de 
leden 4 en 5 genomen besluit. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan het 
verzoekende land wordt toegekend, wordt 
dit land in kennis gesteld van de datum 
waarop het desbetreffende besluit in 
werking treedt.

7. De Commissie stelt het verzoekende 
land in kennis van een overeenkomstig de 
leden 4 en 5 genomen besluit en publiceert 
een mededeling in het Publicatieblad van 
de Europese Unie waarin zij haar besluit 
bekendmaakt en toelicht. Wanneer de 
bijzondere stimuleringsregeling aan het 
verzoekende land wordt toegekend, wordt 
dit land in kennis gesteld van de datum 
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waarop het desbetreffende besluit in 
werking treedt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie ontwikkelt een 
duidelijk systeem van referentiepunten op 
basis waarvan de vooruitgang op het 
gebied van duurzame ontwikkeling, met 
inbegrip van de aandacht voor 
dierenwelzijn, en goed bestuur kan 
worden gemeten, met inbegrip van goed 
fiscaal bestuur, en verricht een 
impactstudie betreffende de 
mensenrechten over de SAP+ begunstigde 
landen; 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informatie over en een algemene 
evaluatie van de door de SAP+ 
begunstigde landen geboekte vooruitgang 
bij hun inspanningen om de door de 
Commissie vastgestelde referentiepunten 
te bereiken, met inbegrip van eventuele 
informatie over ernstige en voortdurende 
schendingen van de mensenrechten, 
fraude en corruptie;
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) informatie over de programma's 
van het Bureau van de Verenigde Naties 
voor drugs- en misdaadbestrijding, die 
betrekking hebben op de technische steun 
bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag 
van de Verenigde Naties tegen corruptie, 
in het bijzonder de systemen ter 
voorkoming van corruptie en de acties ter 
bestrijding van corruptie door de 
bevordering van transparantie, integriteit, 
verplichte verantwoording en nationale 
corruptiebestrijdingsstrategieën, 
overeenkomstig artikel 5 van dat verdrag. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen van het onderzoek geen 
tijdelijke intrekking rechtvaardigen, neemt 
zij een besluit aan tot beëindiging van de 
procedure voor tijdelijke intrekking 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure.

8. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen van het onderzoek geen 
tijdelijke intrekking rechtvaardigen, neemt 
zij een besluit aan tot beëindiging van de 
procedure voor tijdelijke intrekking 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure. Dit 
besluit wordt volledig toegelicht, 
gebaseerd op ontvangen bewijzen en 
onmiddellijk gepubliceerd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ernstige en systematische schending 
van de beginselen die zijn vastgelegd in de 
in bijlage VIII, deel A, opgenomen 
verdragen;

(a) schending van de beginselen die zijn 
vastgelegd in de in bijlage VIII, deel A, 
opgenomen verdragen, overeenkomstig 
artikel 19, lid 2 bis;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) ernstige en systematische 
schending van de wetgeving van de 
Europese Unie inzake de bescherming 
van dieren tijdens het vervoer of de slacht.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie aanvaardt ter 
bestudering informatie van het Europees 
Parlement of andere derden, waaronder 
vakverenigingen en maatschappelijke 
organisaties, met betrekking tot 
vermeende schendingen van artikel 19, lid 
1.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vermeldt dat de Commissie gedurende 
zes maanden vanaf de datum van 
bekendmaking van het bericht op de 

(b) bevat een beschrijving van de 
maatregelen die het begunstigde land 
moet nemen om aan artikel 19, lid 1, te 
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situatie in het betrokken begunstigde land 
zal toezien en deze zal evalueren.

voldoen; vermeldt dat de Commissie 
gedurende zes maanden vanaf de datum 
van bekendmaking van het bericht op de 
situatie in het betrokken begunstigde land 
zal toezien en deze zal evalueren.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen geen tijdelijke 
intrekking rechtvaardigen, besluit zij, 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure, de 
tijdelijke-intrekkingsprocedure te 
beëindigen.

9. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen geen tijdelijke 
intrekking rechtvaardigen, besluit zij, 
overeenkomstig de in artikel 38, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure, de 
tijdelijke-intrekkingsprocedure te 
beëindigen. Dit besluit wordt volledig 
toegelicht, gebaseerd op ontvangen 
bewijzen, en onmiddellijk gepubliceerd.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen van het onderzoek 
tijdelijke intrekking rechtvaardigen om de 
in lid 1 bedoelde redenen, wordt zij 
overeenkomstig artikel 36 gemachtigd 
gedelegeerde handelingen tot wijziging van 
bijlage II, III of IV, naar gelang het geval, 
vast te stellen, teneinde de in artikel 1, lid 
2, onder b), bedoelde tariefpreferenties 
tijdelijk in te trekken.

10. Wanneer de Commissie van oordeel is 
dat de bevindingen van het onderzoek 
tijdelijke intrekking rechtvaardigen om de 
in lid 1 bedoelde redenen, wordt zij 
overeenkomstig artikel 36 gemachtigd 
gedelegeerde handelingen tot wijziging van 
bijlage II, III of IV, naar gelang het geval, 
vast te stellen, teneinde de in artikel 1, lid 
2, onder b), bedoelde tariefpreferenties 
tijdelijk in te trekken. Dit besluit wordt 
volledig toegelicht, gebaseerd op 
ontvangen bewijzen, en onmiddellijk 
gepubliceerd.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – deel B – punt 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee (1982) 
betreffende de instandhouding en het 
beheer van de grensoverschrijdende en 
over grote afstanden trekkende 
visbestanden 
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