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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie ontwikkelingssamenwerking betreurt dat de EU ondanks de recente vooruitgang 
in de door de betrokken gebieden te goeder trouw gevoerde onderhandelingen unilateraal heeft 
besloten een deadline aan deze onderhandelingen te stellen. De Commissie 
ontwikkelingssamenwerking maakt zich vooral zorgen over het feit dat de voorgestelde 
wijziging van de verordening de regeringen van de betrokken ACS-landen onder druk kan zetten 
om hun respectieve partnerschapsovereenkomsten binnen de opgelegde termijn te ratificeren, 
ongeacht of voor de omstreden bepalingen een oplossing is gevonden of niet. 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking is van mening dat het ogenblik van de afronding 
van de onderhandelingen moet afhangen van de inhoudelijke resultaten, waarbij rekening moeten 
houden met de belangen en zorgen van beide partijen, en niet van tijdslimieten. De EU moet 
daarom de nodige flexibiliteit betrachten bij het onderhandelingsproces en rekening houden met 
de uiteenlopende ontwikkelingsniveaus van de ACS-landen. Aangezien het in de eerste plaats de 
bedoeling is de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) na te leven, mag de EU 
de ACS-landen niet dwingen tot verbintenissen die verder gaan dan wat uit hoofde van de WTO-
overeenkomsten vereist is.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking wil erop wijzen dat als het voorstel van de 
Commissie wordt goedgekeurd, een aantal ACS-landen hun rechtenvrije en quotavrije toegang 
tot de EU-markt zou kunnen verliezen, hetgeen nadelig kan zijn voor gevestigde exporteurs. Als 
landen onder druk worden gezet om een handelsovereenkomst te ondertekenen die bepaalde 
onaanvaardbare bepalingen omvat, leidt dit bovendien niet alleen tot minder bewegingsvrijheid 
in de binnenlandse economische beleidsvorming van deze landen maar kan dit ook schade 
toebrengen aan de opkomende economische sectoren in deze landen. Een dergelijk optreden is 
eveneens strijdig met de in artikel 208 van het VWEU vastgelegde doelstelling van een coherent 
ontwikkelingsbeleid en zou de betrekkingen tussen de EU en de landen in kwestie negatief 
beïnvloeden.

De goedkeuring van het voorstel kan nog een ander bijkomend gevolg hebben, namelijk een 
verschuiving van de investeringen van ACS-landen die niet over onbeperkte toegang tot de EU-
markt beschikken naar landen die dat wél hebben, wat haaks staat op de huidige inspanningen 
voor regionale integratie. De EU moet verordening (EG) nr. 1528/2007 bijgevolg handhaven.

******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel voor te stellen het voorstel van de Commissie te verwerpen.
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