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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking 
tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio’s of staten die 
onderhandelingen hebben afgesloten
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0598),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0305/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening 
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat partners snel 
weer kunnen worden opgenomen in bijlage 
I bij die verordening zodra zij het nodige 
hebben gedaan om hun respectieve 
overeenkomsten te ratificeren, en in 
afwachting van de inwerkingtreding 
daarvan, moet aan de Europese Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 

(5) Om ervoor te zorgen dat partners snel 
weer kunnen worden opgenomen in 
bijlage I bij die verordening zodra zij het 
nodige hebben gedaan om hun respectieve 
overeenkomsten te ratificeren, en in 
afwachting van de inwerkingtreding 
daarvan, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
om de landen die bij deze verordening uit 
bijlage I worden geschrapt, daar opnieuw 
in op te nemen. Het is van bijzonder belang 
dat de Europese Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Europese 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad,

Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
om de landen die bij deze verordening uit 
bijlage I worden geschrapt, daar opnieuw 
in op te nemen. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens de voorbereiding 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie dient volledige 
gegevens en documentatie te verstrekken 
over de bijeenkomsten met nationale 
deskundigen die zij belegt in het kader 
van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
gedelegeerde handelingen. De Commissie 
dient deskundigen van het Parlement uit 
te nodigen om deze bijeenkomsten bij te 
wonen,

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Artikel 2 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van de inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 2 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar, te rekenen vanaf …*. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
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zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn verzet tegen 
een dergelijke verlenging.
__________
* PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te voegen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
dag na de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing op 1 januari 2014. Zij is van toepassing op 1 januari 2016. 

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Or. en

Motivering

Er moet meer tijd worden ingeruimd voor verdere onderhandelingen om tot een overeenkomst 
te komen over de alomvattende EPO's, ter voorkoming van het risico dat een aantal ACS-
landen die nog altijd veel ontwikkelingshulp nodig hebben en waar grote armoede heerst een 
uiterst beperkte markttoegang tot de EU hebben.
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TOELICHTING

In de Overeenkomst van Cotonou zijn bepalingen vastgelegd voor het sluiten van 
economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen leden van de groep van staten in 
Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de EU en haar lidstaten, en de 
gedetailleerde regelingen die sinds 1 januari 2008 gelden voor producten van de landen in 
kwestie zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, de zogenaamde 
verordening over markttoegang. In deze verordening wordt het EU-invoerstelsel geregeld 
voor de 36 ACS-landen die economische partnerschapsovereenkomsten hebben geparafeerd 
in 2007. Deze oplossing was bedoeld als overbrugging voor landen die deze EPO's in 
afwachting van ratificatie nog niet konden toepassen. In de Verordening wordt in wezen 
unilateraal vooruitgelopen op de rechtenvrije toegang die de EU in deze overeenkomsten 
aanbood.  

Diverse landen hebben echter noch de nodige stappen voor ratificatie van een EPO genomen, 
noch alomvattende regionale onderhandelingen afgerond. De Europese Commissie stelt dan 
ook voor om vanaf 1 januari 2014 de landen die deze overeenkomsten niet hebben getekend 
of geratificeerd van de lijst van begunstigden van deze regeling te schrappen.

De 18 landen die niet ver genoeg zijn gevorderd in hun ratificatieproces zijn onder te verdelen 
in verschillende categorieën, en de praktische gevolgen die dit voorstel onder de huidige 
omstandigheden zal hebben, zijn afhankelijk van de status en de definitieve overeenkomst die 
wordt gesloten tijdens de herziening van het stelsel van algemene preferenties (SAP): 

 Burundi, Comoren, Haïti, Lesotho, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda en 
Zambia behoren tot de groep van de minst ontwikkelde landen, waarvan de 
rechtenvrije en quotavrije toegang uit hoofde van de "alles-behalve-wapens"-regeling 
(ABW) van de EU gehandhaafd blijft en waarvan de status dus niet verandert; 

 Kameroen, Fiji, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Swaziland en Zimbabwe zouden terugvallen 
op het stelsel van algemene preferenties (SAP) van de EU dat voorziet in tarieven die 
lager zijn dan het tarief van de meestbegunstigde natie, maar niet zo gunstig zijn als de 
rechtenvrije en quotavrije tarieven, als gevolg waarvan hogere tarieven zullen gelden 
voor de meeste belangrijke exportproducten; 

 Botswana en Namibië, die zijn ingedeeld bij de landen als hogere-
middeninkomenslanden, zouden volgens het voorstel voor het SAP terugkeren naar 
het tarief voor de meestbegunstigde natie dat wordt gehanteerd voor de meeste landen 
(waaronder bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Japan). 

De Europese Commissie redeneert dat de huidige situatie strijdig is met de WTO-regels en dat 
het ook een kwestie van eerlijkheid is, zowel ten opzichte van de landen die hun 
verplichtingen zijn nagekomen en de overeenkomsten hebben geratificeerd, als ten opzichte 
van ontwikkelingslanden die geen ACS-partners zijn. De wijziging van Verordening (EG) nr. 
1528/2007 van de Raad maakt deel uit van een tweeledige benadering die onder andere 
bestaat uit de intensivering van de lopende EPO-onderhandelingen om volwaardige regionale 
overeenkomsten te sluiten. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor het voorstel: het 
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opvoeren van de druk en daarmee het verleggen van het zwaartepunt van de 
onderhandelingen. 

De rapporteur is er echter niet van overtuigd dat het opleggen van een dergelijke korte 
unilaterale termijn de beste benadering is om tot de gewenste resultaten te komen. Er zijn 
namelijk gegronde redenen voor het feit dat de overeenkomsten die in 2007 zijn gesloten niet 
zijn uitgevoerd en dat er geen alomvattende regionale overeenkomsten zijn gesloten. Er zijn 
in 2007 diverse overeenkomsten gesloten met afzonderlijke landen en niet met de hele regio's 
die de onderhandelingen hebben voortgezet. Een besluit om de EPO's uit te laten voeren door 
deze afzonderlijke landen in een regio kan echter een zeer negatieve impact hebben op het 
regionale integratieproces. De doelstellingen achter de EPO's, waar het Europees Parlement 
achter staat, zijn dat de overeenkomsten moeten bijdragen aan een verdieping van het 
regionale integratieproces en economische groei en ontwikkeling moeten bevorderen in alle 
landen en regio's in kwestie. Deelovereenkomsten kunnen een tegengesteld effect sorteren.

Het EPO-proces moet een stabiele en ruimere markttoegang bieden voor ACS-
exportproducten, maar als deze wijziging wordt goedgekeurd, zal de realiteit zijn dat een 
aantal ACS-landen die nog altijd veel ontwikkelingshulp nodig hebben en waar grote armoede 
heerst een uiterst beperkte markttoegang tot de EU zouden kunnen hebben (en in bepaalde 
gevallen geen alternatieve preferentieregeling hebben om op terug te vallen, vooral als het 
voorstel voor herziening van het SAP wordt aangenomen). Om meer tijd te geven voor 
aanpassingen en mogelijke negatieve effecten te beperken, vooral voor de landen waarvan de 
markttoegang zou worden beperkt, moet het tijdsschema zodanig worden aangepast dat er een 
overgangsperiode komt tussen de inwerkingtreding van het nieuwe SAP en de 
inwerkingtreding van deze gewijzigde verordening. 

Bilaterale en multilaterale handelsonderhandelingen zijn complex van aard en kunnen vaak 
niet worden afgerond binnen starre tijdsschema's. De WTO begrijpt dit maar al te goed, 
gezien de huidige impasse in de ontwikkelingsronde van Doha. Unilateraal druk uitoefenen 
om de onderhandelingen binnen een van te voren vastgesteld kort tijdsbestek af te ronden, 
ongeacht of er overeenstemming is bereikt over discutabele bepalingen of niet, is geen goede 
manier om een sfeer te creëren die bevorderlijk is voor de afronding van de onderhandelingen 
waarbij rekening wordt gehouden met de belangen en bezwaren van beide partijen. Aan de 
andere kant is het ook van belang dat de regels van de WTO in acht worden genomen, en de 
verordening in kwestie was dan ook bedoeld als tijdelijke regeling. Het is geen houdbare 
situatie dat er wordt vastgehouden aan preferenties voor landen die niet voldoen aan de 
criteria, maar het voorgestelde tijdspad is niet realistisch en veel te kort om de lopende 
onderhandelingen met succes af te kunnen ronden. Om over te kunnen gaan tot ratificatie van 
de overeenkomsten op 1 januari 2014, moeten de onderhandelingen omstreeks juni 2012 zijn 
afgerond. Gezien het belang en de reikwijdte van de bestaande problemen, is dat niet 
haalbaar. De rapporteur stelt daarom voor de termijn te verlengen en de wijziging pas op 1 
januari 2016 in te laten gaan.  

Het voorstel bevat tevens amendementen om de besluitvormingsprocedures af te stemmen op 
die uit het Verdrag van Lissabon. Volgens het voorstel moet de Commissie worden 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 290 VWEU gedelegeerde handelingen vast te stellen 
teneinde bijlage I te wijzigen en de landen die de nodige stappen zetten op weg naar de 
ratificatie van een EPO er opnieuw in op te nemen. De door de rapporteur voorgestelde 
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amendementen bouwen in grote mate voort op standpunten die zijn ingenomen in de 
horizontale verordeningen, de zogenoemde omnibusvoorstellen. 


