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Resolutie van het Europees Parlement over de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Rusland, met name zijn resoluties van 14 december 
20111 over de top EU-Rusland van 15 december 2011 en van 9 juni 20112 over de top 
EU-Rusland van 9-10 juni 2011,

– gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en de 
Russische Federatie3 en de in 2008 gestarte onderhandelingen over een nieuwe 
overeenkomst tussen de EU en Rusland, evenals het „partnerschap voor modernisering” 
(Partnership of Modernisation, POM) dat in 2010 van start is gegaan,

– gezien het rapport van de Werkgroep over de toetreding van de Russische Federatie tot de 
WTO4 en het bijbehorende addendum5 van 17 november 2011,

– gezien het Besluit van de Raad van 14 december 2011 betreffende het in de 
desbetreffende organen van de Wereldhandelsorganisatie door de Europese Unie in te 
nemen standpunt over de toetreding van de Russische Federatie tot de 
Wereldhandelsorganisatie6,

– gezien de ontwerpwetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende 
de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de regering van de Russische Federatie met betrekking tot de handhaving van in 
de huidige partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland 
opgenomen verbintenissen inzake de handel in diensten7,

– gezien de ontwerpwetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende 
de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de 
Russische Federatie over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen tussen de 
Europese Unie en de Russische Federatie8,

– gezien de ontwerpwetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting 
van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de 
Russische Federatie betreffende de invoering of verhoging van uitvoerrechten op 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0575.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0268.
3 PB L 327 van 28.11.1997, blz. 1.
4 WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.
5 WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.
6 PB L 6 van 10.01.2012, blz. 6.
7 16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE)
8 16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE)
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grondstoffen1,

– gezien de ontwerpwetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende 
de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor 
de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en van het 
Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over 
technische regels uit hoofde van die overeenkomst2,

– gezien het verslag van de Commissie aan de Europese Raad, getiteld "Verslag over 
handels- en investeringsbelemmeringen 2011 – Afspraken met onze strategische 
economische partners over betere markttoegang: actieprioriteiten voor het wegnemen van 
handelsbelemmeringen" (COM(2011)0114),

– gezien het verslag van de Commissie aan de Europese Raad, getiteld "Verslag van de 
Commissie aan de Europese Raad: Verslag over handels- en investeringsbelemmeringen 
2012" COM(2012) 70 def.,

– gezien artikel 120 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Russische Federatie na 18 jaar haar multilaterale onderhandelingen 
over de toetreding tot de WTO op 10 november 2011 heeft afgerond en officieel aanvaard 
werd als lid op 16 december 2011;

B. overwegende dat de EU een strategische handelspartner van Rusland is, zijn eerste en nog 
groeiende bron van import, zijn voornaamste exportbestemming en een belangrijke 
investeringspartner (inkomende rechtstreekse buitenlandse investeringen), en goed is 
voor 47,1% van Ruslands totale handel, een relatie die zich voort ontwikkelt; dat 
anderzijds Rusland voor de EU de tweede grootste bron van import (158,6 miljard euro) 
en de vierde bestemming van export (86,1 miljard euro) is geworden;

C. overwegende dat de invoer vanuit Rusland vooral energie en minerale 
brandstofproducten (79,5%) betreft, terwijl de uitvoer vanuit de EU naar Rusland 
gediversifieerd is, gaande van bijna alle categorieën van machinerie- en 
transportapparatuur (44,7%), verwerkte goederen en voeding tot levende dieren (2010);

D. overwegende dat de EU en Rusland op de top in Khanty-Mansiysk van 26-27 juni 2008 
de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst hebben opgestart om de huidige 
PSO te vervangen en te voorzien in een geactualiseerd contractueel kader voor de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland voor de komende jaren, met inbegrip van 
degelijke, juridisch bindende bepalingen over handel, investeringen en energie;

1. verwelkomt Ruslands toetreding tot de WTO, die op het punt staat door de Russische 
Staatsdoema te worden goedgekeurd; gelooft dat het verankeren van Rusland in het 
stelsel van de multilaterale handel en zijn regels een stap voorwaarts betekent in de 

                                               
1 16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE)
2 16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE).
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verbetering van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Rusland;

2. roept Rusland op om ongewettigde tijdelijke verboden, unilaterale tijdelijke 
tariefverhogingen en protectionistische maatregelen en belemmeringen voor een open en 
eerlijke handel op te heffen, zoals die werden vastgesteld in het halfjaarlijks rapport van 
de G-20 over handels- en investeringsmaatregelen en in de verslagen van de Commissie 
over handels- en investeringsbelemmeringen, en die grote schade hebben aangericht aan 
de EU-exporteurs;

3. benadrukt dat de EU en Rusland van elkaar afhankelijke handelspartners zijn, met name 
wat grondstoffen en essentiële energiebronnen betreft; is van mening dat hun 
economische betrekkingen een groot potentieel hebben waar mede dankzij de toetreding 
tot de WTO gebruik van zal kunnen worden gemaakt;

4. vindt dat Ruslands lijsten van WTO-verplichtingen een zeer substantiële verlaging en 
vastlegging van tarieven voor goederen en diensten bevat; roept Rusland op zijn 
verplichtingen ten volle na te komen en zo zoveel mogelijk voordeel te putten uit zijn
WTO-lidmaatschap;

5. maakt zich ernstige zorgen over het feit dat in Rusland nog altijd namaakproducten 
worden geproduceerd en verkocht; roept de Russische Federatie op maatregelen te nemen 
op het vlak van intellectuele-eigendomsrechten (intellectual property rights, IPR's) en zo 
snel mogelijk haar WTO-verplichtingen in de TRIPS-overeenkomst ten volle toe te 
passen;

6. gelooft dat Rusland daardoor zijn sterke betrokkenheid zou tonen in de versteviging van 
zijn rol en de deelname van Russische bedrijven in het stelsel van de multilaterale handel; 
ziet het openen van de Russische economie voor meer internationale handel en 
investeringen als een bijkomende stimulans voor de Russische regering om de strijd tegen 
corruptie, het vestigen van de rechtsstaat en het verbeteren van het ondernemingsklimaat 
krachtig verder te zetten;

7. roept de Commissie op de pogingen van Rusland om toe te treden tot de OESO te 
steunen, een procedure waarbij de nakoming van een aantal handelsgerelateerde regels en 
principes wordt toegezegd, onder andere, met betrekking tot de openstelling van de 
markt, de strijd tegen omkoping, kredietuitvoeragentschappen, governance in 
staatsondernemingen; en roept Rusland op zich aan te sluiten bij andere WTO-
overeenkomsten, zoals de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, waarbij het al de 
waarnemersstatus zal hebben;

8. dringt er bij Rusland op aan bij te dragen tot de herstart van de bilaterale 
onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst; benadrukt dat deze onderhandelingen 
alleen plaatsvinden tussen de EU en Rusland; vindt dat het betrekken bij de zaak van 
andere leden van de douane-unie die geen lid zijn van de WTO, de onderhandelingen zou 
belemmeren;

9. beschouwt Ruslands volledig naleven van de WTO-regels en geleidelijk implementeren 
van zijn verplichtingen als een noodzakelijke vereiste voor het voortzetten van de 
bedoelde onderhandelingen, die erop gericht zijn gemeenschappelijke regels vast te 
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leggen op 12 belangrijke reguleringsterreinen, met inbegrip van wederzijdse niet-
preferentiële verbintenissen in de handel in goederen en diensten, de SPS-overeenkomst, 
de IPR's, openbare aanbestedingen, mededinging, energie en investeringen, en 
uiteindelijk een vrijhandelsovereenkomst;

10. roept de Commissie op volgende essentiële elementen in deze onderhandelingen te 
verdedigen:

– het gebruik van Europese technische voorschriften, normen en 
conformiteitbeoordelingsprocedures; roept op tot een overeenkomst tussen Europese 
en Russische normeringsorganen en tot het spoedig vastleggen van een eenvormig 
accreditatiesysteem voor conformiteitsbeoordeling in Rusland;

– een aanzienlijk en juridisch bindend hoofdstuk over energie, waarbij voortgebouwd 
wordt op de welwillendheid die getoond is door het ondertekenen van het 
mechanisme van vroegtijdige waarschuwing in 2011 en gebaseerd is op de duidelijke 
principes van transparantie, eerlijke concurrentie, wederkerigheid en niet-
discriminatie; bevestigt dat het doel een open en transparante energiemarkt tussen de 
EU en Rusland moet blijven;

– eliminatie van Ruslands systeem van dubbele prijzen voor goederen en de 
verduidelijking en stabilisering van de vestigingsvoorwaarden voor 
dienstenbedrijven om de investeringen van deze bedrijven uit de EU in Rusland te 
vergroten;

– de grote, onaangeboorde markt voor openbare aanbestedingen; roept de Commissie 
op om eerlijke, wederkerige regels en procedures veilig te stellen voor de gunning 
van openbare contracten op beide markten;

– een hervorming van de Russische douaneprocedures volgens de internationale 
conventies;

– een hoofdstuk over de SPS-overeenkomst om te garanderen dat de partijen alleen 
gewettigde tijdelijke verboden, met name op landbouwproducten, vee en 
voedingsproducten, kunnen toepassen met volledige eerbiediging van de principes 
van proportionaliteit, transparantie, niet-discriminatie en wetenschappelijke 
verantwoording;

– een uitgebreid hoofdstuk over de bescherming van alle vormen van IPR's; vindt dat 
dit hoofdstuk de principes van de bescherming van geografische aanduidingen 
(geographical indications, GI's) en een lijst van beschermde GI's moet bevatten;

– een opwaardering van de huidige regeling inzake geschillenbeslechting om zowel 
de transparantie als de niet-discriminatie van het investeringsklimaat in Rusland te 
verbeteren;

11. vraagt ook om een eenvoudiger verkeer van kapitaal tussen de partijen, met eerbiediging 
voor de internationale conventies over het witwassen van geld; steunt de 
onderhandelingen over een bilateraal investeringsverdrag tussen de EU en Rusland, met 
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inbegrip van bepalingen over disputen tussen staat en investeerder en, waar toepasselijk, 
tussen investeerder en staat, om de spelregels te harmoniseren tussen EU-investeerders en 
het juridische kader voor Europese investeringen in Rusland te verbeteren en te 
stabiliseren;

12. is van mening dat het partnerschap voor modernisering tussen de EU en Rusland een 
nuttig initiatief is voor de verbetering van de nieuwe economische en handelsrelaties 
tussen de twee landen in de WTO en bilateraal; benadrukt dat de Commissie en de 
Russische overheid een efficiënt gebruik van de fondsen voor projecten binnen het PoM 
moeten garanderen;

13. beschouwt de uitvoering van de gemeenschappelijke stappen naar reizen zonder visum 
als een element van de handels- en investeringsbetrekkingen tussen de EU en Rusland en 
neemt nota van de recentste ontwikkelingen in de onderhandelingen over de 
overeenkomst inzake een visumvrijstelling;

14. uit zijn bezorgdheid over de bijkomende belemmeringen voor de handel met Rusland die 
zullen worden veroorzaakt door de douane-unie tussen Rusland, Kazachstan en Belarus, 
die zo ingaat tegen de WTO-regels en Ruslands WTO-verplichtingen;

15. roept Rusland op voort te bouwen op zijn lidmaatschap van de WTO door de krachten te 
bundelen met de EU en andere Oost-Europese landen die lid zijn van deze multilaterale 
handelsorganisatie om Belarus bij te staan bij het invoeren van handelsregels en -
praktijken die verenigbaar zijn met de WTO-regels, teneinde Belarus in staat te stellen 
zich zo spoedig mogelijk aan te sluiten;

16. is van mening dat de toetreding van Rusland tot de WTO de handelsstromen tussen de 
EU en Rusland kan bevorderen, en tegelijk economische groei en werkgelegenheid kan 
stimuleren aan beide zijden; ziet de mogelijkheid voor het afsluiten van een nieuwe 
overeenkomst als een verdere gelegenheid om bij te dragen aan een versterkt 
partnerschap tussen de twee partijen, ter bevordering van duurzame ontwikkeling in hun 
gezamenlijke nabuurschap.


