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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 ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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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 Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van 
uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die 
deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de 
Europese Unie
(COM(2020)135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020)0135),

– 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 (C9-0099/2020),

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

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2020),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. 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) De verlenging van de 
geldigheidsduur van Verordening (EG) 
nr. 1215/2009 wordt beschouwd als de 
beste garantie voor de inzet van de Unie 
voor de handelsintegratie van de 
Westelijke Balkan.

(5) De verlenging van de 
geldigheidsduur van Verordening (EG) 
nr. 1215/2009 wordt beschouwd als een 
passende garantie voor de grotere 
betrokkenheid bij en inzet van de Unie 
voor de handelsintegratie van de 
Westelijke Balkan. Het huidige systeem 
van autonome handelsmaatregelen blijft 
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een waardevolle steun voor de 
economieën van de partners van de 
Westelijke Balkan.

Or. en

Motivering

De EU is gehecht aan de verlenging van de gunstige toegang tot de EU-markt.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1215/2009
Artikel 7 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aan artikel 7 wordt het volgende 
punt toegevoegd: 
“c bis) ter verificatie van de naleving door 
elke betrokken entiteit van de in artikel 2, 
lid 1, onder d), vastgelegde voorwaarden 
en met name in het licht van de 
mededeling van de Commissie van 5 
februari 2020 en de verklaring van 
Zagreb van 6 mei 2020, verricht de 
Commissie vóór 1 juli 2023 een 
tussentijdse evaluatie van de invoering 
van de verordening en stelt zij een verslag 
op voor de betrokken commissies van het 
Europees Parlement.”

Or. fr
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TOELICHTING

Achtergrond

De EU is verreweg de belangrijkste handelspartner met meer dan 72 % van de totale handel 
van de Westelijke Balkan (d.w.z. Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, 
Noord-Macedonië en Servië), ver voor andere concurrenten die op economisch en politiek 
gebied in deze regio actief zijn, zoals China, Rusland en Turkije. 

De handel tussen de EU en de landen van de Westelijke Balkan is in de afgelopen 10 jaar met 
bijna 130 % gestegen. In 2019 bedroeg deze 55 miljard EUR.

Sinds in 1999 het stabilisatie- en associatieproces van start ging, heeft de EU geleidelijk aan 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten (SAO’s) met elk van de partners van de Westelijke 
Balkan gesloten. 

Deze SAO’s werden beschouwd als instrumenten die zorgden voor de economische 
ontwikkeling en politieke stabilisatie van de landen in de regio, en zij vormen nog steeds een 
van de basismechanismen voor de afstemming op het acquis van de EU en de geleidelijke 
integratie in de EU-markt. De overeenkomsten voorzien in de afschaffing van douanerechten 
en niet-tarifaire beperkingen in de bilaterale handel, en zij omvatten goederen in alle 
hoofdstukken van het geharmoniseerde systeem.

Tegelijkertijd zijn sinds 2009 een reeks autonome handelsmaatregelen (systeem van 
autonome handelsmaatregelen) van kracht geworden via een verordening uit 2009, die op hun 
beurt hebben bijgedragen tot de uitbreiding van de totale handel tussen de EU en de 
Westelijke Balkan. 
Het toepassingsgebied van deze verordening waaronder oorspronkelijk bijna alle uit de regio 
ingevoerde producten vielen, werd in 2017 uiteindelijk beperkt tot de producten die vallen 
onder hoofdstuk 7 (groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden) en 
hoofdstuk 8 (fruit, noten, schillen van citrusvruchten en van meloenen, voor 
voedingsdoeleinden) van de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk 
douanetarief, alsmede tot een tariefcontingent voor wijn van 30 000 hl. 
Het Commissievoorstel is in overeenstemming met de steun van de EU voor de geleidelijke 
economische integratie van de regio in de EU en de afzonderlijke toetredingsprocedures.

Hoewel de meeste handelspreferenties die oorspronkelijk in het kader van de autonome 
handelsregeling aan de Westelijke Balkan waren toegekend, nu in de respectieve stabilisatie- 
en associatieovereenkomsten van deze partijen met de EU zijn opgenomen, bieden volgens de 
Commissie de middels deze verordening toegekende beperkte preferenties nog steeds 
waardevolle steun aan de economie en het bedrijfsleven van de regio. Derhalve blijven zij een 
nuttig instrument van de steun van de EU voor de economische integratie van de Westelijke 
Balkan.

De voorgestelde verordening brengt geen extra kosten voor de EU-begroting met zich mee.

Standpunt van uw rapporteur



PE652.538v03-00 8/9 PR\1209905NL.docx

NL

De Westelijke Balkan vormt een prioriteit voor de EU en de EU heeft een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het bijstaan van de Balkanlanden in de regio.

Het op deze wijze uitbreiden van de autonome handelsmaatregelen heeft tot doel te zorgen 
voor samenhang met de onlangs door de Commissie bekrachtigde richtsnoeren en de 
verklaring van Sofia van 17 mei 2018.   

Uw rapporteur betwist niet dat de autonome handelsmaatregelen een bijdrage leveren aan de 
economische ontwikkeling van de betrokken landen, aangezien zij afzetmarkten bieden voor 
hun productie van wijn, fruit en groente en aldus hun primaire sector helpen versterken 
waarvan het aandeel in het bbp van deze landen hoog blijft.

Bovendien hebben de voorgestelde maatregelen tot dusverre bijgedragen aan de 
totstandbrenging van sterke partnerschappen tussen bedrijven uit de EU en de lokale 
producenten in de regio van de Westelijke Balkan. 
Het Commissievoorstel om de maatregelen met nog eens vijf jaar te verlengen, wordt daarom 
de meest geschikte maatregel geacht om de duurzame economische ontwikkeling van de 
partners van de Westelijke Balkan te waarborgen. Op deze manier kan een zeer lange en 
complexe procedure worden vermeden waarbij elke afzonderlijke bilaterale 
handelsovereenkomst wordt gewijzigd als onderdeel van de stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten.
Wanneer deze autonome handelsmaatregelen niet tot 2025 worden verlengd, kan dit het 
negatieve en problematische gevolg hebben dat de markttoegang voor alle landen van de 
Westelijke Balkan terugloopt. Dit zou niet stroken met de ondersteunende aanpak door de 
EU.
Na het verzoek van Frankrijk aan de Raad om aan Noord-Macedonië en Albanië de status van 
kandidaat-landen voor het EU-lidmaatschap toe te kennen, heeft de Commissie het 
uitbreidingsproces in februari 2020 opnieuw afgebakend.
De landen van de Westelijke Balkan, die in 2018 in Sofia hebben verklaard te blijven 
vasthouden aan de toetreding tot de EU als een “duidelijke strategische keuze”, hebben tijdens 
de videoconferentie van Zagreb op 6 mei 2020 kennis genomen van het volgende:  

– “verdere bijstand van de EU zal afhankelijk worden gemaakt van tastbare vooruitgang 
inzake de rechtsstaat en inzake sociaal-economische hervormingen, evenals van de 
naleving door de partners van de Westelijke Balkan van de waarden, regels en normen 
van de EU”;

– “de leiders van de Westelijke Balkan moeten ervoor zorgen dat de fundamentele 
waarden, de democratische beginselen en de rechtsstaat nauwgezet worden 
geëerbiedigd en gehandhaafd”;

– “er zijn grotere inspanningen nodig ter bestrijding van de corruptie en de 
georganiseerde misdaad, en op deze gebieden moeten tastbare resultaten worden 
geboekt”.

Tot de vijf sinds 2009 ingevoerde wijzigingen behoort die welke het Europees Parlement op 
16 december 2015 heeft goedgekeurd. Hierin wordt de toepassing van onderhavige 
verordening uitdrukkelijk afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat “de [...] genoemde 
landen en gebieden zich niet schuldig [maken] aan ernstige en systematische schendingen van 
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de mensenrechten, waaronder fundamentele arbeidsrechten, van de grondbeginselen van de 
democratie en van de rechtsstaat” (artikel 2, lid 1, onder d)).

De meest recente evaluaties van de entiteiten die tot de Westelijke Balkan behoren, geven een 
algehele verslechtering te zien van de situatie op het vlak van de corruptie, de rechtsstaat en 
de fundamentele vrijheden, met uitzondering van Noord-Macedonië.

Uit hoofde van artikel 2, lid 3, van onderhavige verordening is de Commissie reeds 
gemachtigd door middel van uitvoeringshandelingen de toepassing van de verordening 
volledig of gedeeltelijk op te schorten na bestudering door het Uitvoeringscomité Westelijke 
Balkan op basis van artikel 2, lid 1, onder d).

Aangezien de situatie momenteel verergert, en het Parlement en de Raad ondubbelzinnig 
hebben verklaard dat zij graag zouden zien dat de regelingen om de weg naar toetreding te 
effenen, met inbegrip van deze verordening, beter worden afgestemd op de waarden van de 
EU, is uw rapporteur van mening dat het zaak is:

– de toepassing  ervan met vijf jaar te verlengen, zoals gevraagd door de Commissie; 

– de verlenging na 30 maanden afhankelijk te maken van een verplichte 
herzieningsclausule in het kader waarvan een verslag wordt voorgelegd aan de 
Commissie internationale handel en de Commissie buitenlandse zaken van het 
Europees Parlement.


