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Op 16 juni 2020 besprak de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme het ontwerp van decreet
houdende instemming met de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst
tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, gedaan te Abidjan op 26 november 2008, respectievelijk Brussel op 22
januari 2009.
(Tijdens de vergadering van de commissie waren alleen de commissievoorzitter,
de eerste ondervoorzitter en de commissiesecretaris fysiek in de commissiezaal
aanwezig. De vaste leden, plaatsvervangende leden en de toegevoegde leden van
de commissie kregen de mogelijkheid om online aan de vergadering deel te nemen
via het platform Zoom. Andere volksvertegenwoordigers konden alleen na motivering online aan de vergadering deelnemen.)
1. Toelichting door minister-president Jan Jambon
Minister-president Jan Jambon legt uit dat de overeenkomst met Ivoorkust tijdelijk
is en beperkte doelstellingen heeft. Het akkoord schetst het kader en de voorwaarden waarbinnen de onderhandelingen met de EU worden voortgezet, die uiteindelijk moeten leiden tot een volwaardig regionaal EPA, dat niet alleen de
goederenhandel betreft maar ook andere thema’s aansnijdt.
Wat de goederenhandel tussen de EU en Ivoorkust betreft, voorziet het tijdelijke
EPA in een regeling die de handelsstromen tussen beide in goede banen leidt.
Daarnaast bevat het akkoord bepalingen over ontwikkelingssamenwerking, waarin
de prioriteiten voor de uitvoering van het EPA worden uiteengezet. De EU verbindt
zich tot financiële en andere steun aan maatregelen die Ivoorkust neemt in het
kader van het akkoord. In het bijzonder zullen initiatieven ter versterking van het
zakenklimaat en de productieketens worden ondersteund.
Ook verbindt de EU zich ertoe Ivoorkust te helpen met de nodige hervormingen
van zijn fiscale stelsel als voorbereiding op de komende liberalisering. De overeenkomst ligt ook volledig in lijn met de ontwikkelingsstrategie van Ivoorkust. Het land
heeft een nationale EPO-strategie uitgewerkt om de EPO optimaal te benutten.
Tot slot voorziet de EU in steun aan de inspanningen tot regionale integratie van
de West-Afrikaanse landen. Daarop somt de minister-president de zeven titels van
de overeenkomst op.
Omdat het om een overeenkomst met een gemengd karakter gaat, geeft de minister-president ook de impact en de stand van zaken bij de andere overheden
aan. Tijdens de vergadering van 19 september 2008 legde de Werkgroep Gemengde Verdragen (WGV), het adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie
Buitenlands Beleid (ICBB), het exclusief federale karakter van de overeenkomst
vast. In zijn advies van 21 december 2018 was de Raad van State evenwel
van oordeel dat het een gemengde overeenkomst betreft van de Federale Staat,
de gemeenschappen en de gewesten. Op 24 januari 2019 kwam de Werkgroep
Gemengde Verdragen terug op haar beslissing van 19 september 2008. Het gemengde karakter werd alsnog vastgelegd. Zowel de bevoegdheden van de federale
overheid als die van de gemeenschappen en de gewesten komen aan bod.
De overeenkomst heeft geen rechtstreekse financiële weerslag voor de Vlaamse
overheid, noch voor de begroting, noch voor het personeel.
2. Bespreking
Johan Deckmyn leerde uit het debat hierover in het Europees Parlement dat overeenkomsten als deze en die met Ghana, tot doel hebben staten te dwingen tot het
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doorvoeren van regionale liberalisering. Dat Europa gemakkelijker in die markten
kan binnendringen, zou niet goed zijn voor de lokale economie. Tolvrije import van
Europese producten dreigt die te ontwrichten, terwijl omgekeerd de tolvrije import
in Europa van hun landbouwproducten Europese producenten onder druk dreigt te
zetten. Zijn fractie is daarom niet geneigd het ontwerp goed te keuren.
Ook Annick Lambrecht heeft vragen bij de doeltreffendheid van dergelijke akkoorden op het vlak van de ontwikkeling van de lokale economie, evenals bij de reikwijdte van de milieu- en arbeidsclausules, en bij de betrokkenheid van het
middenveld. Die zijn er ook bij de totstandkoming zelf, want de Europese Commissie zou grote druk hebben uitgeoefend op Ivoorkust om de overeenkomst te
ondertekenen. Haar fractie zal dan ook tegenstemmen.
Jeremie Vaneeckhout treedt bij dat het vreemd is dat het van toepassing zijnde
akkoord twaalf jaar na datum wordt besproken. Dat biedt wel het voordeel van de
ervaring en die heeft Groen inmiddels bevestigd in zijn overtuiging dat de economische wanverhouding tussen de EU en Ivoorkust ervoor zorgt dat geen stappen
vooruit worden gezet in de ontwikkeling van regio of land, hoewel dat een grote
doelstelling is. Men kan niet tegelijk vinden dat de grondoorzaken van migratie
opgelost moeten worden, en akkoorden institutionaliseren die ervoor zorgen dat
een lokale economie wordt overspoeld door de Europese, zonder daar ooit de concurrentie mee aan te kunnen. Hij is het ook eens dat vragen gesteld kunnen worden
bij de betrokkenheid van middenveld en civiele samenleving in Ivoorkust.
Het lid hoopt dat een definitief en omvattend akkoord met West-Afrika meer fundamentele antwoorden biedt. Wat voorligt, is ook bedroevend mager op het vlak
van milieu- en arbeidsvoorwaarden. Tot slot is zijn partij een koele minnaar van
bovenstatelijke beslechtingsmechanismen. Hij geeft nog mee dat ook de vertegenwoordiger van de Duitse regering Günter Nooke in 2017 gewaagde van een mislukking voor zowel de EU als voor Ivoorkust en Ghana. Zijn fractie zal het ontwerp
uiteraard niet goedkeuren.
Minister-president Jan Jambon neemt de klassieke tegenstelling tussen links en
rechts over de vrijhandel waar. Hij vraagt om de instemming met het akkoord uit
2008 goed te keuren, maar verzekert wel dat hij de bezorgdheid deelt om uit de
tien jaar werking lering te trekken voor het definitieve akkoord. Zelf stelt hij in
elk geval vast dat landen waar protectionisme heerst, minder welvaart en welzijn
hebben.
3. Stemming
Het ontwerp van decreet wordt aangenomen met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.
Cathy COUDYSER,
voorzitter
Emmily TALPE
Maarten DE VEUSTER,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
EPA
EPO
ICBB
WGV

Economic Partnership Agreement
economische partnerschapsovereenkomst
Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid
Werkgroep Gemengde Verdragen
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