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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 
- de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 

Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend 
te Brussel op 26 juni 2012 

- het Toetredingsprotocol bij de Handelsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, 

anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, 
gedaan te Brussel op 11 november 2016 

 

 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 4 september 2020 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 

Financiën  

Advies uitgebracht door de plenaire 

zitting op  

17 september 2020 
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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en 

haar Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012; 

evenals met het toetredingsprotocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 

Lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding 

van Ecuador, gedaan te Brussel op 11 november 2016. 

Deze handelsovereenkomst ondertekend tussen de Europese Unie en Peru en Colombia in 2012 wordt 

sedert 2013 ten voorlopige titel toegepast. Ecuador is op 1 januari 2017 tot deze overeenkomst 

toegetreden.   

De belangrijkste elementen van deze overeenkomst zijn : 

- Het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden voor de grote exportindustriëen van de Europese 
Unie, die hun voordeel zullen doen met de afschaffing van de douanerechten, met name in de 
sector van de autobouw en -onderdelen, de chemische nijverheid, de textielsector, de 
farmaceutische en de telecomsector; 

- de opstelling van de Europese markt voor exporteurs uit Peru en Colombia, met name via de 
onmiddellijke liberalisering voor industrie- en visserijproducten; 

- de vaststelling van normen die het multilaterale kader overtreffen, met name op het gebied 
van de non-tarifaire belemmeringen voor markttoegang, mededinging, transparantie en 
intellectuele-eigendomsrechten; 

- betere internationaal erkende praktijken, waarbij voor marktdeelnemers en investeerders een 
transparant, niet-discriminatoir en voorspelbaar ondernemingsklimaat wordt gewaarborgd; 

- een hoofdstuk over samenwerking om het concurrentievermogen en innovatie te stimuleren, 
de productie te moderniseren, de handel en de overdracht van technologie tussen de partijen 
te bevorderen; 

- een toetredingsclausule die andere landen van de Andesgemeenschap de mogelijkheid geeft 
om toe te treden tot de Overeenkomst, wanneer zij dit wenselijk zullen achten. 

Het protocol bepaalt van zijn kant wijzigingen die aan de overeenkomst moeten worden aangebracht 

teneinde rekening te houden met de toetreding van Ecuador. Het bevat met name een hoofdstuk 

gewijd aan de handel en duurzame ontwikkeling dat het verband legt tussen het akkoord en de 

doelstellingen van de Unie inzake werk, leefmilieu en bestrijding van de klimaatverandering. Het 

protocol voorziet eveneens een jaarlijkse dialoog met de burgermaatschappij, waarbij vraagstukken 

betreffende de uitvoering van de titel “handel en duurzame ontwikkeling” wordt besproken , en bevat 

mechanismen voor raadpleging en overleg waarin diverse representatieve organisaties kunnen 

zetelen.   

Advies 
Wat de toekomst betreft, vraagt Brupartners evenwel dat zijn aanhangigmaking voldoet aan de 

voorschriften van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en 

Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat de aanhangigmaking in de beslissing van 

de Regering zou worden opgenomen. 

De representatieve werknemersorganisaties stellen wat betreft de Zuid-Amerikaanse landen, die bij 

deze overeenkomst betrokken zijn, ernstige recurrente problemen i.v.m. de naleving van de 

basisrechten en meer bepaald van de syndicale rechten. Zij wijzen erop dat deze landen door de 
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internationale syndicale confederatie worden beschouwd als landen die geen enkele rechtswaarborg 

bieden of als landen waar de rechten systematisch geschonden worden1. 

De representatieve werknemersorganisaties zijn van oordeel dat dit soort van 

handelsovereenkomsten regelmatig kritiek krijgt wat betreft hun milieu-impact en indruisen tegen het 

voorgestelde streven naar een herlocalisering van de economie.  

De representatieve werknemersorganisaties wijzen erop dat de economische impact van deze 

overeenkomst onevenwichtig is voor de partijen. Zij stellen dat de sterkste partner, in onderhavig geval 

de Europese Unie, sedert de tijdelijke toepassing van de overeenkomst hieruit veel meer baten haalt 

dan de andere partners. Deze situatie versterkt bijgevolg de ongelijkheden tussen ontwikkelde polen 

en polen in ontwikkeling. 

Gelet op de drie hierboven aangehaalde punten, zijn de representatieve werknemersorganisaties van 

mening dat de overeenkomsten niet bijdragen tot een evenwichtige duurzame ontwikkeling. Zij 

nodigen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dan ook uit om de handelsovereenkomst en het 

bijhorende protocolakkoord niet te bekrachtigen. 

De representatieve werkgevers-, middenstands- en werkgeversorganisaties van de social-

profitsector onderstrepen hun vertrouwen in de Europese Unie wat betreft haar capaciteit om voor 

het geheel van de partijen over globaal evenwichtige handelsovereenkomsten te onderhandelen, 

meer bepaald in de bijzondere context van de Brexit. 

De representatieve werkgevers-, middenstands- en werkgeversorganisaties van de social-

profitsector oordelen dat de evaluatie van de situaties in andere regio’s en landen los van de 

beslissingen, die in het kader van onderhandelingen over handelsakkoorden worden genomen, dient 

te gebeuren en met de nodige voorzichtigheid en nauwkeurigheid, in het belang van de bevolking van 

de twee betrokken partijen.. 

De representatieve werkgevers-, middenstands- en werkgeversorganisaties van de social-

profitsector herinneren er tenslotte aan dat de sociaaleconomische welvaart van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest sterk afhangt van zijn interregionale en internationale uitwisselingen en van 

zijn capaciteit om zulke uitwisselingen te bestendigen en te ontwikkelen.    

* 
* * 

 

                                                 
1 Zie studie : https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020-fr.pdf..  

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020-fr.pdf

