Tekenen de Oost-Afrikaanse leiders de EPA met de EU?

Keniaanse sierteelt houdt de
Om de Economic Partnership Agreement met de Europese Unie in werking te
laten treden, moeten de Afrikaanse staatshoofden voor 1 oktober het verdrag
ondertekenen. Tekenen ze niet, dan gaan de tarieven over de export naar de
EU omhoog. „Dit betekent het einde van de sierteelt in Kenia”, verwacht Jane
Ngige, directeur van de Kenya Flower Council.
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schap vanaf het eind van de onderhandelingen in 2014 van belastingvrije en onbeperkte toegang tot de gemeenschappelijke markt
van de EU. Als de deal wordt geratificeerd,

‘Hogere exporttarieven
betekenen een ramp
voor ons’

blijven alle leden profiteren van hetzelfde
toelatingsbeleid.
Het is echter heel onzeker of de overeenkomst voor de deadline wordt ondertekend.
Tanzania heeft verklaard dat het nog niet

klaar is om de EPA te ratificeren en dat
betekent dat de EPA niet kan worden geëffectueerd, omdat het ondertekend moet zijn
door alle landen van de OAG.

Tanzania spelbreker
Door de aarzeling van Tanzania was er van
de 17de tot de 20ste augustus een buitengewone top georganiseerd om te spreken
over de ratificatie en het 'hoe nu verder'.
Tanzania zegde hier echter op het allerlaatste moment voor af, met als reden dat ze er
niet klaar voor was om deel te nemen. De
top vindt nu deze maand plaats.
„We hopen dat de EPA-top opheldering
geeft”, zegt Jane Ngige, de directeur van de
Kenya Flower Council. Ze is teleurgesteld
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ijna twee jaar geleden beëindigde de
Oost-Afrikaanse gemeenschap
(OAG) de onderhandelingen voor
een regio-tot-regio Economische Partnerschip Agreement (EPA) met de Europese
Unie (EU). De Oost-Afrikaanse gemeenschap bestaat uit Burundi, Rwanda,
Tanzania, Oeganda en Kenia.
De EPA heeft als doel om de regionale
integratie en economische ontwikkeling te
verbeteren en te voorzien in een betere toegang op de Europese markt, voor in dit geval de leden van de OAG. De deadline voor
de ratificatie van de EPA door de staatshoofden van de OAG-landen is 1 oktober.
In afwachting van het ondertekenen, ratificeren en toepassen van de EPA profiteren
de leden van de Oost-Afrikaanse Gemeen-

Jane Ngige, Kenyan Flower Council: „Ik wil gewoon dat de EPA wordt ondertekend, zodat we de sector verder kunnen ontwikkelen.”
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adem in
in het uitstel: „Het is een schande dat de
top niet eerder plaats heeft gevonden en
dat we nu tot vlak voor de deadline moeten
wachten.”

Ramp
Als één of meer van de OAG-lidstaten er
voor kiest de EPA niet te ratificeren, moet
Kenia extra tarieven betalen om haar
producten naar de EU markt te exporteren.
Terwijl de EU de meeste OAG-lidstaten
kwalificeert als 'minst ontwikkelde landen' is
Kenia het enige lid dat gekwalificeerd is als
'niet minst ontwikkeld land'. Dit betekent
dat er andere regels gelden voor Kenia en
dat de andere landen nog steeds onder
gunstige voorwaarden kunnen exporteren
als er geen EPA is.
Het maakt dat het voor hen minder
urgent is om de EPA te ondertekenen. „Het
wordt extreem moeilijk voor de Keniaanse
sierteelt om te concurreren met belangrijke
productielanden als Ethiopië, Ecuador en
Colombia”, denkt Ngige. Ze verwacht echter
dat het niet zo ver komt. „Als ratificatie
niet plaatsvindt, ben ik er zeker van dat de
regering met een oplossing komt. Ze is zich
bewust van het belang van de bloemenindustrie voor Kenia. Ze doet daarom haar
uiterste best om ons te helpen.”

Toegang
„Ik verwacht dat de EPA uiteindelijk wordt
ondertekend, maar dat kan zomaar niet
voor 1 oktober zijn” legt Ngige uit. Ze verwijst naar de politieke beroering in Burundi
en uiteraard naar Tanzania, wiens vertegenwoordigers beargumenteren dat ze niet
klaar zijn om de overeenkomst te ondertekenen vanwege 'nationale belangen' en de
bescherming van industrieën.
Ngige stelt dat de Kenya Flower Council
de laatste jaren veel in de bloemenindustrie
heeft geïnvesteerd en dat de kwaliteit van de
sector nu wordt verzekerd door verbeterde
regels en reglementen. „Ik wil gewoon dat
de EPA wordt ondertekend, zodat we de
sector verder kunnen ontwikkelen.”
Eenmaal geratificeerd dan verwacht
Ngige dat de EPA zorgt voor een soepele
toegang tot de gemeenschappelijke markt
van de EU en een betere manier van zaken
doen. „Ik waardeer de inhoud van de overeenkomst en uiteindelijk bevordert het ook
de regionale integratie”, zegt ze.
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Risico
Logischerwijs zijn ook de bloemenbedrijven
zenuwachtig over de uitkomst. Het effect
op de individuele bedrijven hangt van het
handelsvolume met de EU af. Ravi Patel,
directeur van Subati Flowers in Naivasha
en Nakuru, denkt dat de invloed op zijn
bedrijf minimaal is als de EPA niet wordt
ondertekend. „Onze rozen gaan niet naar
de veilingen in Europa, we exporteren onze
producten hoofdzakelijk naar Rusland,
Australië en het Midden Oosten. Kijkend
naar het grotere geheel hoopt hij wel dat de
overeenkomst wordt geratificeerd. „Anders
heeft het heel negatieve gevolgen voor ons
land en de economie.”

Dozen jungle

‘Het is een schande
dat de top niet heeft
plaatsgevonden’

Volgens Philip Kuria, farmmanager
van Nini Flowers in Naivasha loopt de
Keniaanse bloemensector een groot risico
als de EPA niet wordt geratificeerd. „Wij
exporteren voornamelijk naar landen in de
EU. Voor ons betekent het een ramp als er
hogere exporttarieven worden opgelegd.”
De zogenoemde 'buitengewone top' is uitgesteld tot later deze maand. De sector moet
daarom wederom geduldig zijn. De deadline
voor de ratificatie van de EPA nadert echter
snel. „Ik kan niet met een gerust hart slapen,
totdat de overeenkomst is ondertekend”,
zegt Ngige. „maar mijn onderbuikgevoel
zegt me dat het allemaal goed komt.” <
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