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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, е 

важна стъпка напред в отношенията между ЕС и Еквадор, който се превърна във важен 

и единомислещ регионален партньор.  

 

Преговорите за споразумение за свободна търговия с държавите от Андската общност 

започнаха през 2009 г. Впоследствие Еквадор и Боливия решиха да не участват в 

преговорите, но пък през юни 2012 г. беше сключено споразумение с Колумбия и Перу. 

В очакване на ратификация от всички страни, споразумението с Перу се прилага 

временно от 1 март 2013 г., а с Колумбия – от 1 август 2013 г. Еквадор реши да 

възобнови преговорите си с ЕС в началото на 2013 г. Преговорите приключиха на 

17 юли 2014 г., а текстът беше парафиран на 12 декември 2014 г. 

 

Споразумението предвижда постепенно отваряне на пазара за стоки, услуги, 

обществени поръчки и инвестиции, включително и премахване на повечето мита. Така 

то позволява на Еквадор да запази преференциалния си достъп до пазара на ЕС, 

въпреки че страната загуби правото си да участва по схемата ОСП + след 

прекласифицирането й от Световната банка като държава с по-висок среден доход. 

Освен това, споразумението съдържа глава относно търговията и устойчивото развитие, 

която включва амбициозни разпоредби за условията на труд и околната среда и цели да 

гарантира предвидими и стабилни условия на средата за инвеститорите и операторите 

от двете страни. 

 

Споразумението ще даде възможност на двете страни да развиват още по-тесни 

двустранни отношения и ще стимулира по-нататъшната икономическа и политическа 

интеграция в региона на Андите. То също така ще предостави възможност за 

задълбочаване на политическия диалог между ЕС и Еквадор, въз основа на зачитане на 

демократичните принципи и основните права. Този диалог следва също така да засяга и 

чувствителни въпроси като свободата на словото и свободата на печата, които бяха 

силно ограничени в резултат на закона за комуникациите, приет през юни 2013 г. През 

първите три години след влизането му в сила бяха образувани почти 900 производства 

срещу критично настроени журналисти и медии. 

 

Докладчикът призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да 

гарантират пълното прилагане на разпоредбите за устойчивото развитие и да следят 

отблизо положението с политическите и основните права в страната, както и да 

докладват редовно на Европейския парламент относно прилагането на споразумението.  

   

С оглед на очакваните икономически и политически ползи, произтичащи от 

присъединяването на Еквадор към споразумението за свободна търговия между ЕС и 

Колумбия и Перу, и включването на амбициозна глава относно търговията и 

устойчивото развитие, отразяваща ангажимента на страните за зачитане, спазване и 

прилагане на международните договори и споразумения в областта на трудовите права 

и защитата на околната среда, докладчикът предлага комисията по външни работи да 

препоръча одобряване на настоящото споразумение. 
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комисията по външни работи призовава комисията по международна търговия, в 

качеството си на водеща комисия, да препоръча на Парламента да даде своето 

одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за 

присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите 

държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на 

присъединяването на Еквадор. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Присъединяване към Споразумението за търговия между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 

Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на 

Еквадор 
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