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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Přistoupení Ekvádoru k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na 

jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé je důležitý krok kupředu ve vztazích EU a 

Ekvádoru, který se stal významným a podobně smýšlejícím regionálním partnerem.  

 

Jednání o obchodní dohodě s andskými státy byla zahájena v roce 2009. Zatímco Ekvádor a 

Bolívie od jednání později odstoupily, s Kolumbií a Peru byla v červnu 2012 podepsána 

dohoda. Poté, co byla ratifikována všemi stranami, byla dohoda s Peru od 1. března 2013 a 

s Kolumbií od 1. srpna 2013 prozatímně uplatňována. Ekvádor se rozhodl obnovit jednání s 

EU na začátku roku 2013. Jednání byla ukončena 17. července 2014 a dohoda byla podepsána 

12. prosince 2014. 

 

Dohoda upravuje postupné otevření trhu pro zboží, služby, veřejné zakázky a investice a 

zrušení většiny celních poplatků. Ekvádor si tedy díky ní zachová přednostní přístup na trh 

EU, ačkoli byl Světovou bankou reklasifikován jako země s vyššími středními příjmy a není 

už tedy způsobilý k získávání výhod v rámci systému GSP+. Dohoda také obsahuje kapitolu o 

obchodu a udržitelném rozvoji, která zahrnuje ambiciózní ujednání o ochraně zaměstnanců a 

životního prostředí a klade si za cíl zajistit předvídatelné a stabilní environmentální podmínky 

pro investory a hospodářské subjekty na obou stranách. 

 

Oběma stranám umožní navázat užší bilaterální vztahy a bude sloužit jako podnět pro další 

hospodářskou a politickou integraci v andské oblasti. Umožní také zlepšit politický dialog EU 

s Ekvádorem na základě respektování demokratických zásad a základních práv. Tento dialog 

by se měl zabývat i citlivými otázkami, jako je svoboda slova a svoboda tisku, které byly po 

schválení zákona o komunikaci v roce 2013 vážným způsobem omezeny. Během prvních tří 

let od jeho vstupu v platnost bylo zahájeno téměř 900 procesů s novináři a sdělovacími 

prostředky vyjadřujícími kritické postoje. 

 

Navrhovatel vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby zajistily úplné 

provádění ujednání o udržitelném rozvoji, pečlivě sledovaly politickou situaci a dodržování 

základních práv v zemi a pravidelně informovaly Evropský parlament o provádění dohody.  

  

S ohledem na očekávaný hospodářský a politický přínos vyplývající z přistoupení Ekvádoru 

k dohodě o volném obchodu mezi EU a Kolumbií a Peru a s ohledem na obsaženou 

ambiciózní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji a vzhledem k odhodlání stran 

respektovat, dodržovat a vynucovat mezinárodní smlouvy a dohody v oblasti pracovních práv 

a ochrany životního prostředí navrhuje navrhovatel, aby výbor AFET doporučil vyslovit s 

touto dohodou souhlas. 

 

****** 

 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, 

aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o 

přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně 

a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru. 
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