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KORT BEGRUNDELSE 

Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater 

på den ene side og Colombia og Peru på den anden side er et vigtigt skridt fremad i EU's 

forbindelser med Ecuador, som er blevet en vigtig og ligesindet regional partner.  

 

Forhandlingerne om en handelsaftale med Andean-landene indledtes i 2009. Mens Ecuador 

og Bolivia efterfølgende suspenderede deres deltagelse i forhandlingerne, blev der indgået en 

aftale med Colombia og Peru i juni 2012. I afventning af alle parters ratifikation, har aftalen 

fundet midlertidig anvendelse for Peru siden den 1. marts 2013 og for Colombia siden den 1. 

august 2013. Ecuador besluttede at genoptage forhandlingerne med EU i begyndelsen af 

2013. Forhandlingerne blev afsluttet den 7. juli 2014, og teksten blev paraferet den 12. 

december 2014. 

 

Ifølge aftalen skal der ske en gradvis åbning af markederne for varer og tjenesteydelser, 

offentlige udbud og investeringer, herunder afskaffelse af de fleste toldsatser. Den sætter 

dermed Ecuador i stand til fortsat at have præferentiel adgang til EU's marked på trods af, at 

landet ikke længere opfylder betingelserne for at deltage i GSP+-ordningen, efter at 

Verdensbanken har omklassificeret det til et mellemindkomstland i den øverste tranche. 

Desuden indeholder aftalen et kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som omfatter 

vidtgående bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere og miljøet og tilsigter at sikre et 

forudsigeligt og stabilt miljø for investorer og virksomheder på begge sider. 

 

Aftalen vil sætte begge parter i stand til at udvikle stadigt tættere forbindelser og virke 

fremmende for yderligere økonomisk og politisk integration i Andean-regionen. Den vil også 

skabe mulighed for at styrke EU's politiske dialog med Ecuador på grundlag af respekt for de 

demokratiske principper og de grundlæggende rettigheder. Dialogen bør også omfatte 

følsomme områder som ytrings- og pressefrihed, der blev alvorligt begrænset som følge af 

vedtagelsen af kommunikationsloven i juni 2013. I de første tre år efter lovens ikrafttrædelse 

er der blevet indledt næsten 900 retssager mod kritiske journalister og medievirksomheder. 

 

Ordføreren opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at sikre en fuldstændig 

gennemførelse af bestemmelserne om bæredygtig udvikling og til nøje at føre tilsyn med 

situationen omkring de politiske og grundlæggende rettigheder i landet og til regelmæssigt at 

aflægge beretning til Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen. 

 

Som følge af de forventede økonomiske og politiske fordele ved Ecuadors tiltrædelse af 

frihandelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru og af medtagelsen af et vidtgående kapitel 

om handel og bæredygtig udvikling, som afspejler parternes løfte om at respektere, overholde 

og håndhæve internationale traktater og aftaler om arbejdsmarkedsrettigheder og 

miljøbeskyttelse, foreslår ordføreren, at Udenrigsudvalget henstiller til godkendelse af aftalen. 

 

****** 

 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af 

tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til 
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Ecuadors tiltrædelse af aftalen. 
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