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 ET 

LÜHISELGITUS 

Ecuadori ühinemine ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 

Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga on suur samm edasi ELi suhetes Ecuadoriga, 

kellest on saanud oluline ja ELi seisukohti jagav piirkondlik partner.  

 

Läbirääkimised kaubanduslepingu sõlmimiseks Andide Ühenduse riikidega algasid 2009. 

aastal. Kuna Ecuador ja Boliivia seejärel läbirääkimistest loobusid, sõlmiti kokkulepe 2012. 

aasta juunis Colombia ja Peruuga. Kuni lepingu ratifitseerimiseni kõikide osapoolte poolt 

kohaldati lepingut Peruuga ajutiselt alates 1. märtsist 2013 ja Colombiaga alates 1. augustist 

2013. Ecuador otsustas taasalustada läbirääkimisi ELiga 2013. aasta algul. Läbirääkimised 

lõpetati 17. juulil 2014 ja tekst parafeeriti 12. detsembril 2014. 

 

Lepingus nähakse ette kaupade, teenuste, hangete ja investeeringute turu järkjärguline 

avamine, sealhulgas enamiku tariifide tühistamine. See annab Ecuadorile võimaluse säilitada 

eelisjuurdepääsu ELi turule, hoolimata sellest, et üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) 

süsteemi kohaselt, mis arvestab Maailmapanga poolt riigi ümberklassifitseerimist kõrgema 

keskmise sissetulekuga riigiks, muutub riik abikõlbmatuks. Lisaks sellele on lepingus 

kaubanduse ja säästva arengu peatükk, mis sisaldab ambitsioonikaid sätteid tööhõive ja 

keskkonnakaitse valdkonnas ning mille eesmärk on tagada mõlema poole investoritele ja 

ettevõtjatele prognoositavad ja stabiilsed keskkonnaalased tingimused. 

 

Lepinguga antakse mõlemale poolele võimalus luua tihedamad kahepoolsed suhted ning 

tõuge Andide piirkonna edasiseks majanduslikuks ja poliitiliseks lõimumiseks. Samuti annab 

see võimaluse tõhustada ELi ja Ecuadori vahelist poliitilist dialoogi, mis põhineb 

demokraatlike põhimõtete ja põhiõiguste austamisel. Dialoogis tuleks käsitleda ka selliseid 

tundlikke teemasid nagu sõna- ja ajakirjandusvabadus, mida on 2013. aasta juunis vastu 

võetud kommunikatsiooniseaduse tulemusena oluliselt piiratud. Esimesel kolmel aastal pärast 

selle jõustumist algatati kriitiliste ajakirjanike ja meediaväljaannete vastu ligi 900 tsiviilhagi. 

 

Raportöör palub, et Euroopa välisteenistus ja komisjon tagaksid säästva arengu sätete täieliku 

rakendamise ning jälgiksid tähelepanelikult poliitiliste ja põhiõiguste olukorda riigis, samuti 

palub ta, et nad annaksid Euroopa Parlamendile regulaarselt teavet lepingu täitmise kohta.  

 

Seoses eeldatava majandusliku ja poliitilise kasuga, mis tuleneb Ecuadori ühinemist ELi ning 

Colombia ja Peruu vahelise vabakaubanduslepinguga, ning seoses sellega, et lisatakse 

ambitsioonikas kaubanduse ja säästva arengu peatükk, mis näitab poolte kohustust austada, 

järgida ja täita rahvusvahelisi lepinguid ning kokkuleppeid töötaja õiguste ja keskkonnakaitse 

valdkonnas, teeb raportöör ettepaneku, et AFET-komisjon soovitaks kõnealuse lepingu 

sõlmimise heaks kiita. 

 

****** 

 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda Euroopa 

Parlamendile soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus sõlmida 

ühinemisprotokoll, mis lisatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt 

poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist 

kõnealuse lepinguga. 
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