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RÖVID INDOKOLÁS 

Ecuadornak az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru 

között létrejött kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozása jelentős előrelépést jelent 

az EU Ecuadorral folytatott kapcsolatai terén, mivel az ország fontos és hasonlóan 

gondolkodó regionális partnerré vált.  

 

A kereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások az Andok Csoport országaival 2009-

ben kezdődtek el. Ezt követően Ecuador és Bolívia úgy döntött, hogy nem vesz részt a 

tárgyalásokon, Kolumbiával és Peruval pedig 2012. júniusban született megállapodás. A 

megállapodást Peruval 2013. március 1-je óta, Kolumbiával pedig 2013. augusztus 1-je óta 

valamennyi fél általi megerősítéséig ideiglenesen alkalmazzák. Ecuador 2013 elején úgy 

határozott, hogy a tárgyalásokat újrakezdi az EU-val. A tárgyalások 2014. július 17-én 

zárultak le, és a szöveget 2014. december 12-én parafálták. 

 

A megállapodás előírja az áruk, a szolgáltatások, a kormányzati közbeszerzések és 

beruházások előtti fokozatos piacnyitást, beleértve a vámtarifák többségének megszüntetését 

is. Ezért a megállapodás továbbra is preferenciális hozzáférést tesz lehetővé Ecuadornak az 

EU piacához annak ellenére, hogy – mivel Ecuadort a Világbank ismételten a közepes 

jövedelmű országok felső sávjába tartozó országként sorolta be – a GSP+ rendszer keretében 

nem vált támogathatóvá az ország. Ezenkívül a megállapodásban van egy kereskedelemről és 

fenntartható fejlődésről szóló fejezet, amely a munkaügy és a környezetvédelem területére 

vonatkozó ambiciózus rendelkezéseket tartalmaz, és amelynek célja kiszámítható és stabil 

környezeti feltételek biztosítása mindkét oldalon a befektetők és a piaci szereplők számára. 

 

A megállapodás lehetővé teszi mindkét fél számára a még szorosabb kétoldalú kapcsolatok 

kifejlesztését, és lendületet ad a gazdasági és politikai integráció folytatására az Andok 

régiójában. A megállapodás arra is lehetőséget kínál majd, hogy fokozza az EU Ecuadorral 

folytatott, a demokratikus elveken és az alapvető jogok tiszteletén alapuló politikai 

párbeszédét. E párbeszédnek ki kellene terjednie olyan érzékeny kérdésekre is, mint a 

véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága, amelyeket a 2013. júniusban elfogadott 

kommunikációs törvény következtében súlyosan korlátoztak. A törvény hatálybalépése óta 

eltelt első három év során csaknem 900 eljárás indult a kritikát megfogalmazó újságírókkal és 

sajtóorgánumokkal szemben. 

 

Az előadó felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, hogy biztosítsák a 

fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezések teljes körű végrehajtását és kísérjék szoros 

figyelemmel a politikai és az alapvető jogok helyzetét az országban, valamint rendszeresen 

tegyenek jelentést az Európai Parlamentnek a megállapodás végrehajtásáról.  

   

Tekintettel Ecuadornak az EU, valamint a Kolumbia és Peru között létrejött 

szabadkereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásából származó várható gazdasági és 

politikai előnyökre, valamint arra, hogy a megállapodás a kereskedelemről és a fenntartható 

fejlődésről szóló ambiciózus fejezetet foglal magában, amely tükrözi a felek azon 

elkötelezettségét, hogy a munkavállalói jogok és a környezetvédelem területén tiszteletben 

tartják, teljesítik és végrehajtják a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat, az előadó 

azt javasolja, hogy az AFET bizottság ajánlja e megállapodás jóváhagyását. 
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A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai 

Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz 

csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele 

céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 

javaslathoz. 
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 

Cím Ecuador csatlakozása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 

másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz 
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