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ĪSS PAMATOJUMS 

Ekvadoras pievienošanās Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās 

dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ir ievērojams solis ES 

attiecībās ar Ekvadoru, kura ir kļuvusi par nozīmīgu un līdzīgi domājošu reģionālo partneri.  

 

Sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar Andu valstīm tika uzsāktas 2009. gadā. Neraugoties uz 

to, ka Ekvadora un Bolīvija izvēlējās nepiedalīties sarunās, 2012. gada jūnijā tika noslēgts 

nolīgums ar Kolumbiju un Peru. Gaidot visu līgumslēdzēju pušu ratifikāciju, nolīgumu kopš 

2013. gada 1. marta provizoriski piemēro Peru un kopš 2013. gada 1. augusta —Kolumbijai. 

Ekvadora nolēma atsākt sarunas ar ES 2013. gada sākumā. 2014. gada 17. jūlijā sarunas tika 

pabeigtas, un 2014. gada 12. decembrī dokuments tika parafēts. 

 

Nolīgumā ir paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana precēm, pakalpojumiem, valdības 

iepirkumam un ieguldījumiem, tostarp lielākās tarifu daļas atcelšana. Tādējādi nolīgums 

Ekvadorai ļauj saglabāt preferenciālu piekļuvi ES tirgum, kaut gan uz to vairs neattiecas 

VSP+ shēma, jo saskaņā ar Pasaules Bankas jauno klasifikāciju Ekvadora ir valsts ar vidēji 

augstiem ienākumiem. Turklāt nolīgumā ir ietverta tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 

sadaļa, kurā iekļauti tālejoši noteikumi par nodarbinātības un vides aizsardzību un paredzēti 

mērķi, lai nodrošinātu paredzamus un stabilus vides apstākļus abu pušu ieguldītājiem un 

uzņēmumiem. 

 

Ar šo nolīgumu abas puses attīstīs vēl ciešākas divpusējas attiecības un tas būs stimuls lielākai 

Andu reģiona ekonomiskajai un politiskajai integrācijai. Tas arī nodrošinās iespēju padziļināt 

ES politisko dialogu ar Ekvadoru, pamatojoties uz demokrātisko principu un pamattiesību 

ievērošanu. Šim dialogam ir jāpievēršas arī jutīgiem jautājumiem, piemēram, vārda brīvībai 

un preses brīvībai, kurai 2013. gada jūnijā pieņemtajā saziņas likumā ir noteikti ievērojami 

ierobežojumi. Pirmo triju gadu laikā kopš šī likuma spēkā stāšanās pret žurnālistiem un 

plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir pauduši kritiku, ir ierosināti gandrīz 900 tiesvedības procesi. 

 

Atzinuma sagatavotājs aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju nodrošināt 

pilnīgu ilgtspējīgas attīstības noteikumu īstenošanu un cieši uzraudzīt politisko tiesību un 

pamattiesību situāciju šajā valstī, kā arī regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par šā nolīguma 

īstenošanu.  

   

Ņemot vērā iespējamos ekonomiskos un politiskos ieguvumus pēc Ekvadoras pievienošanās 

ES un Kolumbijas un Peru Brīvās tirdzniecības nolīgumam un pēc tam, kad tiks iekļauta 

tālejošā tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa, kurā atspoguļota pušu apņemšanās 

ievērot, izpildīt un īstenot starptautiskos līgumus un nolīgumus darba tiesību un vides 

aizsardzības jomā, atzinuma sagatavotājs iesaka, lai Ārlietu komiteja ierosina sniegt 

piekrišanu šim nolīgumam. 

 

****** 

 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt 

Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, 

lai noslēgtu pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās 

dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā 
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