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BEKNOPTE MOTIVERING 

De toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 

lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, is een aanzienlijke stap voorwaarts in de 

betrekkingen met Ecuador, dat een belangrijke, gelijkgestemde regionale partner is geworden.  

 

De onderhandelingen voor een handelsovereenkomst met de Andeslanden begonnen in 2009. 

Ecuador en Bolivia besloten later de onderhandelingen te verlaten; met Colombia en Peru 

werd echter in juni 2012 een overeenkomst gesloten. In afwachting van de ratificatie door alle 

partijen wordt de overeenkomst voorlopig toegepast, met Peru sinds 1 maart 2013 en met 

Colombia sinds 1 augustus 2013. Begin 2013 besloot Ecuador opnieuw onderhandelingen met 

de EU te starten. De onderhandelingen werden op 17 juli 2014 afgerond en de tekst werd op 

12 december 2014 geparafeerd. 

 

De overeenkomst voorziet in een geleidelijke openstelling van de markten voor goederen, 

diensten, overheidsopdrachten en investeringen, inclusief de afschaffing van de meeste 

invoerrechten. Ecuador kan op die manier een preferentiële toegang tot de EU-markt 

behouden, ook al komt het land nu het door de Wereldbank is ingedeeld bij de 

hogeremiddeninkomenslanden niet langer in aanmerking voor de GSP+-regeling. In de 

overeenkomst is ook een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling opgenomen, dat 

ambitieuze bepalingen bevat over arbeids- en milieubescherming en een voorspelbaar en 

stabiel klimaat moet creëren voor investeerders en marktdeelnemers aan beide zijden. 

 

De overeenkomst biedt beide partijen de mogelijkheid om nauwere bilaterale betrekkingen te 

ontwikkelen en zal een impuls betekenen voor verdere economische en politieke integratie in 

de Andesregio. Het is ook een kans om de politieke dialoog van de EU met Ecuador te 

intensiveren, op basis van respect voor de democratische principes en de grondrechten. In 

deze dialoog moeten gevoelige onderwerpen aan bod komen zoals de vrije meningsuiting en 

de persvrijheid, die ingevolge de aanneming van de Communicatiewet in juni 2013 ernstig 

zijn beknot. Sinds de wet drie jaar geleden in werking is getreden, is in bijna 900 zaken 

vervolging ingesteld tegen kritische journalisten en media. 

 

De rapporteur verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie de 

volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake duurzame ontwikkeling te verzekeren 

en nauw toe te zien op de politieke en mensenrechtensituatie in het land, alsook regelmatig bij 

het Europees Parlement verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de 

overeenkomst.  

   

Gezien de economische en politieke voordelen die van de toetreding van Ecuador tot de 

handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru kunnen worden verwacht en gezien 

de opneming van een ambitieus hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling in de 

overeenkomst, dat uiting geeft aan het engagement van beide partijen om internationale 

verdragen en overeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht en milieubescherming na te 

leven en te handhaven, stelt de rapporteur voor dat de AFET-commissie aanbeveelt de 

overeenkomst goed te keuren. 

 

****** 
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De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting 

van het Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 

lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de 

toetreding van Ecuador. 
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