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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, jest ważnym krokiem w 

rozwoju stosunków między UE a Ekwadorem, który stał się ważnym partnerem regionalnym 

o podobnych zapatrywaniach.  

 

Negocjacje w sprawie umowy handlowej z krajami andyjskimi rozpoczęły się w 2009 r. 

Ekwador i Boliwia opuściły następnie stół rozmów, natomiast z Kolumbią i Peru w czerwcu 

2012 r. zawarto umowę. W oczekiwaniu na ratyfikację przez wszystkie strony umowę stosuje 

się tymczasowo w stosunkach z Peru od 1 marca 2013 r., a w stosunkach z Kolumbią – od 1 

sierpnia 2013 r. Na początku 2013 r. Ekwador postanowił podjąć na nowo negocjacje z UE. 

Zakończono je 17 lipca 2014 r., a tekst parafowano w dniu 12 grudnia 2014 r. 

 

Umowa przewiduje stopniowe otwarcie rynku towarów, usług, zamówień publicznych i 

inwestycji, w tym również zniesienie większości taryf. Umożliwia ona zatem Ekwadorowi 

utrzymanie dostępu do rynku UE na zasadach preferencyjnych, choć kraj ten nie kwalifikuje 

się już do programu GSP+ z uwagi na fakt, że Bank Światowy zaklasyfikował go ponownie 

jako kraj o wyższym średnim dochodzie. Ponadto umowa zawiera rozdział poświęcony 

handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, w którym umieszczono ambitne zapisy dotyczące 

ochrony pracy i środowiska i którego celem jest zagwarantowanie przewidywalnych i 

stabilnych warunków środowiskowych dla inwestorów i podmiotów po obu stronach. 

 

Umowa pozwoli obydwu stronom na rozwinięcie jeszcze bliższych stosunków dwustronnych 

i będzie źródłem impulsów dla dalszej integracji gospodarczej i politycznej w regionie 

andyjskim. Będzie ona również stanowić okazję do zacieśnienia dialogu politycznego między 

UE a Ekwadorem w oparciu o przestrzeganie zasad demokratycznych i praw podstawowych. 

W ramach tego dialogu należy też poruszyć drażliwe kwestie, takie jak wolność słowa i prasy, 

które poważnie ograniczono w wyniku przyjęcia w czerwcu 2013 r. ustawy o komunikacji. W 

ciągu pierwszych trzech lat od jej wejścia w życie wszczęto prawie 900 postępowań 

przeciwko dziennikarzom i mediom. 

 

Sprawozdawca wzywa ESDZ i Komisję do zadbania o pełne wdrożenie zapisów dotyczących 

zrównoważonego rozwoju oraz o ścisłe monitorowanie sytuacji politycznej i w zakresie praw 

człowieka w tym kraju, a także do regularnego przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu 

sprawozdań na temat wdrożenia umowy.  

   

Z uwagi na spodziewane korzyści gospodarcze i polityczne wynikające z przystąpienia 

Ekwadoru do umowy o wolnym handlu między UE a Kolumbią i Peru, jak i z uwagi na 

włączenie do tej umowy ambitnego rozdziału poświęconego handlowi i zrównoważonemu 

rozwojowi, co jest wyrazem zobowiązania stron do przestrzegania, stosowania i 

egzekwowania międzynarodowych traktatów i umów w dziedzinie praw pracy i ochrony 

środowiska, sprawozdawca proponuje, aby komisja AFET zaleciła wyrażenie zgody na 

zawarcie tej umowy. 

 

****** 

 

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
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komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie 

wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o 

handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i 

Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy. 
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