
 

AD\1108082SK.docx  PE589.183v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre zahraničné veci 
 

2016/0092(NLE) 

26.10.2016 

STANOVISKO 

Výboru pre zahraničné veci 

pre Výbor pre medzinárodný obchod 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o pristúpení k Dohode o 

obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a 

Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru 

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Elmar Brok 

 



 

PE589.183v02-00 2/5 AD\1108082SK.docx 

SK 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1108082SK.docx 3/5 PE589.183v02-00 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Pristúpenie Ekvádoru k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 

jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej je významným krokom vpred vo vzťahoch 

medzi EÚ a Ekvádorom, ktorý sa stal dôležitým a podobne zmýšľajúcim regionálnym 

partnerom.  

 

Rokovania o obchodnej dohode s andskými krajinami sa začali v roku 2009. Hoci Ekvádor a 

Bolívia sa následne rozhodli nepripojiť k rozhovorom, v júni 2012 bola uzavretá dohoda s 

Kolumbiou a Peru. Do ratifikácie dohody všetkými stranami sa dohoda predbežne uplatňuje v 

Peru od 1. marca 2013 a v Kolumbii od 1. augusta 2013. Ekvádor sa rozhodol obnoviť 

rokovania s EÚ začiatkom roka 2013. Rokovania boli ukončené 17. júla 2014 a text bol 

parafovaný 12. decembra 2014. 

 

V dohode sa stanovuje postupné otváranie trhov s tovarom, so službami, s verejným 

obstarávaním a investíciami, ako aj zrušenie väčšiny ciel. Dohoda tak umožňuje Ekvádoru 

zachovať si preferenčný prístup na trh EÚ napriek strate nároku na výhody v rámci systému 

VSP+ po tom, ako bol Svetovou bankou preklasifikovaný ako krajina s vyššími strednými 

príjmami. Dohoda okrem toho obsahuje kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá 

zahŕňa ambiciózne ustanovenia o ochrane práce a životného prostredia a zameriava sa na 

zabezpečenie predvídateľných a stabilných podmienok prostredia pre investorov a subjekty na 

oboch stranách. 

 

Dohoda obom stranám umožní rozvíjať ešte užšie bilaterálne vzťahy a bude podnetom na 

ďalšiu hospodársku a politickú integráciu v andskom regióne. Bude tiež príležitosťou na 

posilnenie politického dialógu EÚ s Ekvádorom, ktorý bude založený na dodržiavaní 

demokratických zásad a základných práv. Tento dialóg by sa mal tiež týkať citlivých otázok, 

ako je sloboda prejavu a sloboda tlače, ktoré boli vážne obmedzené v dôsledku 

komunikačného zákona prijatého v júni 2013. Počas prvých troch rokov od nadobudnutia jeho 

účinnosti sa začalo takmer 900 konaní proti kritickým novinárom a médiám. 

 

Spravodajca vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby zabezpečili úplné 

vykonávanie ustanovení týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja a aby podrobne sledovali 

politickú situáciu a situáciu v oblasti základných práv v krajine, ako aj aby Európskemu 

parlamentu pravidelne podávali správy o vykonávaní dohody.  

   

Vzhľadom na očakávané hospodárske a politické prínosy vyplývajúce z pristúpenia Ekvádoru 

k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru a na začlenenie ambicióznej 

kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, čo odráža záväzok strán rešpektovať, 

dodržiavať a presadzovať medzinárodné zmluvy a dohody v oblasti pracovných práv a 

ochrany životného prostredia, spravodajca navrhuje, aby výbor AFET odporučil súhlas s touto 

dohodou. 

 

****** 

 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod aby ako gestorský výbor 

odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o 

pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej 
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strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru. 
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