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Evropski parlament,

– ob upoštevanju, da so se 17. julija 2014 končala pogajanja med Evropsko unijo in 
Ekvadorjem o pristopu te države k trgovinskemu sporazumu, sklenjenemu med 
Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem,

– ob upoštevanju, da je bil protokol, po katerem bo za Ekvador tako kot za njegovi sosedi 
Kolumbijo in Peru veljal preferencialni trgovinski režim z EU, parafiran 
12. decembra 2014,

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi z dne 17. decembra 2014 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tarifni obravnavi za uvoz blaga s poreklom iz 
Ekvadorja1,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 11. decembra 2012 o osnutku Sklepa 
Sveta o sklenitvi Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani2,

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi z dne 11. decembra 2012 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in 
stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko 
unijo ter Kolumbijo in Perujem3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o trgovinskem sporazumu EU s 
Kolumbijo in Perujem4,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. maja 2010 o strategiji EU za odnose z Latinsko 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0087.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0481.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0480.
4 UL C 332 E, 15.11.2013, str. 52.



Ameriko1 in z dne 21. oktobra 2010 o trgovinskih odnosih Evropske unije z Latinsko 
Ameriko2,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker je pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu s Kolumbijo in Perujem še en 
odločilen korak v smeri zavezništva s pomembnimi, podobno mislečimi in hitro 
rastočimi državami v regiji, ki se vse bolj obrača k Aziji in območju Tihega oceana;

B. ker besedilo Protokola o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu s Kolumbijo in 
Perujem ustreza ambicijam EU in Ekvadorja, saj upošteva asimetrični odnos pri 
ponudbah za dostop do trga za Ekvador in ga usklajuje z vsebino sporazuma, hkrati pa v 
celoti vključuje posebne prilagoditve, za katere je zaprosil Ekvador;

C. ker je ekvadorska vlada v zadnjih osmih letih vložila 40,8 milijarde USD v socialni 
sektor, tj. v dostop do izobraževanja, zdravstva in socialne varnosti, s posebnimi 
programi za najbolj ranljive skupine, kot so otroci, starejši in invalidi;

1. pozdravlja zaključek pogajanj z Ekvadorjem o protokolu za njegov pristop k 
trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo, Kolumbijo in Perujem, pri čemer 
priznava pomembne koristi, ki jih to prinaša za izvoz Ekvadorja v EU, še posebej ob 
upoštevanju tega, da ne uživa več ugodnosti enostranskega splošnega sistema 
preferencialov EU; spodbuja, da sporazum začne čim prej in v celoti veljati in se 
izvajati, kar bo zagotovilo varstvo državljanov in okolja na najvišji ravni; meni, da se 
bodo s tem sporazumom povečale in diverzificirale trgovina in naložbe na obeh straneh, 
da bo deloval kot pomembna gonilna sila za gospodarski in socialni razvoj in prispeval 
k zmanjševanju revščine in neenakosti;

2. opozarja, da je Parlament, preden je 11. decembra 2012 odobril trgovinski sporazum, v 
svoji prej omenjeni resoluciji z dne 13. junija 2012 andski državi pozval, naj zagotovita 
pregleden in zavezujoč časovni načrt glede človekovih in okoljskih pravic ter pravic 
delavcev, njuni vladi pa, naj še pred odobritvijo Parlamenta pripravita akcijske načrte o 
trajnostnem razvoju; odločno poziva vse partnerice, naj si prizadevajo za učinkovito 
izvajanje pripravljenih akcijskih načrtov o človekovih in okoljskih pravicah ter pravicah 
delavcev;

3. poudarja, kako pomembno je, da Ekvador zagotovi skladnost svojih politik s svojimi 
zavezami v okviru STO in trgovinskega sporazuma ter popolno preglednost in obširno 
posvetovanje z deležniki pred njihovim sprejetjem; zato poziva Ekvador, naj brez 
nadaljnjega odlašanja obravnava preostale ugotovljene ovire za dostop do trga;

4. želi Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje spomniti na vlogo, ki jo morata 
prevzeti za učinkovito izvajanje akcijskih načrtov; želi spomniti Komisijo, da bi morala 
na primeren način obveščati Parlament o uporabi teh akcijskih načrtov in sprejetih 
ukrepih za njihovo izvajanje;

5. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj Parlamentu predložita 
celovito poročilo o ukrepih, ki jih Komisija sprejme s pomočjo programov sodelovanja, 
zlasti v zvezi z izobraževanjem, usposabljanjem, regulativnim sodelovanjem in 
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vzpostavitvijo socialno-ekonomskih možnosti za najbolj prikrajšane sloje družbe, ter s 
spodbujanjem napredka na področju demokracije, spoštovanja človekovih pravic in 
pravic delavcev ter varstva okolja; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem v celoti uporabi 
instrument za razvojno sodelovanje in evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR);

6. odločno poziva vlado Ekvadorja, naj se seznani z akcijskimi načrti Kolumbije in Peruja 
ter sprejme podobne ukrepe, saj je to priložnost za izboljšanje splošnih življenjskih 
razmer prebivalstva, tudi na področju človekovih pravic, pravic delavcev in okolja;

7. poudarja, da so človekove pravice in demokracija bistveni elementi splošnega odnosa 
med EU in andskimi državami; zato poziva vse partnerice, naj spodbujajo vse pravice in 
svoboščine, zagotovljene z mednarodnim pravom, in poskrbijo za to, da bodo v celoti in 
splošno zagotovljene;

8. poudarja, da je gospodarstvo Ekvadorja v zadnjih nekaj letih doseglo močno 
gospodarsko rast, in priznava, da je bila gospodarska rast vključujoča; poudarja, da sta 
se neposredno zaradi nje zmanjšali revščina, zlasti skrajna, in neenakost, obseg 
srednjega razreda pa povečal; pozdravlja, da se je po najnovejših podatkih Svetovne 
banke stopnja revščine v Ekvadorju med letoma 2006 in 2014 zmanjšala s 37,6 % na 
22,5 %, stopnja skrajne revščine pa s 16,9 % na 7,7 %;

9. izraža pohvalo ekvadorski vladi, ker je v zadnjih osmih letih vložila več kot 40 milijard 
USD v socialni sektor; spodbuja Ekvador, naj nadaljuje s svojimi uspešnimi naprednimi 
socialnimi politikami in politikami trajnostnega razvoja;

10. je seznanjen z večjimi naložbami Ekvadorja v zadnjih letih; ponovno potrjuje, da 
podpira vse zakonodajne in nezakonodajne ukrepe, ki so jih sprejele vlada in lokalne 
oblasti v Ekvadorju za boj proti revščini, neenakosti, vsem oblikam nasilja, 
nekaznovanju, korupciji in organiziranemu kriminalu, zlasti neupravičenemu prometu s 
prepovedanimi drogami, in njihove ukrepe, s katerimi bodo zagotovile ustrezno varstvo 
pravic delavcev in ranljivih oseb in skupin, kot so otroci, ženske, manjšine in 
domorodna ljudstva, za uresničitev trajnostnega in vključujočega socialnega in 
gospodarskega razvoja; poziva Ekvador, naj si v zvezi s pravicami otrok še naprej 
prizadeva za zagotavljanje dostopa do izobraževanja in boj proti delu otrok in svoja 
prizadevanja okrepi;

11. poziva Komisijo, naj preuči težave glede združljivosti, do katerih prihaja zaradi 
različnih določb o pravilih o poreklu ter o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih v zvezi s 
trgovino med andsko regijo in EU ter trgovino med andsko regijo in Mercosurjem; 
poziva Komisijo, naj po potrebi ponudi tehnično podporo pri izpolnjevanju različnih 
zahtev, da se preprečijo neželene motnje procesov regionalnega povezovanja v Južni 
Ameriki;

12. opozarja na cilj EU o vključitvi zavezujočega poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
v vse trgovinske sporazume, sklenjene z industrializiranimi in neindustrializiranimi 
partnericami; v zvezi s tem podpira vključitev poglavja o trajnostnem razvoju v 
trgovinski sporazum med EU in Ekvadorjem, ki bo odražalo skupno zavezanost 
partneric spodbujanju spoštovanja mednarodnih sporazumov o človekovih pravicah, 
konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD) in ključnih večstranskih okoljskih 
sporazumov, kot je Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi 



živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), in skladnosti z njimi ter njihovo popolno in 
ustrezno izvrševanje;

13. pozdravlja nedavno pismo ekvadorskega ministrstva za zunanjo trgovino, v katerem so 
ocenjene razmere glede enakosti spolov v Ekvadorju; poziva k posebni oceni učinkov 
politike proste trgovine na ženske, še posebej na revnejših območjih; poziva k 
celovitemu spoštovanju pravic žensk, zlasti če nanje vplivajo trgovinske politike in 
njihov učinek ali so z njimi povezane;

14. opaža, da območje uporabe poglavja o reševanju sporov v trgovinskem sporazumu ne 
vključuje določb iz poglavja o trajnostnem razvoju;

15. pozdravlja, da je Ekvador ratificiral vseh osem temeljnih konvencij MOD; vztraja pri 
pomenu tega, da Ekvador in vse države članice EU hitro ratificirajo in učinkovito 
izvajajo vse konvencije MOD; obžaluje, da Ekvador še ni ratificiral konvencije MOD 
št. 129, ter poziva Komisijo, naj podpre prizadevanja Ekvadorja za napredek pri njeni 
učinkoviti uporabi; poziva ekvadorsko vlado, naj upošteva priporočila odbora 
strokovnjakov MOD za učinkovito izvajanje konvencij MOD št. 87 in 98, ter poudarja, 
kako pomembno je, da lahko delavci zaradi neodvisnosti, učinkovitosti, pa tudi 
ideološke pripadnosti zamenjajo sindikate ali ustanovijo nove, in želi zlasti spomniti, da 
je MOD ekvadorsko vlado zaprosila, naj sprejme potrebne zakonodajne ukrepe za 
skladnost z določbami člena 2 konvencije;

16. pozdravlja, da so pogodbenice potrdile svojo zavezanost ohranjanju in trajnostni rabi 
biotske raznovrstnosti v skladu s pravno zavezujočo Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti in drugimi mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenice so;

17. ugotavlja, da se Ekvador v svetovnem merilu uvršča med 17 držav z največjo 
raznovrstnostjo in največjo koncentracijo vrst (med 5 % in 10 % svetovne biotske 
raznovrstnosti);

18. opozarja, da ekvadorska ustava izrecno priznava, da je razvoj pravične trgovine ključni 
cilj trgovinske politike v državi; poziva Komisijo, naj sodeluje z ekvadorsko vlado pri 
spodbujanju skupnih projektov na področju pravične trgovine;

19. je seznanjen z velikimi prizadevanji Ekvadorja v zvezi z okoljskimi vprašanji, ki jih 
priznava tudi OZN; je zaskrbljen, ker kljub tem prizadevanjem tam in v sosednjih 
državah prihaja do intenzivnega krčenja gozdov, znatne izgube biotske raznovrstnosti 
ter onesnaževanja tal in vode ter erozije; poziva Komisijo, naj spodbuja in podpira 
ustrezne mednarodne, regionalne in lokalne strategije in programe ter krepi potrebne 
sinergije in odgovorno vključenost vseh javnih in zasebnih deležnikov;

20. poziva k sklenitvi sporazuma o sodelovanju med Ekvadorjem in EU, ki bi podpiral 
posebne okoljske programe, in pozdravlja, da je ekvadorska vlada že izrazila interes za 
sklenitev sporazuma o sodelovanju z EU za podporo programov v zvezi s krčenjem 
gozdov; podpira stališče, da je za vprašanje krčenja gozdov odgovorna vsa mednarodna 
skupnost;

21. opozarja, da se v oceni učinka na trajnostni razvoj v zvezi s trgovino med EU in Andsko 
skupnostjo iz leta 2009 predvideva, da bo zaradi načrtovanega povečanja obsega 
kmetijstva in lesne industrije prišlo do krčenja gozdov in zmanjšanja biotske 



raznovrstnosti, zaradi širjenja rudarstva, pridobivanja ogljikovodikov in gozdarstva na 
podeželju pa bo nastal socialni konflikt;

22. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj pri pripravi in izvajanju 
vseh oblik sodelovanja, ki jih financira Komisija, posebno pozornost namenjata okoljski 
trajnosti, vse pogodbenice pa poziva, naj v zvezi z družbeno odgovornostjo 
gospodarskih družb spodbujajo primere najboljše poslovne prakse v skladu z vodilnimi 
načeli OZN o podjetništvu in človekovih pravicah, smernicami Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) glede družbene odgovornosti gospodarskih 
družb in sporočilom Komisije z dne 25. oktobra 2011 o „obnovljeni strategiji EU za 
družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–14“ (COM(2011)0681);

23. spodbuja ekvadorske občine, naj izkoristijo priložnosti, ki jih novi trgovinski okvir 
ponuja za neposredno sodelovanje z občinami v EU, da bi spodbujali pravično trgovino 
in vzpostavili nove mreže te trgovine;

24. pozdravlja in podpira odločitev sveta OZN za človekove pravice o ustanovitvi 
medvladne delovne skupine v zvezi z nadnacionalnimi podjetji in človekovimi 
pravicami, kot sta jo predlagala Ekvador in Južna Afrika, številne druge države pa 
podprle; naroča Komisiji, naj pozitivno in konstruktivno sodeluje v pogajanjih, ki 
potekajo v Ženevi;

25. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj ekvadorsko vlado 
podpreta v njenih prizadevanjih za razvoj in ohranjanje učinkovitega ravnanja z 
okoljem, tako na splošno kot na občutljivih področjih, npr. v Amazoniji in na otočju 
Galapagos, saj je zavarovanje prihodnosti našega planeta skupna odgovornost vseh;

26. želi spomniti, da v Yasuniju, predelu Amazonije, živi več domorodnih plemen ter 
uspeva več sto avtohtonih drevesnih vrst in več deset ogroženih živalskih vrst; opozarja 
na njihov pomen za človeštvo in svetovno naravno dediščino, tudi za prihodnje 
generacije;

27. obžaluje, da zaradi nezadostnih ekonomskih rezultatov ni uspela zamisel, da bi varstvo 
okolja podpirali z nadomestili za izgubo potencialnih trgovinskih prihodkov ter da bi s 
sofinanciranjem ustanovili odškodninski sklad Yasuni Ishpingo Tambococha Tiputini 
(ITT) pod okriljem programa OZN za razvoj, kot je predlagala ekvadorska vlada; iz 
tega sklada naj bi se izplačevala nadomestila ekvadorskim prebivalcem, ki bi se 
odpovedali črpanju nafte iz naftnih polj v narodnem parku Yasuni;

28. je seznanjen s prizadevanji Ekvadorja za zagotovitev večje zaščite domorodnih 
skupnosti in odločno poziva ekvadorsko vlado, naj zagotovi, da njena politika, zlasti 
rudarska strategija, ne bo posegala v pravice teh skupnosti;

29. opozarja na pomen ohranjanja domorodnih in lokalnih skupnosti, ki živijo na 
tradicionalni način, in poudarja, kako pomembne so te skupnosti za ohranitev in 
trajnostno rabo biotske raznovrstnosti v andskih državah;

30. pozdravlja, da je Ekvador ratificiral konvencijo MOD št. 169 o domorodnih ljudstvih in 
plemenih, vendar ugotavlja, da se trgovinski sporazum nikjer ne sklicuje nanjo;

31. poziva ekvadorsko vlado, naj še izboljša obstoječe notranje mehanizme in dialog s 
civilno družbo v okviru spremljanja, ki ga omogoča mehanizem civilne družbe, med 



drugim tudi z obsežno informacijsko in oglaševalsko kampanjo, da bi bila udeležba 
zainteresiranih skupin v tem mehanizmu čim večja; opozarja, da mora Ekvador v skladu 
s trgovinskim sporazumom zgoraj omenjene mehanizme vzpostaviti najpozneje eno leto 
po začetku veljavnosti sporazuma;

32. poziva vpletene strani, naj sprejmejo ukrepe za izboljšanje delovanja notranjih 
svetovalnih skupin; meni, da morajo biti vse notranje svetovalne skupine povsem 
neodvisne;

33. poziva notranjo svetovalno skupino EU, naj za Parlament redno pripravlja poročila, ki 
jih bo ta tudi ocenjeval;

34. poudarja, da je pomembno, da organizacije civilne družbe, pa tudi širša javnost, 
ustrezno sodelujejo na letnem zasedanju z organizacijami civilne družbe, kot je 
določeno v sporazumu;

35. pozdravlja pobude ekvadorske vlade, kot so ustanovitev sveta Ekvadorja za sodelovanje 
civilne družbe in družbeno odgovornost, ki je zasnovan kot instrument za vključevanje, 
njegov cilj pa je krepitev in spodbujanje sodelovanja civilne družbe, spodbujanje 
preglednosti in izkoreninjenje korupcije; opozarja, da je pomembno vzpostaviti 
učinkovite mehanizme dialoga, če ne obstajajo, da bi državljanom in družbenim 
akterjem zagotovili pravico, da se posamezno ali v skupini organizirajo, sodelujejo pri 
odločanju in spremljajo izvajanje;

36. poudarja pomen skupnega pododbora za trgovino in trajnostni razvoj, saj gre za edini 
mehanizem, ki je s trgovinskim sporazumom določen za spremljanje izvajanja 
obveznosti, ki jih imajo na področju trajnostnega razvoja države pogodbenice in 
podjetja;

37. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje vse dnevne rede in zapisnike sej pododbora;

38. je seznanjen, da je Ekvador uvedel zaščitni ukrep za plačilno bilanco; Ekvador poziva, 
naj nemudoma ustrezno obravnava pomisleke, ki so jih izrazile druge članice Svetovne 
trgovinske organizacije v Odboru za plačilne bilance v Ženevi;

39. ugotavlja, da je Ekvador poleg Kolumbije in Peruja eden izmed največjih svetovnih 
proizvajalcev banan; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo sprožitveni obseg uvoza 
iz stabilizacijskega mehanizma za banane ustrezno upoštevan; poziva Komisijo, naj 
Parlament o tem obvešča redno in pravočasno, vedno pa v primeru, ko je gibanje uvoza 
banan takšno, da bi lahko doseglo sprožitveni obseg uvoza, v poročilu pa naj navede 
podrobne podatke o neposrednem in posrednem učinku uvoza banan iz zgoraj 
omenjenih držav; poziva tudi Komisijo, naj odloži izvzetje od dajatev na banane, 
uvožene iz teh držav, če se uvoz nesorazmerno poveča in s tem povzroča ali utegne 
povzročiti resno škodo gospodarstvu v proizvodnih regijah EU, npr. z izgubo delovnih 
mest;

40. poziva pogodbenice, naj zagotovijo, da se bodo vse določbe sporazuma začele 
učinkovito izvajati takoj, ko začne sporazum veljati;

41. je prepričan, da bi morali obe strani hkrati določiti zaščitne klavzule, da bi nacionalno 
proizvodnjo zaščitili pred povečanjem uvoza, ki lahko povzroči resno škodo;



42. poziva GD za trgovino in ekvadorsko vlado, naj še pred glasovanjem Parlamenta o 
pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu predložita prepričljive odgovore na 
vprašanja in izražene pomisleke;

43. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 
Ekvadorja, Kolumbije in Peruja.


