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КРАТКА ОБОСНОВКА

Преговорите между ЕС и Андската общност за междурегионално споразумение за 
асоцииране, включително за политически диалог, сътрудничество и търговия започнаха 
през 2007 г. За съжаление разногласията между андските държави относно подхода към 
редица въпроси от ключово значение доведоха до преустановяване на разговорите през 
юни 2008 г.

Комисията представи на Съвета препоръка с оглед изменение на съществуващото 
разрешение, така че да бъдат продължени преговорите за споразумение за търговия с 
тези държави от Андската общност, които желаят да продължат работата по него. През 
януари 2009 г. Съветът разреши на Комисията да договори многостранно споразумение 
за търговия с Колумбия и Перу, с общата цел за постигане на балансирано 
споразумение, съвместимо с правилата на СТО.

Докладчикът посочва, че член 208 от Договора от Лисабон изисква от ЕС да взема 
предвид целите на сътрудничеството за развитие. Той счита, че настоящото 
споразумение е възможност да се поставят основите за включване в световната 
икономика, повишаване на благосъстоянието и консолидиране на растежа в Колумбия 
и Перу. Членовете на Андската общност също се насърчават чрез клауза за 
присъединяване да участват в споразумението за търговия, когато сметнат това за 
целесъобразно.

Докладчикът потвърждава, че Комисията е включила в споразумението мерки за 
защитата на правата на човека и принципите на правовата държава, както и 
ангажименти за изпълнение на международни конвенции относно трудовите права и 
опазването на околната среда.

При все това, що се отнася до оценката на въздействието върху устойчивото развитие, 
докладчикът отбелязва, че без предприемането на подходящи мерки, изпълнението на 
споразумението би могло да има въздействие върху правата на човека, трудовите и 
екологичните стандарти. Поради тази причина, той счита, че ЕС следва да допринесе 
активно на прилагането на съпътстващи мерки, гарантиращи изпълнение на 
задълженията на всички страни по споразумението и подчертава също така, че 
Европейският парламент следва да продължи да следи отблизо ефикасността на 
съществуващите разпоредби за мониторинг и прилагане.

Призовава ЕС да изпълнява, в условия на ефикасност и прозрачност, разпоредбите 
относно техническата помощ и изграждането на капацитет.

Докладчикът прие за сведение загрижеността, изразена от организации на 
гражданското общество и счита, че значителен брой от тях са адекватно разгледани в 
окончателния текст.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
предложи на Парламента да даде своето одобрение.


