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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jednání mezi EU a Andským společenstvím o meziregionální dohodě o přidružení, včetně 
politického dialogu, spolupráce a obchodu byla zahájena v roce 2007. Neshoda andských 
zemí ohledně přístupů v celé řadě klíčových otázek bohužel vedla k pozastavení rozhovorů 
v červnu 2008.

Komise předložila Radě doporučení za účelem pozměnění stávajícího zmocnění tak, aby 
jednání o obchodní dohodě mohla pokračovat s těmi zeměmi Andského společenství, které 
v nich chtěly postoupit dále. V lednu 2009 Rada zmocnila Komisi, aby s Kolumbií a s Peru 
vyjednala vícestrannou obchodní dohodu s obecným cílem dosáhnout vyvážené dohody 
slučitelné s pravidly WTO.

Navrhovatel zdůrazňuje, že článek 208 Lisabonské smlouvy požaduje, aby EU zohledňovala 
cíle rozvojové spolupráce. Je přesvědčen, že tato dohoda představuje příležitost, jak 
poskytnout Kolumbii a Peru oporu při realizaci reforem, jež je mají integrovat do globální 
ekonomiky, zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a upevnit růst. Rovněž ostatní členské 
státy Andského společenství se vyzývají k tomu, aby se připojily se k účasti na obchodní 
dohodě prostřednictvím doložky o přistoupení, kdykoli to budou považovat za vhodné.

Navrhovatel bere na vědomí, že Komise do dohody začlenila opatření určená na podporu 
ochrany lidských práv a zásad právního státu a závazky provádět mezinárodní úmluvy 
o právech pracovníků a ochraně životního prostředí.

Vzhledem k hodnocení dopadu z hlediska udržitelnosti však navrhovatel konstatuje, že 
nebudou-li přijata vhodná opatření, mohla by mít tato dohoda určité dopady na lidská práva 
a pracovněprávní a environmentální standardy. Je proto přesvědčen, že by EU měla aktivně 
podporovat zavádění doprovodných opatření a prosazovat dodržování povinností 
vyplývajících z dohody pro všechny strany, a zdůrazňuje, že Evropský parlament by měl 
i nadále úzce sledovat účinnost stávajících monitorovacích a prováděcích opatření.

Vyzývá EU, aby účinně a transparentně provedla ustanovení o technické pomoci a budování 
kapacit.

Navrhovatel vzal na vědomí, že organizace občanské společnosti vyjádřily určité obavy, a je 
přesvědčen, že tyto otázky byly v konečném znění dohody do značné míry zohledněny.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby 
navrhl Parlamentu udělit souhlas.


