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FORSLAG

I 2007 blev der indledt forhandlinger mellem EU og Andesfællesskabet om en interregional 
associeringsaftale, som skulle omfatte politisk dialog, samarbejde og handel. Desværre førte 
uenighed mellem Andeslandene om tilgangen til en række centrale handelsspørgsmål til 
suspendering af forhandlingerne i juni 2008.

Kommissionen forelagde den 17. december 2008 Rådet en henstilling med henblik på at 
ændre den eksisterende bemyndigelse for at kunne genoptage forhandlingerne om en 
handelsaftale med de lande i Andesfællesskabet, der var villige hertil. I januar 2009 
bemyndigede Rådet Kommissionen til at forhandle om en flerpartshandelsaftale med 
Colombia og Peru med en afbalanceret WTO-forenelig aftale som overordnet mål.

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at artikel 208 i Lissabontraktaten forpligter EU til 
at tage hensyn til målene vedrørende udviklingssamarbejde. Han mener, at aftalen er en 
mulighed for at give Colombia og Peru et fast holdepunkt for de reformer, der skal gøre dem 
til en del af den globale økonomi og konsolidere deres vækst. Medlemmer af 
Andesfællesskabet opfordres desuden via en tiltrædelsesklausul til at deltage i handelsaftalen, 
når de måtte ønske det.

Ordføreren påskønner, at Kommissionen i aftalen har indføjet foranstaltninger om beskyttelse 
af menneskerettighederne og retsstaten samt forpligtelser til at gennemføre internationale 
konventioner om arbejdstagernes rettigheder og miljøbeskyttelse.

Med hensyn til bæredygtighedsvurderingen bemærker ordføreren imidlertid, at uden passende 
foranstaltninger kan gennemførelsen af aftalen få indvirkning på menneskerettigheder og 
arbejdstager- og miljøstandarder. Han mener derfor, at EU aktivt bør bidrage til, at der 
gennemføres ledsageforanstaltninger, der sikrer, at alle parter under aftalen lever op til deres 
forpligtelser, og understreger, at også Europa-Parlamentet bør fortsætte med nøje at følge, om 
de eksisterende overvågnings- og gennemførelsesforanstaltninger er effektive.

Opfordrer EU til at gennemføre bestemmelserne om teknisk bistand og kapacitetsopbygning 
effektivt og på en gennemsigtig måde.

Ordføreren har bemærket de betænkeligheder, som civilsamfundsorganisationer har givet 
udtryk for, og mener, at der er taget højde for at et betydeligt antal af dem i den endelige tekst.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.


