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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Ιούνιο του 2007 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΕΕ και την Κοινότητα των 
Άνδεων για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης περιφέρειας προς περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων του πολιτικού διαλόγου, της συνεργασίας και του εμπορίου. 
Δυστυχώς, η διαφωνία μεταξύ των χωρών των Άνδεων σχετικά με προσεγγίσεις σε μια σειρά 
εμπορικών θεμάτων καίριας σημασίας οδήγησε στην αναστολή των συνομιλιών, τον Ιούνιο 
του 2008.

H Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο σύσταση με σκοπό την τροποποίηση της υπάρχουσας 
εξουσιοδότησης, έτσι ώστε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για συμφωνία εμπορίου με 
εκείνες τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων που επιθυμούν να προχωρήσουν. Τον 
Ιανουάριο 2009, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί πολυμερή 
συμφωνία εμπορίου με την Κολομβία και το Περού με το γενικό στόχο μιας ισορροπημένης 
συμφωνίας, συμβατής με τον ΠΟΕ.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει ότι το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτεί 
από την ΕΕ να λάβει υπόψη της τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας. Φρονεί πως η 
συμφωνία αυτή αποτελεί ευκαιρία για να στηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις στην Κολομβία και 
το Περού, ώστε αυτές να ενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία και να αυξήσουν και να 
εδραιώσουν την ανάπτυξή τους. Τα μέλη της Κοινότητας των Άνδεων ενθαρρύνονται, με 
ρήτρα προσχώρησης, να συμμετάσχουν στη συμφωνία εμπορίου, όποτε το κρίνουν σκόπιμο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή περιέλαβε στη συμφωνία μέτρα για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και 
δεσμεύσεις για την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων 
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρά ταύτα, σ' ό, τι αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης σημειώνει ότι χωρίς τα κατάλληλα μέτρα, η εφαρμογή της συμφωνίας θα 
μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα εργασιακά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Για το λόγο αυτό, κρίνει πως η ΕΕ πρέπει να συμβάλει ενεργά στην 
εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων, που θα ενισχύουν τις υποχρεώσεις όλων των 
συμβαλλομένων μερών βάσει της συμφωνίας και τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αποτελεσματικότητα των 
ισχυουσών διατάξεων παρακολούθησης και εκτέλεσης.

Καλεί λοιπόν την ΕΕ να εφαρμόσει, με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, τις διατάξεις περί 
τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης λαμβάνει υπό σημείωση τις ανησυχίες που εκφράζουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και φρονεί πως ένα σημαντικό μέρος από αυτές 
εξετάσθηκαν σε βάθος στο τελικό κείμενο.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει έγκριση.


