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LÜHISELGITUS

2007. aastal alustati läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida Andide Ühenduse ja ELi 
piirkondadevahelise assotsieerimisleping, mis hõlmaks poliitilist dialoogi, koostööd ja 
kaubandust. Kahjuks olid Andide Ühenduse riigid eri meelt mitmes põhiküsimuses, mistõttu 
tuli läbirääkimised 2008. aasta juunis peatada.

Komisjon esitas nõukogule soovituse muuta kehtivaid volitusi nii, et oleks võimalik jätkata 
kaubanduslepingu üle läbirääkimisi nende Andide Ühenduse riikidega, kes olid selleks 
nõusoleku andnud. Jaanuaris 2009 andis nõukogu komisjonile loa pidada läbirääkimisi 
mitmepoolse kaubanduslepingu sõlmimiseks Colombia ja Peruuga. Üldeesmärk on sõlmida 
leping, mis oleks tasakaalustatud ja WTO tingimustega kooskõlas.

Arvamuse koostaja juhib tähelepanu asjaolule, et Lissaboni lepingu artikli 208 kohaselt peab 
EL võtma arvesse arengukoostöö eesmärke. Arvamuse koostaja on seisukohal, et see leping 
annab võimaluse toetada Colombias ja Peruus reforme, et edendada nende riikide lõimumist 
maailmamajandusse, suurendada heaolu ja kindlustada majanduskasvu. Teisi Andide 
Ühenduse liikmesriike julgustatakse lepinguga ühinemise klausli kaudu neile sobival ajal 
kaubanduslepingus osalema.

Arvamuse koostaja märgib tunnustavalt, et komisjon on lepingusse lisanud meetmed 
inimõiguste kaitse ja õigusriigi põhimõtte kohta ning kohustused töötajate õiguste ja 
keskkonnakaitse rahvusvaheliste konventsioonide rakendamise kohta.

Pidades silmas säästvuse mõju hindamist, märgib arvamuse koostaja, et ilma asjakohaste 
meetmeteta võib lepingu rakendamisel olla negatiivne mõju inimõigustele, tööalastele ja 
keskkonnaalastele standarditele. Sellest lähtuvalt on arvamuse koostaja seisukohal, et EL peab 
aktiivselt osalema kõrvalmeetmete rakendamises, kõigi lepinguosaliste kohustuste täitmises ja 
rõhutab veel, et Euroopa Parlament peab jätkuvalt jälgima olemasoleva seire ja rakendussätete 
tõhusust. 

Kutsub üles ELi tõhusalt ja läbipaistvalt rakendama tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise 
sätteid. 

Arvamuse koostaja võtab teadmiseks kodanikuühiskonna organisatsioonide väljendatud 
mured ja leiab, et suurt osa nendest on asjakohaselt arvesse võetud lõplikus tekstis. 

******

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa 
Parlamendile ettepanek anda nõusolek.


