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LYHYET PERUSTELUT

EU:n ja Andien yhteisön väliset neuvottelut alueiden välisestä assosiaatiosopimuksesta, johon 
sisältyvät poliittinen vuoropuhelu, yhteistyö ja kauppa, käynnistettiin vuonna 2007. 
Valitettavasti Andien yhteisöön kuuluvien maiden väliset erimielisyydet useista keskeisistä 
kysymyksistä johtivat neuvotteluiden keskeyttämiseen kesäkuussa 2008.

Komissio esitti neuvostolle suosituksen, jonka tarkoituksena oli muuttaa voimassa olevia 
valtuuksia siten, että kauppasopimusneuvotteluja jatkettaisiin niiden Andien yhteisöön 
kuuluvien maiden kanssa, jotka halusivat edetä asiassa. Neuvosto antoi tammikuussa 2009 
komissiolle valtuudet neuvotella monenvälisestä kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun 
kanssa siten, että yleisenä tavoitteena oli tasapainoisen ja WTO:n säännöstön mukaisen 
sopimuksen aikaansaaminen.

Valmistelija huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa edellytetään, että unioni 
ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet. Hän katsoo, että sopimus tarjoaa 
mahdollisuuden vahvistaa uudistuksia maiden integroimiseksi maailmantalouteen, niiden 
hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kasvun lujittamiseksi. Muita Andien yhteisöön kuuluvia maita 
kannustetaan myös osallistumaan kauppasopimukseen sopivaksi katsomanaan ajankohtana 
liittymislausekkeen kautta.

Valmistelija antaa tunnustusta sille, että komissio sisällytti sopimukseen ihmisoikeuksien 
suojelua ja oikeusvaltiota koskevia toimia sekä sitoumuksia työelämän oikeuksia ja 
ympäristöä koskevien kansainvälisten yleissopimusten täytäntöön panemiseksi.

Kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta valmistelija panee 
kuitenkin merkille, että ilman asianmukaisia toimenpiteitä sopimuksen täytäntöönpano saattaa 
vaikuttaa ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin ja ympäristönormeihin. Tästä syystä hän 
katsoo, että EU:n pitäisi osallistua aktiivisesti liitännäistoimien toteutukseen ja panemalla 
täytäntöön kaikkien osapuolten sopimusvelvoitteet. Hän korostaa myös, että Euroopan 
parlamentin olisi edelleen seurattava läheisesti nykyisten seuranta- ja täytäntöönpanotoimien 
tehokkuutta.

Unionin on pantava tehokkaasti ja avoimesti täytäntöön teknistä apua ja valmiuksien 
tehostamista koskevat määräykset.

Valmistelija on ottanut huomioon kansalaisjärjestöjen esittämät huolenaiheet ja katsoo, että 
suureen osaan niistä on vastattu asianmukaisesti lopullisessa tekstissä.

******

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.


