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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és az Andok Közösség közötti, a politikai párbeszédre, az együttműködésre és a 
kereskedelemre is kiterjedő régióközi társulási megállapodásra irányuló tárgyalások 2007-ben 
kezdődtek meg. Sajnálatos módon az Andok Közösség országai számos kérdésben nem tudtak 
egyetértésre jutni, ami a tárgyalások 2008. júniusi felfüggesztését eredményezte.

A Bizottság ajánlást nyújtott be a Tanácshoz azzal a céllal, hogy a meglévő felhatalmazás úgy 
módosuljon, hogy a kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalásokat folytathatni lehessen 
az Andok Közösség azon tagjaival, amelyek hajlandóak továbblépni. 2009 januárjában a 
Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy többoldalú kereskedelmi megállapodás kialakítására 
irányuló tárgyalásokat folytasson Kolumbiával és Peruval azzal az általános uniós céllal, hogy 
kiegyensúlyozott és a WTO-val összeegyeztethető megállapodás szülessen.

Az előadó rámutat, hogy a Lisszaboni Szerződés 208. cikke előírja az EU számára, hogy 
vegye figyelembe a fejlesztési együttműködési célkitűzéseket. Úgy véli, hogy e megállapodás 
lehetőséget teremt arra, hogy elősegítse a Kolumbia és Peru globális gazdaságba való 
integrációját célzó reformokat, fokozza a jólétet, és megerősítse Kolumbia és Peru gazdasági 
növekedését. Az Andok Közösség többi tagját csatlakozási záradék bátorítja a kereskedelmi 
megállapodásban való részvételre, amennyiben készen állnak erre.

Az előadó elismeri, hogy a Bizottság az emberi jogok és a jogállamiság védelmére vonatkozó 
intézkedéseket, valamint a nemzetközi munkajogi és környezetvédelmi egyezmények 
végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalásokat beépítette a megállapodásba.

Az előadó ugyanakkor a fenntarthatósági hatásvizsgálat tekintetében megállapítja, hogy 
megfelelő intézkedések hiányában a megállapodás végrehajtása hatással lehet az emberi 
jogokra, illetve a munkajogi és környezetvédelmi normákra is. Ennélfogva úgy véli, hogy az 
EU-nak tevékenyen hozzá kell járulnia a kísérő intézkedések végrehajtásához, érvényre 
juttatva a megállapodás valamennyi részes felének kötelezettségeit, továbbá hangsúlyozza, 
hogy az Európai Parlamentnek továbbra is szorosan figyelemmel kell kísérnie a meglévő 
nyomon követési és végrehajtási rendelkezések hatékonyságát.

Az előadó felhívja az EU-t, hogy a technikai segítségnyújtásra és kapacitásépítésre vonatkozó 
rendelkezéseket hatékony és átlátható módon hajtsa végre.

Az előadó tudomásul vette a civil társadalmi szervezetek által kifejezésre juttatott 
aggodalmakat, és úgy véli, hogy a végleges szövegben ezek tekintélyes részét megfelelően 
figyelembe vették.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.


