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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ir Andų tautų bendrijos derybos dėl regionų asociacijos susitarimo, įskaitant politinį 
dialogą, bendradarbiavimą ir prekybą, pradėtos 2007 m. Deja, 2008 m. birželio mėn. derybas 
teko sustabdyti, nes Andų šalys nesusitarė dėl kelių svarbių klausimų.

Komisija rekomendavo Tarybai pakeisti esamą įgaliojimą taip, kad derybos dėl prekybos 
susitarimo būtų tęsiamos su to pageidaujančiomis Andų bendrijos šalimis. 2009 m. sausio 
mėn. Taryba įgaliojo Komisiją tęsti derybas dėl daugiašalio prekybos susitarimo su 
Kolumbija ir Peru ir siekti bendro tikslo sudaryti proporcingą su PPO suderinamą susitarimą.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lisabonos sutarties 208 straipsnį 
reikalaujama, kad ES atsižvelgtų į vystomojo bendradarbiavimo tikslus. Jis mano, kad šis 
susitarimas suteikia progą padėti įtvirtinti Kolumbijos ir Peru reformas, kad jos galėtų įsilieti į 
pasaulio ekonomiką, užtikrinti didesnę gerovę ir sustiprinti ekonomikos augimą. Andų 
bendrijos narės taip pat skatinamos prisijungti prie prekybos susitarimo pasinaudojant 
atitinkama nuostata.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad Komisija į susitarimą įtraukė priemones dėl žmogaus 
teisių apsaugos ir teisinės valstybės, taip pat įpareigojimus įgyvendinti tarptautines 
konvencijas dėl darbo teisių ir aplinkos apsaugos.

Tačiau dėl poveikio darnumui vertinimo nuomonės referentas pažymi, kad, jei nebus imtasi 
tinkamų priemonių, susitarimo įgyvendinimas gali turėti įtakos žmogaus teisių, darbo ir 
aplinkos apsaugos normoms. Todėl jis mano, kas ES turėtų aktyviai padėti įgyvendinti 
paramos priemones ir užtikrinti, kad visos šalys laikytųsi susitarime numatytų įsipareigojimų, 
taip pat pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų toliau atidžiai prižiūrėti, ar veiksmingai 
taikomos galiojančios stebėsenos ir įgyvendinimo nuostatos.

Ragina ES veiksmingai ir skaidriai įgyvendinti nuostatas, susijusias su technine pagalba ir 
prekybos pajėgumų didinimu.

Nuomonės referentas atkreipė dėmesį į pilietinės visuomenės organizacijoms susirūpinimą 
keliančius klausimus ir mano, kad galutiniame tekste daugelis jų tinkamai išspręsta.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui 
pritarti šiam pasiūlymui.


