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ĪSS PAMATOJUMS

Sarunas starp ES un Andu Kopienu par reģionu savstarpējo asociācijas nolīgumu, ietverot 
politisko dialogu, sadarbību un tirdzniecību, tika sāktas 2007. gada jūnijā. Diemžēl nesaskaņu 
dēļ, kas starp Andu valstīm radās attiecībā uz vairākiem svarīgiem jautājumiem, 2008. gada 
jūnijā sarunas tika pārtrauktas.

Komisija iesniedza Padomei ieteikumu nolūkā grozīt spēkā esošo pilnvarojumu, lai turpinātu 
sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar tām Andu Kopienas valstīm, kuras vēlas virzīties uz 
priekšu. Padome 2009. gada janvārī pilnvaroja Komisiju veikt sarunas par daudzpusēju 
tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju un Peru ar vispārējo mērķi noslēgt līdzsvarotu, PTO 
prasībām atbilstošu nolīgumu.

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka ar Lisabonas līguma 208. pantu Eiropas Savienībai ir 
noteikts ņemt vērā sadarbības attīstības mērķus. Viņš uzskata, ka šis nolīgums ir iespēja 
nodrošināt pamatu reformām ar mērķi iekļauties pasaules ekonomikā, uzlabot labklājību un 
konsolidēt izaugsmi Kolumbijā un Peru. Andu Kopienas dalībvalstis ar pievienošanās 
klauzulu arī tiek mudinātas iesaistīties tirdzniecības nolīgumā, kad tās vēlas.

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka Komisija nolīgumos ietvēra pasākumus cilvēktiesību un 
tiesiskuma aizsardzībai, kā arī apņemšanos īstenot starptautiskas konvencijas par darba 
tiesībām un vides aizsardzību.

Tomēr attiecībā uz ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu atzinuma sagatavotājs atzīmē, ka bez 
atbilstošiem pasākumiem nolīguma īstenošana var ietekmēt cilvēktiesību, darba un vides 
standartus. Tāpēc viņš uzskata, ka ES aktīvi jāpalīdz īstenot papildu pasākumus, ar kuriem 
pastiprinātu visu nolīguma pušu pienākumu izpildi, un uzsver arī, ka Eiropas Parlamentam 
jāturpina cieši sekot pašreizējo uzraudzības un īstenošanas noteikumu efektivitātei.

Aicina ES efektīvi un pārredzami īstenot tehniskās palīdzības un spēju veidošanas 
noteikumus.

Atzinuma sagatavotājs ņēma vērā pilsoniskās sabiedrības organizāciju paustās bažas un 
uzskata, ka daudzas no tām ir pienācīgi risinātas galīgajā tekstā.
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Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ierosināt, lai Parlaments sniedz piekrišanu.


