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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

In-negozjati bejn l-UE u l-Komunità Andina dwar ftehim ta' assoċjazzjoni bejn reġjun u ieħor,
inklużi d-djalogu politiku, il-kooperazzjoni u l-kummerċ, tnedew fl-2007. Sfortunatament, in-
nuqqas ta' ftehim bejn il-pajjiżi Andini dwar l-approċċi għal għadd ta' kwistjonijiet ewlenin 
wasslu għas-sospensjoni tat-taħditiet f'Ġunju tal-2008.

Il-Kummissjoni ressqet rakkomandazzjoni lill-Kunsill bil-għan li tiġi modifikata l-
awtorizzazzjoni eżistenti sabiex ikomplu għaddejjin in-negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ma' 
dawk il-pajjiżi tal-Komunità Andina li huma lesti li jimxu 'l quddiem. F'Jannar 2009, il-
Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja ftehim ta' kummerċ multipartitiku mal-
Kolombja u  l-Perù, bl-objettiv ġenerali ta' ftehim ibbilanċjat u kompatibbli mad-WTO.

Ir-rapporteur jirrimarka li l-Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona jeħtieġ li l-UE tqis l-objettivi 
ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp. Huwa jqis li dan il-ftehim huwa opportunità sabiex ikunu 
ankrati r-riformi għall-integrazzjoni tal-ekonomija globali, biex jissaħħaħ il-benessri u jkun 
ikkonsolidat it-tkabbir fil-Kolombja u  l-Perù. Membri tal-Komunità Andina qed ikunu 
inkoraġġiti wkoll, permezz ta' klawżola ta' adeżjoni, biex jipparteċipaw fil-ftehim 
kummerċjali meta jidhrilhom li hu ż-żmien li jagħmlu dan.

Ir-rapporteur jirrikonoxxi li l-Kummissjoni inkludiet fil-ftehim miżuri dwar il-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, kif ukoll impenji favur l-implimentazzjoni tal-
konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet marbuta max-xogħol u l-ħarsien tal-ambjent.

Madankollu, rigward il-valutazzjoni tal-impatt għas-sostenibilità, ir-rapporteur jinnota li 
mingħajr miżuri xierqa, l-implimentazzjoni tal-ftehim jista' jkollha impatt fuq l-istandards tad-
drittijiet tal-bniedem, tax-xogħol u tal-ambjent. Għal din ir-raġuni, jqis li l-UE għandha 
tikkontribwixxi attivament għall-implimentazzjoni ta' miżuri ta' sostenn, li jippermettu l-
infurzar tal-obbligi tal-partijiet kollha skont il-ftehim, u jenfasizza wkoll li l-Parlament 
Ewropew għandu jkompli jsegwi mill-qrib l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet eżistenti ta' 
monitoraġġ u implimentazzjoni.

Jistieden lill-UE timplimenta, b'mod effiċjenti u trasparenti, id-dispożizzjonijiet dwar l-
assistenza teknika u l-bini ta' kapaċità.

Ir-rapporteur ħa nota tat-tħassib li esprimew organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u jqis li fit-
test finali kien indirizzat livell sinifikanti minnu.

******

Il- Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu.


