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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Negocjacje między UE i Wspólnotą Andyjską dotyczące międzyregionalnej umowy
o stowarzyszeniu, obejmującej dialog polityczny, współpracę i handel, rozpoczęto w 2007 r. 
Niestety brak porozumienia między państwami andyjskimi w sprawie podejścia do szeregu 
kluczowych kwestii doprowadził do zawieszenia rozmów w czerwcu 2008 r.

Komisja przedstawiła Radzie zalecenie w celu zmiany dotychczasowego upoważnienia, aby 
kontynuować negocjacje w sprawie umowy o handlu z tymi państwami Wspólnoty 
Andyjskiej, które są tym zainteresowane. W styczniu 2009 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji dotyczących wielostronnej umowy o handlu z Kolumbią i Peru, 
których ogólnym celem jest zawarcie wyważonej umowy zgodnej z zasadami WTO.

Sprawozdawca podkreśla, że w myśl art. 208 Traktatu z Lizbony Unia Europejska ma 
obowiązek uwzględniać cele współpracy na rzecz rozwoju. Sprawozdawca uważa też, że 
umowa ta stwarza okazję do utrwalenia reform zmierzających do integracji Kolumbii i Peru
z gospodarką światową, zwiększenia dobrobytu i stabilizacji wzrostu w tych krajach. Poprzez 
klauzulę o przystąpieniu zachęca się członków Wspólnoty Andyjskiej do przystąpienia do 
umowy, gdy uznają to za stosowne.

Sprawozdawca zauważa, że Komisja włączyła do umowy środki dotyczące ochrony praw 
człowieka i praworządności oraz zobowiązania do wdrożenia międzynarodowych konwencji
o prawach pracy i o ochronie środowiska.  

Jednak w odniesieniu do oceny wpływu umowy na zrównoważony rozwój sprawozdawca 
zauważa, że bez odpowiednich środków wdrożenie umowy mogłoby mieć wpływ na normy
w zakresie praw człowieka, pracy i środowiska.  Dlatego też sprawozdawca uważa, że UE 
powinna przyczynić się aktywnie do wdrożenia środków towarzyszących, umożliwiając przez 
to realizację zobowiązań wszystkich stron objętych umową; podkreśla też, że Parlament 
Europejski powinien nadal obserwować dokładnie skuteczność obowiązujących przepisów 
dotyczących monitorowania i wykonania. 

Wzywa UE do wdrożenia, w sposób skuteczny i przejrzysty, przepisów dotyczących pomocy 
technicznej i budowania potencjału.

Sprawozdawca zapoznał się z obawami wyrażonymi przez organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i uważa, że ich zdecydowaną większością zajęto się odpowiednio w tekście 
końcowym.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody.


