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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Negocierile între UE și Comunitatea Andină în vederea unui acord de asociere interregional 
care să includă dialogul politic, cooperarea și comerțul, au fost lansate în 2007. În mod 
regretabil, dezacordul dintre țările andine privind abordarea câtorva aspecte esențiale a dus la 
suspendarea negocierilor în iunie 2008.

Comisia a prezentat o recomandare Consiliului în vederea modificării autorizării existente, 
astfel încât să continue negocierea unui acord comercial cu țările Comunității Andine care 
doreau acest lucru. În ianuarie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord 
comercial multipartit cu Republica Columbia și Republica Peru, având ca obiectiv general 
încheierea unui acord echilibrat și compatibil cu OMC.

Raportorul subliniază faptul că articolul 208 din Tratatul de la Lisabona obligă UE să țină 
seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare. Raportorul consideră că acest acord 
reprezintă o ocazie pentru UE de a oferi o ancoră pentru reformele din Columbia și Peru în 
vederea integrării economiei globale, sporirii bunăstării și consolidării creșterii în aceste țări. 
Membrii Comunității Andine sunt, de asemenea, încurajați printr-o clauză privind aderarea să 
participe la acordul comercial oricând consideră adecvat acest lucru.

Raportorul recunoaște că Comisia a inclus în acord măsuri de protecție a drepturilor omului și 
a statului de drept, precum și angajamente referitoare la implementarea convențiilor 
internaționale privind dreptul muncii și protecția mediului.

Totuși, în ceea ce privește evaluarea impactului asupra dezvoltării durabile, raportorul 
constată faptul că, în lipsa măsurilor adecvate, punerea în aplicare a acordului ar putea avea
consecințe asupra drepturilor omului și a standardelor în domeniul muncii și al mediului. Din 
acest motiv, raportorul consideră că UE ar trebui să contribuie în mod activ la punerea în 
aplicare a măsurilor de însoțire, asigurând respectarea de către toate părțile a obligațiilor care 
decurg din acord și subliniază, de asemenea, că Parlamentul European ar trebui să continue să 
urmărească îndeaproape eficacitatea dispozițiilor de punere în aplicare și de monitorizare 
existente.

Invită UE să pună în aplicare în mod eficient și transparent dispozițiile privind asistența 
tehnică și consolidarea capacității.

Raportorul a luat act de preocupările exprimate de către organizațiile societății civile și 
consideră că s-a ținut cont în mod corespunzător de o mare parte dintre acestea în textul final.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să 
propună Parlamentului să își dea aprobarea.


