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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rokovania medzi EÚ a Andským spoločenstvom o medziregionálnej dohode o pridružení 
vrátane politického dialógu, spolupráce a obchodu sa začali v roku 2007. Nezhody medzi 
andskými krajinami týkajúce sa prístupu k viacerým kľúčovým otázkam viedli, žiaľ, v júni 
2008 k prerušeniu rozhovorov.

Komisia predložila Rade odporúčanie s cieľom upraviť existujúce splnomocnenie tak, aby sa 
mohlo pokračovať v rokovaniach o dohode o obchode s tými krajinami Andského 
spoločenstva, ktoré majú záujem v nich postúpiť ďalej. V januári 2009 Rada splnomocnila 
Komisiu na rokovania o mnohostrannej dohode o obchode s Kolumbiou a Peru s celkovým 
zámerom uzavrieť vyváženú dohodu, ktorá spĺňa požiadavky Svetovej obchodnej organizácie.

Spravodajca zdôrazňuje, že podľa článku 208 Lisabonskej zmluvy sa vyžaduje, aby EÚ 
zohľadňovala ciele rozvojovej spolupráce. Domnieva sa, že táto dohoda predstavuje 
príležitosť poskytnúť pevnú oporu reformám, ktorých cieľom je prepojiť celosvetové 
hospodárstvo, zvýšiť blahobyt a upevniť rast v Kolumbii a Peru. Prostredníctvom doložky 
o pristúpení sa aj členské krajiny Andského spoločenstva podporujú v tom, aby sa zapojili 
do dohody o obchode, kedykoľvek to budú považovať za vhodné.

Spravodajca oceňuje, že Komisia zahrnula do dohody opatrenia na ochranu ľudských práv 
a zásad právneho štátu, ako aj záväzky týkajúce sa vykonávania medzinárodných dohovorov 
v oblasti pracovných práv a ochrany životného prostredia.

V súvislosti s hodnotením vplyvu na trvalú udržateľnosť však spravodajca poznamenáva, že 
bez primeraných opatrení môže mať vykonávanie dohody vplyv na dodržiavanie ľudských 
práv a pracovných a environmentálnych noriem. Z tohto dôvodu sa spravodajca domnieva, že 
EÚ by mala aktívne prispievať k vykonávaniu sprievodných opatrení, pričom by mala 
zabezpečiť plnenie povinností všetkých strán podľa dohody, a takisto zdôrazňuje, že 
Európsky parlament by mal naďalej dôsledne sledovať efektívnosť platných ustanovení 
o monitorovaní a vykonávaní.

Vyzýva EÚ, aby efektívne a transparentne vykonávala ustanovenia týkajúce sa technickej 
pomoci a budovania kapacít.

Spravodajca vzal na vedomie obavy vyjadrené organizáciami občianskej spoločnosti 
a domnieva sa, že mnoho z nich bolo náležite zohľadnených v konečnom znení dohody.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, 
aby Európsky parlament udelil súhlas.


