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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pogajanja med EU in Andsko skupnostjo o medregijskem pridružitvenem sporazumu, 
vključno s političnim dialogom, sodelovanjem in trgovino, so se začela leta 2007. Ker se 
andske države niso uspele sporazumeti o pristopu k vrsti osrednjih vprašanj so bila pogajanja 
junija 2008 žal prekinjena.

Komisija je Svetu predložila priporočilo za spremembo obstoječega pooblastila, da bi se 
pogajanja o trgovinskem sporazumu nadaljevala s tistimi državami Andske skupnosti, ki so to 
želele. Svet je januarja 2009 pooblastil Komisijo za pogajanja o večstranskem trgovinskem 
sporazumu s Kolumbijo in Perujem, katerih splošni cilj je bil skleniti uravnotežen trgovinski 
sporazum, združljiv s STO.

Pripravljavec mnenja poudarja, da člen 208 Lizbonske pogodbe zahteva, da EU upošteva cilje 
razvojnega sodelovanja. Meni, da sporazum ponuja priložnost, da poveže reforme s 
svetovnim gospodarstvom, poveča blaginjo in okrepi rast v Kolumbiji in Peruju. Članice 
Andske skupnosti se s klavzulo o pristopu spodbuja, da se, kadar se jim zdi primerno, 
pridružijo trgovinskem sporazumu.

Pripravljavec mnenja priznava, da je Komisija v sporazum vključila ukrepe za varstvo 
človekovih pravic in načel pravne države, pa tudi zaveze o izvajanju mednarodnih konvencij 
o pravicah delavcev in varstvu okolja.

Kljub temu opozarja, sklicujoč se na presojo vpliva z vidika trajnosti, da bi utegnilo izvajanje 
sporazuma brez ustreznih ukrepov vplivati na človekove pravice ter delovne in okoljske 
standarde. Zaradi tega meni, da bi morala EU dejavno prispevati k izvajanju spremljajočih 
ukrepov in uresničevanju obveznosti vseh podpisnic sporazuma, ter poudarja, da bi moral 
Evropski parlament še naprej natančno spremljati učinkovitost obstoječih določb za nadzor in 
izvajanje.

Poziva EU, naj začne učinkovito in pregledno izvajati določbe o tehnični podpori in izgradnji 
zmogljivosti.

Pripravljavec mnenja je seznanjen s pomisleki, ki so jih izrazile organizacije civilne družbe, in 
meni, da jih je bilo veliko ustrezno obravnavanih v končnem besedilu.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da Parlamentu 
priporoči, naj da svojo odobritev.


