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KORTFATTAD MOTIVERING

Förhandlingar mellan EU och Andinska gemenskapen om ett mellanregionalt 
associeringsavtal, inklusive politisk dialog, samarbete och handel, inleddes i juni 2007. 
Dessvärre ledde oenighet mellan de andinska länderna kring ett antal centrala frågor till att 
förhandlingarna strandade i juni 2008.

Kommissionen lade fram en rekommendation till rådet i syfte att ändra det befintliga
bemyndigandet för att kunna återuppta förhandlingarna om ett handelsavtal med de länder i 
Andinska gemenskapen som var villiga att gå vidare. I januari 2009 bemyndigade rådet 
kommissionen att förhandla fram ett multilateralt handelsavtal med Colombia och Peru med 
målet att få till stånd ett balanserat avtal som är förenligt med WTO:s bestämmelser.

Föredraganden påpekar att EU enligt artikel 208 i Lissabonfördraget ska ta hänsyn till målen 
för utvecklingssamarbetet. Han anser att avtalet är en möjlighet att förankra Colombias och 
Perus reformer för att göra dem till en del av den globala ekonomin, öka välfärden och 
konsolidera deras tillväxt. Genom en anslutningsklausul i avtalet uppmuntras medlemmar av 
Andinska gemenskapen att ansluta sig till handelsavtalet när de anser att tiden är inne.

Föredraganden noterar att kommissionen infört åtgärder i avtalet för skydd av de mänskliga 
rättigheterna och rättsstatsprincipen samt åtaganden för att genomföra internationella 
konventioner om arbetsrätt och miljöskydd.

Vad gäller bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling noterar föredraganden 
dock att tillämpningen av avtalet kan påverka mänskliga rättigheter samt arbets- och 
miljönormer om inte lämpliga åtgärder vidtas. Föredraganden anser därför att EU aktivt bör 
bidra till genomförandet av kompletterande åtgärder och se till att alla parter uppfyller sina 
åtaganden enligt avtalet. Han betonar också att Europaparlamentet bör fortsätta att på nära 
håll följa upp hur effektiva gällande övervaknings- och genomförandebestämmelser är.

Föredraganden uppmanar EU att på ett öppet och effektivt sätt tillämpa bestämmelserna om 
tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad.

Föredraganden noterar de frågor som det civila samhällets organisationer uttryckt sin oro över 
och anser att en stor del av dem har behandlats på ett ändamålsenligt sett i sluttexten.

******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.


