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BEKNOPTE MOTIVERING
De onderhandelingen tussen de EU en de Andesgemeenschap over een
associatieovereenkomst tussen regio's met betrekking tot een politieke dialoog, samenwerking
en handel gingen in 2007 van start. Helaas leidde onenigheid tussen de Andeslanden over de
behandeling van een aantal belangrijke aspecten in juni 2008 tot schorsing van de
besprekingen.
De Commissie legde de Raad een aanbeveling voor om de machtiging te wijzigen en verder te
onderhandelen over een handelsovereenkomst met de landen van de Andesgemeenschap die
wel verder wilden. In januari 2009 verleende de Raad de Commissie machtiging om te
onderhandelen over een meerpartijenhandelsovereenkomst met Colombia en Peru, met als
algemene doelstelling een evenwichtige overeenkomst in overeenstemming met de WTOregels.
De rapporteur wijst erop dat artikel 208 van het Verdrag van Lissabon van de EU vereist dat
zij rekening houdt met doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking. Hij is van mening dat
deze overeenkomst een gelegenheid is Colombia en Peru een anker te bieden om hun
hervormingen in de wereldeconomie te integreren, hun welvaart te verhogen en hun groei te
consolideren. In een toetredingsclausule worden andere leden van de Andesgemeenschap
eveneens gestimuleerd aan de handelsovereenkomst deel te nemen zodra zij zich daartoe in
staat achten.
De rapporteur erkent dat de Commissie maatregelen inzake de bescherming van de
mensenrechten en de rechtsstaat in de overeenkomst heeft opgenomen, alsmede
verplichtingen om internationale verdragen inzake arbeidsrechten en milieubescherming ten
uitvoer te leggen.
In het kader van de duurzaamheidseffectbeoordeling merkt de rapporteur echter op dat,
zonder passende maatregelen, de tenuitvoerlegging van de overeenkomst gevolgen kan
hebben voor de mensenrechten en arbeids- en milieunormen. Hij is derhalve van mening dat
de EU actief moet bijdragen aan de tenuitvoerlegging van begeleidende maatregelen die
toezien op de in de overeenkomst vastgestelde verplichtingen van alle partijen, en benadrukt
tevens dat het Europees Parlement de doeltreffendheid van de bestaande toezicht- en
uitvoeringsbepalingen nauwlettend moet blijven volgen.
Hij verzoekt de EU de bepalingen inzake technische bijstand en capaciteitsopbouw op
efficiënte en transparante wijze ten uitvoer te leggen.
De rapporteur heeft kennis genomen van de bezorgdheden van maatschappelijke organisaties
en is van mening dat een aanzienlijk gedeelte hiervan ruim aan bod komt in de definitieve
tekst.
******
De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie
internationale handel het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.
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