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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за 
асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, 
и Централна Америка, от друга страна
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (16395/2011),

– като взе предвид проекта на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз 
и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна 
(16394/2011),

– като взе предвид искането на Съвета за одобрение съгласно член 217 и член 218, 
параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (C7-0000/2012),

– като взе предвид своите резолюции от 15 ноември 2001 г. относно глобално 
партньорство и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и 
Латинска Америка, от 27 април 2006 г. относно засилено партньорство между 
Европейския съюз и Латинска Америка, от 24 април 2008 г. относно петата среща на 
най-високо равнище между страните от Латинска Америка и Карибския басейн и 
Европейския съюз (ЕС-ЛАКБ), проведена в Лима1,

– като взе предвид своите резолюции относно стратегия на ЕС за отношенията с 
Латинска Америка2, относно търговските отношения на ЕС с Латинска Америка3 и 
относно повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие4,

– като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна 
асамблея (Евролат), и по-специално резолюциите, приети на петото редовно 
пленарно заседание, проведено на 18 и 19 май 2011 г. в Монтевидео, Уругвай, 
относно перспективите пред търговските отношения между Европейския съюз и 
Латинска Америка, относно стратегии за запазване и създаване на работни места, 
по-специално за жени и за младежи, и относно отношенията между Европейския 
съюз и Латинска Америка в областта на сигурността и отбраната,

– като взе предвид член 81, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид междинния доклад на комисията по външни работи и становищата 
на комисията по международна търговия и на комисията по развитие 
(A7-0000/2012),

                                               
1 OВ C 140 Е, 16.3.2002 г., стр. 569.
2 OВ C 81 Е, 15.3.2011 г., стр. 54.
3 OВ C 12 Е, 15.1.2011 г., стр. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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А. като има предвид, че регионалната интеграция въз основа на сключването на 
двустранни и субрегионални споразумения за сътрудничество представлява една от 
основните цели на двурегионалното стратегическо сътрудничество между ЕС и 
Латинска Америка;

Б. като има предвид, че развитието на отношенията с Латинска Америка е от взаимен 
интерес и носи предимства за всички държави членки на ЕС;

В. като има предвид, че ЕС е най-големият донор на помощ за развитие, водещият 
инвеститор и втори по значимост търговски партньор на Централна Америка;

1. изисква от Съвета и Комисията да вземат предвид следните препоръки:

Въведение

а) припомня, че на проведената през май 2006 г. във Виена среща на високо равнище 
между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн държавните и 
правителствените ръководители на Европейския съюз и на някои републики от 
Централна Америка решиха да започнат преговори за сключване на споразумение за 
асоцииране между двата региона и че преговорите официално започнаха през 
октомври 2007 г.; 

б) припомня, че Панама, която първоначално следеше преговорите в качеството си на 
наблюдател, поиска да се присъедини към тях през януари 2010 г. и че на 10 март 
2010 г. Европейският съюз официално прие включването на Панама;

в) припомня, че преговорите бяха успешно приключени през май 2010 г. и че след 
проверка от правна страна на 22 март 2011 г. текстът на споразумението беше 
парафиран;

Политическият диалог като ключов елемент в  развитието на двурегионалното 
сътрудничество

г) подчертава, че става въпрос за първо всеобхватно споразумение за асоцииране 
между региони, което предполага решителен принос за интеграцията на Централна 
Америка в резултат от недвусмислената политическа воля на Съюза, като следва да 
се отбележи, че отношенията с този регион излизат извън рамките на свободната 
търговия;

д) изтъква, че постигането на това споразумение за асоцииране с Централна Америка е 
в духа на политиката в подкрепа на мира, стабилността и демократизацията на 
региона, започната от Европейския съюз през 80-те години на миналия век със 
съществено политическо участие посредством различните споразумения за мир и 
процеса „Контадора“;

е) приветства новите и изключителни възможности, които предлага политическият 
диалог, залегнал в новото споразумение за асоцииране, за двурегионалните 
отношения между Европейския съюз и Централна Америка в областта на диалога 
между правителствата, парламентите и с гражданското общество, което 
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представлява качествен скок по отношение на предишния процес на диалог от Сан 
Хосе, започнал през 1984 г.;

ж) подчертава парламентарното измерение на споразумението за асоцииране, със 
създаването на парламентарен комитет за асоцииране, включващ членове на 
Европейския парламент и парламентаристи от Централна Америка, който трябва да 
бъде информиран относно решенията на Съвета за асоцииране и може да отправя 
препоръки и да събира информация относно прилагането на споразумението;

з) подчертава, че споразумението за асоцииране, сключено с Централна Америка, 
съдържа важни елементи, които допринасят за постигане целите на външната 
дейност на Европейския съюз, определени в член 21 от Договора за Европейския 
съюз, а именно за развитие и укрепване на правата на човека и демокрацията, за 
устойчива икономика и за социално и екологично развитие; 

и) подчертава, че член 1 от споразумението постановява спазване на демократичните 
принципи, основните права на човека и принципите на правовата държава като 
„съществени елементи“ на споразумението, така че неспазването им от която и да е 
от страните би довело до приемане на мерки, в т.ч. до евентуалното му 
преустановяване; 

й) подчертава, че споразумението за асоцииране с Централна Америка трябва да се 
разглежда като подходяща рамка за обединяване на усилията, като равни партньори, 
в борбата със социалното неравенство, за насърчаване на приобщаващо развитие и 
за справяне със социалните, икономическите и политическите предизвикателства, 
които продължават да съществуват; 

к) приветства решителния ангажимент за многостранен подход с цел по-добра защита 
на общите ценности и цели, както и с цел ефикасно преодоляване на глобалните 
предизвикателства; 

л) отбелязва, че новото споразумение за асоцииране предлага нови възможности за 
диалога в областта на борбата с наркотрафика и организираната престъпност в 
съответствие с регионалната стратегия за сигурност, подписана от президентите на 
Централна Америка, и приветства различните ангажименти за координиране, поети 
от страните, в рамките на борбата с незаконния трафик на наркотици, изпирането на 
пари, финансирането на тероризма, организираната престъпност и корупцията;

м) приветства създаването на съвместен консултативен комитет на гражданското 
общество между ЕС и Централна Америка;

Ефективно сътрудничество в подкрепа на борбата с бедността и на социалното 
сближаване

н) подчертава приоритета, който се отдава на социалното сближаване като цел на 
регионалните политики за сътрудничество; изтъква, че сближаването е възможно 
единствено ако се намали равнището на бедност, неравенство, социална изолация и 
всяка форма на дискриминация; подчертава, че социалните неравенства не са били 
намалени в достатъчна степен през последните години и че несигурността в 
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Централна Америка е въпрос, който буди сериозно безпокойство; 

о) подчертава ангажиментите, поети в областта на сътрудничеството с цел 
модернизиране на държавата и на публичните администрации, подобряване на 
системите за данъчно облагане и прозрачност, борба с корупцията, укрепване на 
съдебната система и участие на гражданското общество;

п) подчертава споразумението между двата региона в областта на околната среда, 
чиито цели включват подобряване на качеството на околната среда, устойчиво 
развитие, сътрудничество в областта на управлението на природните бедствия и 
борба с изменението на климата, обезлесяването, опустиняването и опазване на 
биологичното многообразие;

Заключения

р) изтъква, че споразумението за асоцииране допринася за постигане целите на 
външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора за Европейския 
съюз; подчертава, че спазването на демократичните принципи, правата на човека и 
принципите на правовата държава са съществени елементи от споразумението;

с) подчертава, че действащите търговски разпоредби, които имат временен характер и 
се основават на едностранна система на общи преференции, се развиват в посока 
реципрочна договорена структура за постепенната либерализация на търговията със 
стоки и услуги, възлагането на обществени поръчки и за насърчаване на 
инвестициите, като се създава предсказуема рамка на правна сигурност, 
насърчаваща взаимното доверие, което е от съществено значение за развитието на 
търговията и инвестициите;

т) подчертава приоритета, който се отдава на социалното сближаване като цел на 
регионалните политики за сътрудничество, като приоритетната цел е намаляването 
на равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на 
дискриминация;

у) изтъква, че споразумението за асоцииране с Централна Америка допринася по 
ефикасен начин за усилията за регионална интеграция и за крайната цел за 
стратегическо асоцииране на двата региона ЕС и Латинска Америка;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


