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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering 
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og 
Mellemamerika på den anden side
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16395/2011),

– der henviser til udkast til aftale om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske 
Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side
(16394/2011),

– der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, 
andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(C7-0000/2012),

– der henviser til sine beslutninger af 15. november 2001 om et globalt partnerskab og en 
fælles strategi for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika, af 27. 
april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika og 
af 24. april 2008 om det 5. topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i 
Lima1,

– der henviser til sine beslutninger om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika2, 
om EU's handelsforbindelser med Latinamerika3 og om forbedring af virkningen af EU's 
udviklingspolitik4,

– der henviser til beslutningerne fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske 
Forsamling (EuroLat), særlig beslutningerne vedtaget på det femte ordinære plenarmøde 
den 18.-19. maj 2011 i Montevideo, Uruguay, om perspektiverne for 
handelsforbindelserne mellem EU og Latinamerika, om strategierne for jobbeskyttelse og 
jobskabelse, navnlig til fordel for kvinder og unge, samt om forbindelserne mellem EU og 
Latinamerika på området for sikkerhed og forsvar, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 3,

– der henviser til interimsbetænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
International Handel og Udviklingsudvalget (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at regional integration gennem indgåelse af bilaterale og subregionale 
associeringsaftaler er en af hovedmålsætningerne i den biregionale strategiske associering 
mellem EU og Latinamerika; 

                                               
1 EFT C 140 E af 16.3.2002, s. 569.
2 EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 54.
3 EUT C 12 E af 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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B. der henviser til, at udviklingen af forbindelserne med Latinamerika er i begge parters 
interesse og skaber fordele for alle EU-medlemsstaterne;

C. der henviser til, at EU er den største donor af udviklingsbistand, den største investor og 
den næststørste handelspartner i Mellemamerika; 

1. henstiller til Rådet og Kommissionen:

Indledning

a) at henvise til, at Den Europæiske Unions og visse mellemamerikanske republikkers stats-
og regeringschefer på topmødet mellem Den Europæiske Union, Mellemamerika og 
Caribien i Wien i maj 2006 besluttede at indlede forhandlinger om en associeringsaftale 
mellem de to regioner, og at disse forhandlinger formelt blev indledt i oktober 2007 

b) at henvise til, at Panama, der indledningsvis havde fulgt forhandlingerne som observatør, i 
januar 2010 anmodede om at deltage i forhandlingerne, og at EU den 10. marts 2010 
formelt accepterede Panamas inddragelse

c) at henvise til, at forhandlingerne afsluttedes med positivt udfald i maj 2010, og at aftalen 
efter en juridisk gennemgang blev paraferet den 22. marts 2011

Politisk dialog som et centralt emne i udviklingen af den biregionale associering

d) at understrege, at denne aftale er den første omfattende associeringsaftale mellem 
regioner, at den er resultatet af en klar politisk vilje i EU, og at den er et afgørende bidrag 
til integrationen af Mellemamerika, selvom det dog ikke må glemmes, at forbindelserne 
med denne region er meget mere end blot fri handel

e) at understrege, at opnåelsen af denne associeringsaftale med Mellemamerika indgår som 
et naturligt led i den politik til støtte for fredsskabelse i og stabilisering og 
demokratisering af regionen, som blev indledt af Den Europæiske Union i 1980'erne 
gennem et omfattende politisk engagement i de forskellige fredsaftaler og Contadora-
processen

f) at glæde sig over de nye, ekstraordinære muligheder, som den politiske dialog inden for 
rammerne af den nye associeringsaftale åbner for de biregionale forbindelser mellem Den 
Europæiske Union og Mellemamerika, både når det gælder dialogen mellem de udøvende 
organer og mellem parlamenter og dialogen med civilsamfundet, hvilket er en klar 
forbedring i forhold til den tidligere San José-dialog, der blev indledt i 1984

g) at fremhæve aftalens parlamentariske dimension takket være oprettelsen af et 
parlamentarisk associeringsudvalg bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet og af 
mellemamerikanske parlamentsmedlemmer, som skal informeres om Associeringsrådets 
afgørelser, og som kan udarbejde henstillinger og indhente oplysninger om aftalens 
gennemførelse 

h) at understrege, at associeringsaftalen med Mellemamerika indeholder vigtige elementer, 
der bidrager til at nå de i EU-traktatens artikel 21 omhandlede mål for EU's optræden 
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udadtil og frem for alt til at udvikle og styrke menneskerettighederne og demokratiet, en 
bæredygtig økonomi og social og miljømæssig udvikling 

i) at fremhæve, at det i aftalens artikel 1 hedder, at respekten for de demokratiske principper, 
de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet er centrale elementer i 
aftalen, og at parternes manglende overholdelse af disse vil medføre foranstaltninger, som 
kan betyde, at aftalen suspenderes 

j) at understrege at, associeringsaftalen med Mellemamerika skal betragtes som en passende 
ramme for på lige vilkår at forene bestræbelserne på at bekæmpe social ulighed, fremme 
inklusiv udvikling, og at tage fat på sociale, økonomiske og politiske udfordringer, som 
fortsat findes

k) at glæde sig over målsætningen om multilateralisme med henblik på et bedre forsvar af 
fælles værdier og mål samt på at imødegå de globale udfordringer på effektiv vis 

l) at konstatere, at den nye associeringsaftale indeholder nye muligheder for dialog om 
bekæmpelsen af narkohandel og organiseret kriminalitet på linje med den regionale 
sikkerhedsstrategi, der er underskrevet af de mellemamerikanske præsidenter, og at glæde 
sig over forskellige koordineringstiltag, som parterne har påtaget sig at tage inden for 
rammerne af bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel, hvidvaskning af penge, finansiering 
af terrorisme, organiseret kriminalitet og korruption

m) at glæde sig over oprettelsen af et fælles rådgivende udvalg, som skal repræsentere 
civilsamfundet i EU og Mellemamerika

Et effektivt samarbejde om fattigdomsbekæmpelse og social samhørighed

n) at fremhæve den prioritet, der gives social samhørighed som et mål for regionale 
samarbejdspolitikker, og understrege, at denne samhørighed kun er mulig, hvis 
fattigdomstallet, ulighed, social udstødelse og enhver form for diskrimination reduceres; 
at fremhæve, at der i de senere år ikke er sket en tilstrækkelig stor reduktion af social 
ulighed, og at denne usikkerhed vækker alvorlig bekymring i Mellemamerika 

o) at fremhæve samarbejdstiltagene med henblik på modernisering af staten og den offentlige 
forvaltning, forbedring af skatteopkrævningssystemer og gennemsigtighed, bekæmpelse af 
korruption, styrkelse af retssystemet og øget inddragelse af civilsamfundet

p) at fremhæve den aftale, som parterne har indgået om miljø, og som blandt andet tager 
sigte på at forbedre miljøkvaliteten, bæredygtig udvikling, samarbejdet inden for områder 
som forvaltning af naturkatastrofer, bekæmpelse af klimaforandringer, skovrydning og 
ørkendannelse og bevarelse af biodiversitet

Konklusioner

q) at fremhæve, at associeringsaftalen bidrager til opnåelsen af de i EU-traktatens artikel 21 
omhandlede mål for EU's optræden udadtil; understrege, at respekten for demokratiske 
værdier, menneskerettigheder og retsstaten er centrale elementer i aftalen
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r) at understrege, at den eksisterende midlertidige handelsramme, der bygger på en ensidig 
og generel præferenceordning, vil udvikle sig i retning af en gensidig og ved fælles 
overenskomst fastlagt ordning med henblik på en gradvis liberalisering af handlen med 
varer og tjenesteydelser og liberalisering af offentlige indkøbsaftaler og på fremme af 
investeringer, således at der etableres en forudsigelig retssikkerhedsramme, som fremmer 
den gensidige tillid og er en uomgængelig nødvendighed for udviklingen af samhandel og 
investeringer

s) at fremhæve den prioritet, der gives den sociale samhørighed som et politisk mål for 
regionalt samarbejde, idet det prioriterede mål er en reduktion af fattigdomstallet samt af 
ulighed, social udstødelse og enhver form for diskrimination

t) at fremhæve, at associeringsaftalen med Mellemamerika på effektiv vis bidrager til 
bestræbelserne med henblik på regional integration og til opnåelsen af det endelige mål 
for den biregionale strategiske associering mellem EU og Latinamerika;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 


