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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας 
σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (16395/2011),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κρατών μελών της, αφενός, και την Κεντρική Αμερική, αφετέρου (16394/2011),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
217 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7 0000/2012),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία σφαιρική 
εταιρική σχέση και μία κοινή στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση 
της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, της 
24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την Ε΄ Διάσκεψη Κορυφής της Λατινικής Αμερικής, 
της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-ΛΑΚ) στη Λίμα,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη 
Λατινική Αμερική, σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ -Λατινικής Αμερικής, και 
σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Λατινικής Αμερικής-
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuroLat) και ιδίως τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από την 
πέμπτη τακτική σύνοδο Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2011 
στο Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη, σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής καθώς και σχετικά με τις 
στρατηγικές προστασίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες και 
τους νέους, και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Λατινικής Αμερικής σε θέματα ασφάλειας και άμυνας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης 
(A7-0000/2012),

Α. επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω της σύναψης διμερών και 
υποπεριφερειακών συμφωνιών εταιρικής σχέσης αποτελεί έναν από τους βασικούς 
στόχους της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής 
Αμερικής·



PE489.715v01-00 4/6 PR\903621EL.doc

EL

Β. επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με την Λατινική Αμερική παρουσιάζει 
αμοιβαίο ενδιαφέρον και πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Γ. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ο κύριος 
επενδυτής και ο δεύτερος εμπορικός εταίρος στην Κεντρική Αμερική·

1. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

Εισαγωγή

(α) υπενθυμίζει ότι στη σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής που έλαβε χώρα στη Βιέννη στις 2006, οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων δημοκρατιών της 
Κεντρικής Αμερικής αποφάσισαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών, και ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές 
άρχισαν επισήμως τον Οκτώβριο 2007· 

(β) υπενθυμίζει ότι ο Παναμάς, ο οποίος είχε παρακολουθήσει αρχικώς τις 
διαπραγματεύσεις υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, ζήτησε την ενσωμάτωσή του σε 
αυτές, τον Ιανουάριο του 2010 και ότι την 10ή Μαρτίου 2010, η συμπερίληψη του 
Παναμά στις διαπραγματεύσεις έγινε επισήμως δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

(γ) υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Μάιο του 2010 και 
– έπειτα από μια φάση νομικής αναθεώρησης – το κείμενο της συμφωνίας 
μονογραφήθηκε στις 22 Μαρτίου 2011·

Ο πολιτικός διάλογος ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της διπεριφερειακής 
εταιρικής σχέσης

(δ) υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την πρώτη ευρεία συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ 
περιφερειών, πράγμα που συνεπάγεται, ως καρπός της αναμφισβήτητης πολιτικής 
βούλησης της Ένωσης, την αποφασιστική συμβολή στην ολοκλήρωση της Κεντρικής 
Αμερικής, πάντοτε με το νόημα ότι η σχέση με την περιφέρεια αυτή είναι κάτι 
περισσότερο από απλώς ελεύθερο εμπόριο·

(ε) υπογραμμίζει ότι η σύναψη αυτής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Κεντρική 
Αμερική εγγράφεται στην πολιτική της υποστήριξης της ειρήνευσης, της σταθερότητας 
και του εκδημοκρατισμού της περιφέρειας, η οποία άρχισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά την δεκαετία του ’80, μέσω μιας ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης με τις 
διάφορες ειρηνευτικές συμφωνίες και την συμφωνία της Κονταδόρα·

(στ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες και εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει 
ο πολιτικός διάλογος της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την διπεριφερειακή 
σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Αμερικής, τόσο στο επίπεδο των 
στελεχών όσο και στον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τον διάλογο με την κοινωνία 
των πολιτών, πράγμα που αποτελεί ποιοτικό άλμα εν σχέσει με την προηγούμενη 
διαδικασία διαλόγου του Σαν Χοσέ που είχε αρχίσει το 1984·

(ζ) υπογραμμίζει την κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας με την δημιουργία μιας 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Σύνδεσης, η οποία αποτελείται από μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, 
και η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Εταιρικής Σχέσης, θα μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας· 

(η) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης που επετεύχθη με την Κεντρική 
Αμερική περιέχει σημαντικά στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, την ανάπτυξη και την
εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, την βιώσιμη οικονομία 
και την κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη· 

(θ) υπογραμμίζει ότι το άρθρο 1 της συμφωνίας περιλαμβάνει τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή του 
κράτους δικαίου ως "βασικών στοιχείων" της, εις τρόπον ώστε η μη τήρησή τους από 
οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται την λήψη μέτρων τα οποία θα 
μπορούσαν να φθάσουν μέχρι και την ακύρωσή της· 

(ι) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει να 
νοηθεί ως το κατάλληλο πλαίσιο για την συνένωση των προσπαθειών, υπό συνθήκες 
ισότητας, για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας, την υποστήριξη της 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτικών προκλήσεων οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν· 

(ια) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τον 
πολυμερή χαρακτήρα των σχέσεων, για την αποτελεσματικότερη προστασία των αξιών 
και την επιδίωξη των κοινών στόχων, εις τρόπον ώστε να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο· 

(ιβ) σημειώνει ότι η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης παρέχει νέες δυνατότητες για τον 
διάλογο στο θέμα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών και του 
οργανωμένου εγκλήματος, στο πνεύμα της Περιφερειακής Στρατηγικής Ασφάλειας που 
αποφασίστηκε από τους προέδρους των χωρών της Κεντρικής Αμερικής και χαιρετίζει 
τις διάφορες δεσμεύσεις συντονισμού που ανελήφθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη 
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, της 
νομιμοποίησης μαύρου χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς·

(ιγ) χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας της Κοινής Συμβουλευτικής Επιτροπής της 
Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·

Αποτελεσματική συνεργασία υπέρ της καταπολέμησης της φτώχειας και υπέρ της 
κοινωνικής συνοχής

(ιδ) υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίδεται στην κοινωνική συνοχή ως στόχο των 
περιφερειακών πολιτικών συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η συνοχή αυτή θα καταστεί 
δυνατή μόνον εφόσον περιοριστούν τα ποσοστά της φτώχειας, της ανισότητας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και οιουδήποτε είδους διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι οι 
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κοινωνικές ανισότητες δεν έχουν περιοριστεί επαρκώς κατά τα τελευταία έτη και ότι η 
ανασφάλεια αποτελεί στοιχείο σοβαρών ανησυχιών στην Κεντρική Αμερική· 

(ιε) υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο θέμα της συνεργασίας, του 
εκσυγχρονισμού του κράτους και των δημόσιων διοικήσεων, της βελτίωσης των 
συστημάτων είσπραξης των φόρων και της διαφάνειας, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος και της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών·

(ιστ) υπογραμμίζει την συμφωνία η οποία επετεύχθη από τα συμβαλλόμενα μέρη στο θέμα 
του περιβάλλοντος, μεταξύ των στόχων του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η συνεργασία επί θεμάτων διαχείρισης των 
φυσικών καταστροφών και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της καταστροφής 
των δασών, της απερήμωσης και η διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Συμπεράσματα

(ιζ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου περιλαμβάνονται ως βασικά 
στοιχεία της συμφωνίας·

(ιη) υπογραμμίζει ότι το εν ισχύι εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι προσωρινού χαρακτήρα 
και βασίζεται σε ένα μονομερές σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, εξελίσσεται προς 
ένα αμοιβαίο σύστημα, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή ελευθέρωση 
της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις και την προώθηση των 
επενδύσεων, αποκαθιστώντας ένα προβλέψιμο πλαίσιο νομικής ασφάλειας το οποίο θα 
επιτρέπει την ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη των συναλλαγών και τις επενδύσεις·

(ιθ) υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίδεται στην κοινωνική συνοχή ως στόχο των 
περιφερειακών πολιτικών συνεργασίας, ορίζοντας ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση των 
ποσοστών της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και οιουδήποτε 
είδους διακρίσεων·

(κ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Κεντρική Αμερική συμβάλλει με 
αποφασιστικό τρόπο στις προσπάθειες της περιφερειακής ολοκλήρωσης και στον 
απώτερο στόχο της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Σύνδεσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.


