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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse assotsieerimislepingu sõlmimist ühelt 
poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide 
vahel
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16395/2011),

– võttes arvesse assotsieerimislepingu eelnõu, mis sõlmitakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel (16394/2011),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0119/2012),

– võttes arvesse oma 15. novembri 2001. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika suhteid käsitleva ühise strateegia ja globaalse partnerluse kohta, 27. aprilli 
2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika tugevdatud partnerluse kohta 
ja 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi 
mere piirkonna riikide viienda tippkohtumise kohta Limas1,

– võttes arvesse oma resolutsioone ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-
Ameerikaga2, ELi kaubandussuhete kohta Ladina-Ameerika riikidega3 ja ELi 
arengupoliitika mõju suurendamise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa ning Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee (EuroLat) 
resolutsioone ning eelkõige 18. ja 19. mail 2011. aastal Montevideos Uruguays peetud 
viiendal korralisel täiskogu istungil vastu võetud resolutsioone Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika kaubandussuhete väljavaadete kohta ning töökaitse ja tööhõivevõimaluste 
loomise strateegia kohta (pidades eelkõige silmas naisi ja noori), ning Euroopa Liidu ja 
Ladina-Ameerika julgeoleku- ja kaitsealaste suhete kohta,

– võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 3,

– võttes arvesse väliskomisjoni vaheraportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning 
arengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et piirkondadevaheline integratsioon kahepoolsete ja allpiirkondlike 
assotsieerimislepingute sõlmimise kaudu on ELi ja Ladina-Ameerika vahelise strateegilise 
partnerluse üks võtmetähtsusega eesmärke;

B. arvestades, et suhete arendamine Ladina-Ameerikaga toob mõlemapoolset kasu ja loob 
kõigile ELi liikmesriikidele eeliseid;

                                               
1 EÜT C 140 E, 16.3.2002, lk 569.
2 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 54.
3 ELT C 12 E, 15.1.2011, lk 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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C. arvestades, et EL on Kesk-Ameerika peamine arenguabi andja, peamine investor ja teine 
peamine kaubanduspartner;

1. palub nõukogul ja komisjonil võtta arvesse järgmisi soovitusi:

Sissejuhatus

a) tuletab meelde, et 2006. aasta mais Viinis toimunud ELi ja Ladina-Ameerika ning Kariibi 
piirkonna tippkohtumisel otsustasid Euroopa Liidu ja teatavate Kesk-Ameerika 
vabariikide riigi- ja valitsusjuhid alustada läbirääkimisi nende kahe piirkonna vahelise 
assotsieerimislepingu sõlmimiseks ning et läbirääkimised algasid ametlikult oktoobris 
2007; 

b) tuletab meelde, et Panama, kes oli läbirääkimisi jälginud vaatlejana, soovis 2010. aasta 
jaanuaris läbirääkimisprotsessiga ühineda ning et 2010. aasta märtsis nõustus Euroopa Liit 
Panama ametlikult läbirääkimistesse kaasama;

c) tuletab meelde, et läbirääkimised lõpetati edukalt 2010. aasta mais ning lepingu tekst 
parafeeriti 22. märtsil 2011 pärast selle õiguslikku läbivaatamist;

Poliitiline dialoog kui kahe piirkonna vahelise partnerluse arengu võtmeelement

d) rõhutab, et see on esimene laiaulatuslik leping nende kahe piirkonna vahel, mis ELi selge 
poliitilise tahte tõttu aitab oluliselt kaasa Kesk-Ameerika integratsiooniprotsessile, 
kusjuures tuleb silmas pidada, et suhted selle piirkonnaga ulatuvad vabakaubandusest 
palju kaugemale; 

e) rõhutab, et Kesk-Ameerikaga sõlmitava assotsieerimislepingu eesmärk järgib selles 
piirkonnas rahu taastamise, stabiilsuse ja demokratiseerimise toetamise poliitikat, mida 
Euroopa Liit asus järgima 1980. aastatel võetud olulise poliitilise kohustusega, mis hõlmas 
eraldi rahuleppeid ja Contadora protsessi;

f) tunneb heameelt uute ja erakordsete võimaluste üle, mida annab nende kahe piirkonna 
(Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika) suhetele uue assotsieerimislepinguga kaasnev 
poliitiline dialoog täidesaatva võimu, st parlamentide vahel ja dialoog 
kodanikuühiskonnaga, mis võrreldes 1984. aastal alustatud San José dialoogiga kujutab 
endast olulist edasiminekut;

g) rõhutab kõnealuse lepingu parlamentaarset mõõdet, kuna sellega luuakse Euroopa 
Parlamendi ja Kesk-Ameerika parlamentide liikmetest koosnev parlamentaarne 
assotsieerimiskomitee, mida tuleb teavitada assotsiatsiooninõukogu otsustest ning mis 
võib anda soovitusi ja saada teavet lepingu rakendamise kohta;

h) rõhutab, et Kesk-Ameerikaga sõlmitud assotsieerimisleping sisaldab tähtsaid elemente, 
mis aitavad kindlustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud Euroopa Liidu 
välistegevuse eesmärke ning eelkõige arendada ja tugevdada inimõigusi ja demokraatiat, 
jätkusuutlikku majandust ning ühiskonna ja keskkonna arengut; 

i) rõhutab, et lepingu artiklis 1 sätestatud demokraatia põhimõtete ja põhiliste inimõiguste 



PR\903621ET.doc 5/6 PE489.715v01-00

ET

austamist ning õigusriigi põhimõtteid nimetatakse lepingu põhielementideks ning nende 
rikkumine ükskõik kumma osapoole poolt võib tuua kaasa meetmeid, mille tulemusel 
võidakse leping peatada; 

j) rõhutab, et assotsieerimislepingut Kesk-Ameerikaga tuleb mõista kui sobivat raamistikku, 
mis võimaldab võrdsetel alustel ühendada jõupingutused võitluses ühiskondliku 
ebavõrdsuse vastu ja kaasava arengu poolt ning reageerida kõigile olemasolevatele 
sotsiaalsetele, majanduslikele ja poliitilistele probleemidele; 

k) tunneb heameelt kõikide osapoolte kindla tahte üle paremini kaitsta ühiseid väärtusi ja 
eesmärke ning tõhusalt reageerida ülemaailmsetele probleemidele; 

l) võtab teadmiseks, et uus assotsieerimisleping pakub uusi võimalusi dialoogiks 
narkokaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse teemal vastavalt Kesk-
Ameerika riikide presidentide allkirjastatud piirkondlikule julgeolekustrateegiale ning 
tunneb heameelt, et lepinguosalised on võtnud mitmesuguseid kohustusi ebaseadusliku 
narkokaubanduse, rahapesu, terrorismi rahastamise, organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vastase võitluse alase tegevuse koordineerimiseks;

m) tunneb heameelt ELi ja Kesk-Ameerika vahelise kodanikuühiskonna ühise 
nõuandekomitee loomise üle;

Tõhus koostöö võitluses vaesuse vastu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eest

n) rõhutab sotsiaalse ühtekuuluvuse kui piirkondadevahelise koostööpoliitika eesmärgi 
esmatähtsust; rõhutab, et selline ühtekuuluvus on võimalik ainult siis, kui väheneb vaesus, 
ebavõrdsus, sotsiaalne tõrjutus ja igasugune diskrimineerimine; rõhutab, et sotsiaalne 
ebavõrdsus ei ole viimastel aastatel piisavalt vähenenud ning ebakindlus valmistab Kesk-
Ameerikas palju muret; 

o) rõhutab riigi ja avaliku halduse ajakohastamise, maksutulude kogumise süsteemide 
parandamise ja suurema läbipaistvuse saavutamise, korruptsioonivastases võitluse, 
õigussüsteemi tugevdamise ning kodanikuühiskonna põhimõtete rakendamise vallas 
võetud koostööalaseid kohustusi;

p) rõhutab lepingupoolte saavutatud keskkonna-alast kokkulepet, mille eesmärkide hulka 
kuuluvad muu hulgas keskkonna seisundi parandamine, jätkusuutlik areng ning koostöö 
looduskatastroofidele reageerimise alal ja võitluses kliimamuutuste, metsade hävitamise ja 
kõrbestumise vastu ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamise eest;

Kokkuvõte

q) rõhutab, et assotsieerimisleping aitab saavutada Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 
sätestatud ELi välistegevuse eesmärke; rõhutab, et demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi 
põhimõtetest kinnipidamine on lepingu põhielemendid;

r) rõhutab, et praegusest ajutise loomuga ning ühepoolsetel ja üldistel soodustustel 
põhinevast kaubandussüsteemist kasvab välja vastastikkune ja läbirääkimiste teel 
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kokkulepitud süsteem, mille eesmärgiks on toodete ja teenuste vahetuse järk-järguline 
liberaliseerimine ning avalike hangete ja investeeringute soodustamine, millega luuakse 
ettearvatav julgeoleku- ja õiguskindluse raamistik, mis suurendab kaubanduse ja 
investeeringute arenguks asendamatut vastastikkust usaldust;

s) rõhutab sotsiaalse ühtekuuluvuse kui piirkondadevahelise koostööpoliitika eesmärgi 
esmatähtsust, mille sihiks on eelkõige vähendada vaesust, ebavõrdsust, sotsiaalset 
tõrjutust ja igasugust diskrimineerimist; 

t) rõhutab, et assotsieerimisleping Kesk-Ameerikaga annab tõhusa panuse piirkondliku 
integratsiooniprotsessi nimel tehtavatesse jõupingutustesse ning aitab saavutada 
lõppeesmärki – ELi ja Ladina-Ameerika kahepoolset strateegilist partnerlust;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


