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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16395/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välistä 
assosiaatiosopimusta koskevan ehdotuksen (16394/2011),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan 
ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää 
koskevan pyynnön (C7-0031/2012),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2001 Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan 
suhteita koskevasta yhteisestä strategiasta ja yleisestä kumppanuudesta, 27. huhtikuuta 
2006 Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kumppanuuden lujittamisesta ja 
24. huhtikuuta 2008 Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen ja Euroopan unionin 
(ALC-EU) viidennestä huippukokouksesta Limassa antamansa päätöslauselmat1,

– ottaa huomioon Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta2, EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista3 ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen 
parantamisesta antamansa päätöslauselmat4,

– ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen 
(EUROLAT) päätöslauselmat ja erityisesti Montevideossa Uruguayssa 18. ja 
19. toukokuuta 2011 pidetyssä viidennessä sääntömääräisessä täysistunnossa hyväksytyt 
päätöslauselmat Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteiden näkymistä, 
strategioista työllisyyden ja erityisesti naisten ja nuorten työpaikkojen luomiseksi ja 
suojelemiseksi sekä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisistä suhteista 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan väliaikaisen mietinnön sekä kansainvälisen kaupan 
valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

A. katsoo, että alueellinen yhdentyminen kahdenvälisiä ja pienalueiden välisiä 
assosiaatiosopimuksia tekemällä on yksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan kahden alueen 
strategisen kumppanuuden tärkeimmistä tavoitteista;

B. katsoo, että suhteiden kehittämisestä Latinalaisen Amerikan kanssa on molemminpuolista 

                                               
1 EYVL C 140 E, 16.3.2002, s. 569.
2 EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 54
3 EUVL C 12 E, 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011) 0320.
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etua ja että siitä on hyötyä kaikille EU:n jäsenvaltioille;

C. ottaa huomioon, että EU on suurin kehitysavun antaja, tärkein investoija ja toiseksi suurin 
kauppakumppani Latinalaiselle Amerikalle;

1. pyytää neuvostoa ja komissiota ottamaan huomioon seuraavat suositukset:

Johdanto

(a) palauttaa mieliin, että Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen 
huippukokouksessa, joka pidettiin toukokuussa 2006, Euroopan unionin ja tiettyjen Keski-
Amerikan tasavaltojen valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät aloittaa neuvottelut 
näiden kahden alueen välisestä assosiaatiosopimuksesta ja että neuvottelut aloitettiin 
virallisesti lokakuussa 2007; 

(b) palauttaa mieliin, että Panama, joka oli aloittanut neuvottelut tarkkailijana, pyysi 
tammikuussa 2010 saada liittyä niihin ja että Euroopan unioni hyväksyi Panaman 
mukaantulon virallisesti 10. maaliskuuta 2010;

(c) palauttaa mieliin, että neuvottelut saatettiin päätökseen toukokuussa 2010 ja että 
oikeudellisen tarkastelun jälkeen sopimuksen teksti parafoitiin 22. maaliskuuta 2011;

Poliittinen vuoropuhelu keskeisenä tekijänä alueiden välisen kumppanuuden 
kehittämisessä

(d) korostaa, että kyseessä on ensimmäinen alueiden välisen kumppanuuden kattava sopimus, 
joka merkitsee unionin selkeän poliittisen tahdon osoituksena ratkaisevaa tukea Keski-
Amerikan integraatiolle siinä ymmärryksessä, että suhteet tähän alueeseen ovat muutakin 
kuin vapaakauppaa;

(e) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen suurin saavutus on 
siinä, että sillä tuetaan loogisesti alueen rauhoittamista, vakautta ja demokratisoitumista 
tukevaa politiikkaa, jonka Euroopan unioni käynnisti 1980-luvulla huomattavalla 
poliittisella prosessilla, joka käsitti erilaisia rauhansopimuksia ja Contadora-prosessin;

(f) panee tyytyväisenä merkille, että uuden assosiaatiosopimuksen poliittinen vuoropuhelu 
tarjoaa uudet ja valtavat mahdollisuudet Euroopan unionin ja Keski-Amerikan alueiden 
välisille suhteille johtotasolla, parlamenttien välisen vuoropuhelun puitteissa sekä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, mikä merkitsee laadullista edistysaskelta aikaisempaan 
vuonna 1984 aloitettuun San Josén vuoropuheluun verrattuna;

(g) korostaa sopimuksen parlamentaarista ulottuvuutta, joka liittyy perustettuun 
parlamentaariseen assosiaatiovaliokuntaan, joka koostuu Euroopan parlamentin ja Keski-
Amerikan parlamenttien jäsenistä, jolle on tiedotettava assosiaationeuvoston päätöksistä ja 
joka voi antaa suosituksia ja kerätä tietoja sopimuksen täytäntöönpanosta;

(h) toteaa, että Keski-Amerikan kanssa tehtyyn assosiaatiosopimukseen sisältyy merkittäviä 
tekijöitä, jotka edesauttavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa 
vahvistettujen Euroopan unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden täytäntöönpanoa 
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erityisesti ihmisoikeuksien ja kansanvallan sekä sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja lujittamiseksi; 

(i) korostaa, että tätä varten sopimuksen 1 artiklassa vahvistetaan, että demokratian 
periaatteiden, perusihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
keskeinen osa sopimusta, joten jos jokin osapuoli ei noudata niitä, seurauksena on 
toimenpiteitä, joihin kuuluu jopa sopimuksen voimassaolon keskeyttäminen; 

(j) painottaa, että Keski-Amerikan kanssa tehty assosiaatiosopimus on ymmärrettävä 
oikeanlaisiksi puitteiksi sille, että yhdistetään tasavertaisesti ponnistelut yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden torjumiseksi ja osallistavan kehityksen puolesta sekä pyritään jatkuvasti 
vastaamaan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin haasteisiin, joita on edelleen olemassa; 

(k) suhtautuu myönteisesti siihen, että monenvälisyyttä tuetaan päättäväisesti, jotta yhteisiä 
arvoja ja tavoitteita voidaan puolustaa entistä paremmin ja globaaleihin haasteisiin 
voidaan vastata tehokkaasti; 

(l) panee merkille, että uudessa assosiaatiosopimuksessa tarjotaan uusia mahdollisuuksia 
huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumista koskevalle vuoropuhelulle 
Keski-Amerikan maiden presidenttien allekirjoittaman alueellisen turvallisuusstrategian 
mukaisesti, ja suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimuspuolet ovat tehneet useita 
koordinointia koskevia sitoumuksia laittoman huumekaupan, rahanpesun, terrorismin 
rahoittamisen, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi;

(m)suhtautuu myönteisesti EU:n ja Keski-Amerikan kansalaisyhteiskunnan yhteisen neuvoa-
antavan komitean perustamiseen;

Tehokas yhteistyö köyhyyden torjumisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden puolesta

(n) korostaa, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus on asetettu ensisijaiseksi alueellisten 
yhteistyöpolitiikkojen tavoitteeksi; painottaa, että yhteenkuuluvuus on mahdollista vain, 
jos vähennetään köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista syrjäytymistä ja kaikkia syrjinnän 
muotoja; korostaa, että yhteiskunnallinen eriarvoisuus ei ole vähentynyt riittävästi viime 
vuosina ja että epävarmuus on vakava huolenaihe Keski-Amerikassa; 

(o) korostaa sitoumuksia, joita on tehty valtion ja julkisen hallinnon nykyaikaistamista, 
veronkeruujärjestelmien parantamista, korruption torjumista, oikeusjärjestelmän 
vahvistamista ja kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa koskevan yhteistyön alalla;

(p) korostaa sopimuspuolten tekemän sopimuksen merkitystä ympäristön alalla, sillä sen 
tavoitteisiin kuuluvat ympäristön laadun parantaminen, kestävä kehitys, 
luonnonkatastrofien hallintaa koskeva yhteistyö sekä ilmastonmuutoksen, metsien 
häviämisen ja aavikoitumisen torjuminen sekä biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen;

Päätelmät

(q) korostaa, että assosiaatiosopimuksella edistetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklan mukaisia unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita; korostaa, että demokraattisten 
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periaatteiden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on olennainen 
osa sopimusta;

(r) korostaa, että nykyinen luonteeltaan väliaikainen kaupallinen järjestely, joka perustuu ei-
vastavuoroiseen yleiseen tullietuusjärjestelmään, kehittyy kohti vastavuoroista ja 
neuvoteltua järjestelmää, joka koskee tavaroiden ja palvelujen vaihdon asteittaista 
vapauttamista, julkisia hankintoja ja investointien edistämistä ja jolla luodaan 
turvallisuutta ja oikeusvarmuutta koskevat ennustettavat puitteet, joilla edistetään 
kauppavaihdon ja investointien kehittämisen kannalta välttämätöntä keskinäistä 
luottamusta;

(s) korostaa, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus on asetettu ensisijaiseksi alueellisten 
yhteistyöpolitiikkojen tavoitteeksi ja että tärkeintä on köyhyyden, eriarvoisuuden, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja kaikkien syrjinnän muotojen vähentäminen;

(t) korostaa, että Keski-Amerikan kanssa tehdyllä assosiaatiosopimuksella edistetään 
tehokkaasti alueellisia yhdentymisponnisteluja sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan 
kahden alueen strategisen kumppanuuden lopullista tavoitetta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


