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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás 
létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (16395/2011),

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika 
közötti társulási megállapodás tervezetére (16394/2011),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével, 
valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2012),

– tekintettel az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kapcsolatokat célzó globális 
partnerségről és közös stratégiáról szóló 2001. november 15-i állásfoglalására, az Európai 
Unió és Latin-Amerika közötti megerősített partnerségről szóló 2006. április 27-i 
állásfoglalására és az Európai Unió és a latin-amerikai és karibi országok Limában 
megtartott V. LAK-EU csúcstalálkozójáról szóló, 2008. április 24-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Latin-Amerikával ápolt kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról2, az Unió 
Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatairól3, az EU fejlesztéspolitikájának 
hathatósabbá tételéről4 szóló állásfoglalásaira,

– tekintettel az EU–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés (EuroLat) állásfoglalásaira és 
különösen a 2011. május 18–19-én Montevideóban (Uruguay) megtartott ötödik rendes 
plenáris ülésen elfogadott, az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kereskedelmi 
kapcsolatok kilátásairól szóló és az elsősorban a nők és a fiatalok munkahelyeire 
vonatkozó munkahelyvédelmi és munkahely-teremtési stratégiákról, valamint az Európai 
Unió és Latin-Amerika között a biztonság és védelem terén fennálló kapcsolatokról szóló 
állásfoglalásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság időközi jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a kétoldalú és szubregionális társulási megállapodások megkötése révén elérendő 
regionális integráció az Európai Unió és Latin-Amerika között létrejött kétoldalú 
regionális stratégiai partnerségnek egyik kulcsfontosságú célkitűzése,

B. mivel a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok fejlődése kölcsönös érdek, és minden 

                                               
1 HL C 140. E, 2002.3.16., 569 o.
2 HL C 81. E, 2011.3.15., 54 o.
3 HL C 12. E, 2011.1.15., 245 o.
4 P7_TA(2011)0320
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uniós tagállam számára potenciális előnyöket hordoz,

C. mivel Latin-Amerikában az EU a fejlesztési segélyek legjelentősebb adományozója, a 
legnagyobb befektető, és a második legfontosabb kereskedelmi partner,

1. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék figyelembe a következő ajánlásokat:

Bevezetés

(a) emlékeztet arra, hogy az Európai Unió, illetve Latin-Amerika és a karibi országok 2006. 
májusi bécsi csúcstalálkozóján az Európai Unió és egyes közép-amerikai köztársaságok 
állam- és kormányfői úgy határoztak, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek egy, a két 
régió között megkötendő társulási megállapodásról, melyeket hivatalosan 2007 
októberében indítottak el; 

(b) emlékeztet arra, hogy Panama, amely kezdetben megfigyelőként vett részt a 
tárgyalásokon, 2010 januárjában a tárgyalásokhoz való csatlakozását kérelmezte, amit az 
Európai Unió 2010. március 10-én hivatalosan is elfogadott;

(c) emlékeztet arra, hogy tárgyalásokat 2010 májusában sikeresen lezárták, majd – a jogi 
felülvizsgálati szakaszt követően – a megállapodás szövegét 2011. március 22-én 
parafálták;

A politikai párbeszéd mint a kétoldalú regionális partnerség kialakításának 
kulcsfontosságú eleme

(d) hangsúlyozza, hogy ez az első átfogó, a régiók közötti társulási megállapodás, mely az 
Unió egyértelmű politikai akaratának gyümölcseként határozott hozzájárulást jelent a 
közép-amerikai integrációhoz, figyelembe véve, hogy a régióval való kapcsolat többről 
szól, mint pusztán a szabad kereskedelemről;

(e) kiemeli, hogy a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás a régióban végbemenő 
béketeremtést, stabilitást és demokratizálást támogató politika logikájának sikere, melyet a 
nyolcvanas években az Európai Unió kezdeményezett egy alapvető politikai 
kötelezettségvállalás révén a különböző békemegállapodásokat és a Contadorai Csoport 
folyamatát illetően;

(f) üdvözli azokat az új és rendkívüli lehetőségeket, amelyek az Európai Unió és Közép-
Amerika közötti kétoldalú regionális kapcsolatokat illetően az új társulási megállapodás 
politikai párbeszédét kínálják mind vezetői, mind parlamentközi és a civil társadalommal 
folytatott párbeszéd keretében, ami minőségi ugrást jelent az 1984-ben megkezdett San 
José párbeszéd korábbi folyamatához képest;

(g) kiemeli a megállapodás parlamenti dimenzióját, mely a társulásnak az európai parlamenti 
és közép-amerikai parlamenti képviselőkből álló parlamenti bizottsága létrehozása révén 
valósul meg; e bizottságot tájékoztatni kell a Társulási Tanács határozatairól, valamint 
ajánlásokat terjeszthet elő, és információt kérhet a megállapodás alkalmazásáról;  
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(h) kiemeli, hogy a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodásnak fontos elemei 
vannak, melyek hozzájárulnak az Európai Unió külső tevékenységének az Európai 
Unióról szóló szerződés 21. cikkében megfogalmazott célkitűzésihez, különös tekintettel 
az emberi jogok és a demokrácia fejlődésére és megerősítésére, a fenntartható gazdaságra, 
valamint a társadalmi és környezeti fejlődésre; 

(i) hangsúlyozza, hogy a megállapodás első cikke alapvető fontosságú elemként írja elő a 
demokratikus elvek, az alapvető emberi jogok és a jogállamiság elvének tiszteletben 
tartását, úgy, hogy annak bármelyik fél általi megszegése intézkedéseket von maga után, 
ami akár a megállapodás felfüggesztéséhez is vezethet; 

(j) kiemeli, hogy a Közép-Amerikával létrejött társulási megállapodás egyfajta 
keretmegállapodás, mely ugyanúgy összehangolja az erőfeszítéseket a társadalmi 
egyenlőtlenségek elleni harcban, az inkluzív fejlesztés, valamint a még fennálló 
társadalmi, gazdasági és politikai kihívások érdekében; 

(k) üdvözli a multilateralizmus iránti szilárd elkötelezettséget a közös értékek és célok jobb 
védelmét, valamint a globális kihívásokkal való hatékony szembeszállást illetően; 

(l) tudomásul veszi, hogy az új társulási megállapodás új lehetőségeket tesz lehetővé a 
kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni harcra vonatkozó párbeszédhez a 
közép-amerikai államfők által aláírt regionális biztonsági stratégiával összhangban, 
valamint üdvözli a felek által vállalt különböző koordinációs kötelezettségvállalásokat az 
illegális kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a szervezett 
bűnözés és a korrupció elleni harc keretében;

(m)üdvözli az európai uniós és közép-amerikai civil társadalmak konzultatív vegyes 
bizottságának létrehozását;

Hatékony együttműködés a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kohézió 
érdekében

(n) hangsúlyozza, hogy a társadalmi kohézió a regionális együttműködésre vonatkozó 
politikák elsődleges célja; kiemeli, hogy ez a kohézió csak akkor jöhet létre, ha 
lecsökkentik a szegénység, az egyenlőtlenség, a társadalmi kirekesztés és a hátrányos 
megkülönböztetés bármilyen egyéb formáinak arányát; hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
egyenlőtlenségeket az utóbbi évek során elegendően lecsökkentették, ugyanakkor a 
biztonság hiánya még mindig nagy aggodalomra ad okot Közép-Amerikában;

(o) kiemeli az állam és a közigazgatás korszerűsítésére, az adóbehajtási rendszer és az 
átláthatóság javítására, a korrupció elleni harcra, valamint az igazságszolgáltatási rendszer 
megerősítésére és a civil társadalom bevonása terén történő együttműködésre vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat;

(p) hangsúlyozza, hogy a felek között létrejött, környezetvédelemre vonatkozó megállapodás 
céljai között szerepel a környezetminőség javítása, a fenntartható fejlődés, a természeti 
katasztrófák kezelésére vonatkozó együttműködés, valamint az éghajlatváltozás, az 
erdőirtás és az elsivatagosodás elleni küzdelem, továbbá a biológiai sokféleség megőrzése;
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Következtetések

(q) kiemeli, hogy a társulási megállapodás hozzájárul az Unió külső tevékenységének az 
Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzéseihez; 
hangsúlyozza, hogy a demokratikus elvek, az emberi jogok és jogállam tisztelete a 
megállapodás alapvető fontosságú elemeit képezik;

(r) hangsúlyozza, hogy az ideiglenes jellegű, egyoldalú általános preferenciarendszeren 
alapuló jelenlegi kereskedelmi rendszert, mely egy kölcsönös jellegű rendszer felé halad, a 
javak és szolgáltatások cseréjének fokozatos liberalizációja, valamint a közbeszerzés és a 
beruházások előmozdítása céljával hozták létre, megalapozva egy jogbiztonságra 
vonatkozó, kiszámítható keretet, ami erősíti a kölcsönös bizalmat, amely elengedhetetlen a 
kereskedelem és beruházás fejlődéséhez;

(s) hangsúlyozza, hogy a regionális együttműködési politikák célja, a társadalmi kohézió 
elsőbbséget élvez, elsődleges célként a szegénység, az egyenlőtlenség, a társadalmi 
kirekesztés vagy a hátrányos megkülönböztetés bármely más formája arányának 
csökkentését megjelölve;

(t) kiemeli, hogy a Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás hatékonyan hozzájárul a 
regionális integrációs erőfeszítésekhez, valamint EU és Latin-Amerika közötti kétoldalú 
regionális stratégiai partnerség végső céljához;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


