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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos 
valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, sudarymo
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (16395/2011),

– atsižvelgdamas į Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir 
Centrinės Amerikos asociacija, projektą (16394/2011), 

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C7–
0000/2012),

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl visuotinės partnerystės ir dėl 
bendrosios Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos valstybių santykių strategijos, taip pat į 
savo 2006 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos 
tvirtesnės partnerystės ir 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl 5-ojo Lotynų Amerikos 
bei Karibų jūros šalių ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimo Limoje1,

– atsižvelgdamas į rezoliucijas dėl ES santykių su Lotynų Amerika strategijos2, dėl ES ir 
Lotynų Amerikos prekybos ryšių3 ir dėl ES vystymosi politikos poveikio didinimo4,

– atsižvelgdamas į Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos 
(EUROLAT) rezoliucijas, ypač rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos 
prekybos santykių perspektyvų, rezoliuciją dėl darbo vietų, ypač moterų ir jaunimo darbo 
vietų, išsaugojimo ir kūrimo strategijų, ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų 
Amerikos santykių saugumo ir gynybos srityje, priimtas per 2011 m. gegužės 18–19 d. 
Montevidėjuje (Urugvajus) vykusią penktąją eilinę plenarinę sesiją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto preliminarų pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi regioninė integracija sudarant dvišalius ir paregionių asociacijos susitarimus yra 
vienas iš pagrindinių ES ir Lotynų Amerikos dviejų regionų strateginės partnerystės 
tikslų,

B. kadangi santykių su Lotynų Amerika plėtojimas naudingas abiem šalims ir turi privalumų 
visoms ES valstybėms narėms,

                                               
1 OL C 140 E, 2002 3 16, p. 569.
2 OL C 81 E, 2011 3 15, p. 54.
3 OL C 12 E, 2011 1 15, p. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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C. kadangi ES yra pagrindinė pagalbos vystymuisi donorė, pagrindinė investuotoja ir antroji 
Centrinės Amerikos prekybos partnerė,

1. prašo Tarybos ir Komisijos atsižvelgti į šias rekomendacijas:

Įvadas

a) primena, kad 2006 m. gegužės mėn. Vienoje vykusiame Europos Sąjungos ir Lotynų 
Amerikos bei Karibų jūros regiono šalių aukščiausiojo lygio susitikime Europos Sąjungos 
ir kai kurių Centrinės Amerikos respublikų valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė 
pradėti derybas dėl dviejų regionų Asociacijos susitarimo ir jos buvo oficialiai pradėtos 
2007 m. spalio mėn.; 

b) primena, kad Panama, kuri pradžioje buvo šių derybų stebėtoja, 2010 m. sausio mėn. 
pateikė prašymą jose dalyvauti, ir 2010 m. kovo 10 d. Europos Sąjunga oficialiai pritarė 
Panamos įtraukimui;

c) primena, kad derybos sėkmingai baigtos 2010 m. gegužės mėn. ir po teisinės peržiūros 
2011 m. kovo 22 d. parafuotas Susitarimo tekstas;

Politinis dialogas kaip esminis dviejų regionų asociacijos raidos elementas

d) pabrėžia, kad aptariamas pirmasis visapusiškas regionų susitarimas, kuris dėl Sąjungos 
tvirtos politinės valios labai prisidės prie Centrinės Amerikos integracijos, visada 
atsižvelgiant į tai, kad santykiai su šiuo regionu reiškia daugiau nei laisvą prekybą;

e) pažymi, kad šio Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika pasiekimas neatsiejamas nuo 
paramos šio regiono taikdarystei, stabilumui ir demokratizacijai politikos, kurią Europos 
Sąjunga pradėjo 9-ąjį dešimtmetį, prisiimdama esminius politinius įsipareigojimus pagal 
įvairius taikos susitarimus ir Kontadoros grupės procesą;

f) džiaugiasi naujomis ypatingomis galimybėmis, kurias Europos Sąjungos ir Centrinės 
Amerikos dviejų regionų santykiams atveria politinis dialogas dėl naujojo Asociacijos 
susitarimo ir vadovų lygmeniu, ir kaip tarpparlamentinis dialogas ir dialogas su pilietine 
visuomene, kas rodo kokybinį šuolį, palyginti su ankstesniu, 1984 m. pradėtu, San Chosė 
dialogo procesu;

g) pabrėžia Susitarimo parlamentinį aspektą, kurį žymi tai, kad įsteigiamas asociacijos 
parlamentinis komitetas, kurį sudaro Europos Parlamento ir Centrinės Amerikos šalių 
parlamentų nariai, kuris turės būti informuojamas apie Asociacijos Tarybos priimtus 
sprendimus ir kuris galės teikti rekomendacijas ir rinkti informaciją apie Susitarimo 
taikymą;  

h) pažymi, kad su Centrine Amerika sudarytame Asociacijos susitarime yra svarbių nuostatų, 
padedančių įgyvendinti Europos Sąjungos išorės veiksmų tikslus, įtrauktus į Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsnį, ypač plėtoti ir stiprinti žmogaus teises bei demokratiją, 
užtikrinti tvarią ekonomiką ir socialinį bei aplinkos vystymą; 

i) pabrėžia, kad demokratinių principų, pagrindinių žmogaus teisių ir teisinės valstybės 
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principų laikymasis į Susitarimo 1 straipsnį įtraukti kaip svarbiausi šio Susitarimo 
aspektai, todėl bet kuriai šaliai juos pažeidus būtų imamasi priemonių, pagal kurias netgi 
būtų galima laikinai nutraukti Susitarimo įgyvendinimą; 

j) pabrėžia, kad Asociacijos susitarimas su Centrine Amerika turi būti suprantamas kaip 
tinkama sistema, kad ES ir Centrinė Amerika, kaip lygiavertės partnerės, kartu kovotų su 
socialine nelygybe, siektų integracinio vystymosi ir spręstų dar neišspręstas socialines, 
ekonomines ir politines problemas; 

k) džiaugiasi ryžtingų siekiu įtvirtinti daugiašališkumą, kad būtų geriau ginamos bendros 
vertybės ir tikslai ir kad būtų veiksmingai sprendžiamos bendros problemos; 

l) pažymi, kad naujasis Asociacijos susitarimas atveria naujas galimybes dialogui kovos su 
narkotikų prekyba ir organizuotu nusikalstamumu klausimais, atsižvelgiant į regioninę 
saugumo strategiją, kurią pasirašė Centrinės Amerikos šalių prezidentai, ir džiaugiasi, kad 
Susitarimo šalys prisiėmė įvairių koordinavimo įsipareigojimų kovos su neteisėta 
narkotikų prekyba, pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, organizuoto nusikalstamumo 
ir korupcijos srityse;

m) palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas ES ir Centrinės Amerikos pilietinės visuomenės 
organizacijų jungtinis konsultacinis komitetas;

Veiksmingas bendradarbiavimas kovai su skurdu ir socialinei sanglaudai remti

n) pabrėžia, kad pirmenybė teikiama socialinei sanglaudai kaip regioninės bendradarbiavimo 
politikos tikslui; pažymi, kad ši sanglauda bus įmanoma tik tada, jei bus sumažintas 
skurdo, nelygybės, socialinės atskirties ir bet kokios formos diskriminacijos lygis; 
pabrėžia, kad pastaraisiais metais socialinė nelygybė nebuvo pakankamai sumažinta ir kad 
nesaugumas yra didelį susirūpinimą Centrinėje Amerikoje keliantis klausimas; 

o) pabrėžia įsipareigojimus bendradarbiavimo srityje, susijusius su valstybės ir viešojo 
administravimo institucijų modernizavimu, mokesčių rinkimo ir skaidrumo užtikrinimo 
sistemų tobulinimu, kova su korupcija, teismų sistemos ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimo stiprinimu;

p) pabrėžia šalių aplinkos srityje pasiektą susitarimą, kurio tikslai, be kitų, yra aplinkos 
kokybės gerinimas, tvarus vystymasis, bendradarbiavimas gaivalinių nelaimių valdymo 
srityje, kova su klimato kaita, miškų naikinimu, dykumėjimu ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas

IŠVADOS

q) pabrėžia, kad Asociacijos susitarimas padeda siekti Sąjungos išorės veiksmų tikslų, 
išdėstytų Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje; pabrėžia, kad pagarba demokratijos, 
žmogaus teisių ir teisinės valstybės principams yra esminiai Susitarimo elementai;

r) pažymi, kad dabartinė prekybos sistema, kuri yra laikina ir grindžiama vienašale bendrąja 
lengvatinių muitų tarifų sistema, tapo artimesnė abipusei suderintai sistemai, kuria 
siekiama palaipsniui liberalizuoti prekybą prekėmis bei paslaugomis ir viešuosius 
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pirkimus ir skatinti investicijas, nes nustatyta nuspėjama sistema, kuria užtikrinamas 
teisinis saugumas bei teisinis tikrumas ir skatinamas abipusis pasitikėjimas, būtinas 
siekiant plėtoti prekybą ir investicijas;

s) pažymi, kad pirmenybė teikiama socialinei sanglaudai kaip regioninės bendradarbiavimo 
politikos tikslui, kaip prioritetinį tikslą pabrėždamas skurdo, nelygybės, socialinės 
atskirties ir visų formų diskriminacijos lygio mažinimą;

t) pabrėžia, kad Asociacijos susitarimu su Centrine Amerika veiksmingai prisidedama 
siekiant regioninės integracijos ir galutinio ES ir Lotynų Amerikos dviejų regionų 
strateginės partnerystės tikslo;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


