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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju 
starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no 
otras puses
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma priekšlikumu (16395),

– ņemot vērā projektu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (16394/2011),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 217. pantu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7 0000/2012),

– ņemot vērā 2001. gada 15. novembra rezolūciju par vispārējām partnerattiecībām un 
kopēju stratēģiju attiecībām starp Eiropas Savienību un Latīņameriku, 2006. gada 
27. aprīļa rezolūciju par ciešākām partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un 
Latīņameriku, 2008. gada 24. aprīļa rezolūciju par Latīņamerikas, Karību jūras reģiona 
valstu un Eiropas Savienības (LAK un ES) V samitu Limā1,

– ņemot vērā Parlamenta rezolūciju par ES stratēģiju attiecībām ar Latīņameriku2, rezolūciju 
par ES un Latīņamerikas tirdzniecības attiecībām3, kā arī rezolūciju par ES attīstības 
politikas ietekmes palielināšanu4,

– ņemot vērā Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārās asamblejas (EuroLat) rezolūcijas un 
jo īpaši piektajā kārtējā plenārsēdē, kura notika 2011. gada 18. un 19. maijā Montevideo, 
Urugvajā, pieņemtās rezolūcijas par Eiropas Savienības un Latīņamerikas tirdzniecības 
attiecību perspektīvām un par nodarbinātības aizsardzības un radīšanas stratēģijām, jo 
īpaši sievietēm un jauniešiem, kā arī par attiecībām starp Eiropas Savienību un 
Latīņameriku drošības un aizsardzības jomā,

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas starpposma ziņojumu un Ārlietu 
komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā reģionālā integrācija, noslēdzot divpusējos un apakšreģionu asociācijas nolīgumus ir 
viens no galvenajiem ES un Latīņamerikas stratēģisko reģionālo partnerattiecību 
mērķiem,

B. tā kā ES un Latīņamerikas attiecību pilnveidošana ir savstarpēji izdevīga un labumu no 

                                               
1 OV C 140 E, 16.3.2002., 569. lpp.
2 OV C 81 E, 15.3.2011., 54. lpp.
3 OV C 12 E, 15.1.2011., 245. lpp.
4 P7_TA(2011)0320.
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tām gūst visas ES dalībvalstis,

C. tā kā ES ir galvenā attīstības palīdzības sniedzēja, lielākā ieguldītāja un Centrālamerikas 
otrā lielākā tirdzniecības partnere,

1. lūdz Padomei un Komisijai ņemt vērā šādus ieteikumus:

Ievads

a) atgādina, ka Eiropas Savienības, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu augstākā 
līmeņa sanāksmē, kura notika 2006. gada maijā Vīnē, Eiropas Savienības un atsevišķu 
Centrālamerikas valstu un valdību vadītāji nolēma sākt sarunas par asociācijas nolīgumu 
abu reģionu starpā un ka šīs sarunas oficiāli sākās 2007. gada oktobrī;

b) atgādina, ka Panama, kura sākotnēji sarunām sekoja novērotājas statusā, 2010. gada 
janvārī lūdza atļauju pievienoties tām un ka 2010. gada 10. martā Eiropas Savienība 
oficiāli atļāva Panamai pievienoties sarunām;

c) atgādina, ka 2010. gada maijā sarunas veiksmīgi noslēdzās un ka nolīguma tekstu pēc tā 
juridiskās pārskatīšanas parafēja 2011. gada 22. martā;

Politiskais dialogs — abu reģionu partnerattiecību attīstības pamatelements

d) uzsver, ka šis ir pirmais vispusīgais asociācijas nolīgums starp reģioniem, Savienības 
skaidrās politiskās vēlmes auglis un izšķirošs ieguldījums Centrālamerikas integrācijā, kas 
panākts, allaž saprotot, ka attiecības ar šo reģionu ir kaut kas vairāk nekā tikai brīva 
tirdzniecība;

e) uzsver, ka šā asociācijas nolīguma panākšana ar Centrālameriku atbilst politikai, kas 
paredz atbalstīt miera veicināšanu, stabilitāti un demokrātijas attīstību šajā reģionā un ko 
Eiropas Savienība aizsāka pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados ar būtisku politisko 
apņemšanos, kuras rezultātā tika noslēgti dažādi miera līgumi un īstenots Kontadoras 
process (proceso de Contadora);

f) atzinīgi novērtē jaunās un ārkārtējās iespējas, ko politiskais dialogs par jauno asociācijas 
nolīgumu paver Eiropas Savienības un Centrālamerikas divpusējās attiecībām gan 
uzņēmējdarbības jomā, gan kā dialogs starp parlamentiem un ar pilsonisko sabiedrību, kas 
ir kvalitatīvs lēciens uz priekšu salīdzinājumā ar iepriekšējo Sanhosē dialoga procesu, 
kuru sāka 1984. gadā;

g) uzsver nolīguma parlamentāro dimensiju, kas radusies, izveidojot Asociācijas 
parlamentāro komisiju, kuras sastāvā ir Eiropas un Centrālamerikas valstu parlamentu 
deputāti un kura jāinformē par Asociācijas padomes lēmumiem, un kura var īstenot 
ieteikumus un iegūt informāciju par nolīguma piemērošanu;  

h) uzsver, ka ar Centrālameriku noslēgtajā asociācijas nolīgumā ir iekļauti svarīgi elementi, 
kas veicina to Eiropas Savienības ārpolitikas mērķu sasniegšanu, kuri norādīti Līguma par 
Eiropas Savienību 21. pantā, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesību un demokrātijas attīstību un 
nostiprināšanu, ilgtspējīgu ekonomiku un attīstību sociālajā un vides aizsardzības jomā;
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i) īpaši atzīmē, ka nolīguma 1. pantā ir noteikts pienākums ievērot demokrātijas principus, 
cilvēku pamattiesības un tiesiskuma principu, kas ir nolīguma “pamatelementi”, kuru 
neievērošanas gadījumā attiecīgajai pusei tiks piemērotas atbilstošas sankcijas, tostarp 
apturēta nolīguma darbība;

j) uzsver, ka asociācijas nolīgums ar Centrālameriku jāuzskata par satvaru, lai vienlīdzīgi 
apvienotu spēkus cīņai pret sociālo nevienlīdzību, visaptverošai attīstībai un pastāvošo 
sociālo, ekonomikas un politisko problēmu risināšanai;

k) atzinīgi novērtē prioritāti, kas piešķirta daudzpusējai sadarbībai ar mērķi labāk aizsargāt 
kopīgās vērtības un mērķus, piemēram, efektīvi stāties pretim globālajiem izaicinājumiem;

l) atzīmē, ka jaunais asociācijas nolīgums paver jaunas iespējas dialogam par cīņu pret 
narkotiku tirdzniecību un organizēto noziedzību saskaņā ar Reģionālo drošības stratēģiju, 
ko parakstīja Centrālamerikas valstu prezidenti, un atzinīgi novērtē pušu apņemšanos 
īstenot dažādu pasākumu koordināciju cīņā pret narkotiku tirdzniecību, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu, organizēto noziedzību un korupciju;

m) atzinīgi novērtē to, ka savu darbību ir sākusi ES un Centrālamerikas Kopīgā konsultatīvā 
komiteja pilsoniskās sabiedrības jautājumos;

Efektīva sadarbība nabadzības apkarošanas un sociālās kohēzijas atbalstam

n) īpaši atzīmē prioritāti, ko tas piešķir sociālajai kohēzijai, kura ir reģionālās sadarbības 
politikas nostādņu mērķis; uzsver, ka sociālā kohēzija ir iespējama vienīgi tad, ja 
samazina nabadzības, nevienlīdzības, sociālās atstumtības un jebkura veida 
diskriminācijas rādītājus; īpaši atzīmē, ka pēdējo gadu laikā nav pietiekami samazināta 
sociālā nevienlīdzība un ka nedrošība rada lielas bažas visā Centrālamerikā;

o) uzsver apņemšanos sadarboties attiecībā uz valsts un pārvaldes iestāžu modernizāciju, 
nodokļu iekasēšanas un pārredzamības sistēmas uzlabošanu, korupcijas apkarošanu, tiesu 
sistēmas stiprināšanu un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšanu;

p) īpaši atzīmē pušu panākto vienošanos vides aizsardzības jomā, kuras mērķi ir apkārtējās 
vides kvalitātes uzlabošana, ilgtspējīga attīstība, sadarbība dabas katastrofu pārvarēšana, 
cīņa pret klimata izmaiņām, atmežošanu un pārtuksnešošanos un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana;

Secinājumi

q) uzsver, ka šis asociācijas nolīgums veicina to Eiropas Savienības ārpolitikas mērķu 
sasniegšanu, kuri norādīti Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā; īpaši atzīmē, ka 
demokrātijas principu, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana ir šā nolīguma 
pamatelementi;

r) īpaši atzīmē, ka pašreizējais pagaidu tirdzniecības režīms, kura pamatā ir vienpusēja 
vispārēju preferenču sistēma, attīstās, izvēršoties par savstarpēju režīmu, kura pamatā ir 
vienošanās par pakāpenisku preču un pakalpojumu apmaiņas liberalizāciju, publisko 
līgumu slēgšanu un ieguldījumu veicināšanu, kas ir paredzams satvars drošībai un 
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juridiskajai noteiktībai, kura veicina savstarpēju uzticēšanos, kas savukārt ir būtiska 
savstarpējas tirdzniecības un ieguldījumu attīstībai;

s) īpaši atzīmē prioritāti, ko tas piešķir sociālajai kohēzijai, kura ir reģionālās sadarbības
politikas nostādņu mērķis, kā vienu no prioritārajiem mērķiem norādot nabadzības, 
nevienlīdzības, sociālās atstumtības un jebkura veida diskriminācijas rādītāju 
samazināšanu;

t) uzsver, ka asociācijas nolīgums ar Centrālameriku efektīvā veidā veicina reģionālo 
integrāciju un galvenā ES un Latīņamerikas stratēģisko reģionālo partnerattiecību mērķa 
sasniegšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


