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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16395/2011),

– gezien het ontwerp van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (16394/2011),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (C7-0000/2012),

– gezien zijn resoluties van 15 november 2001 over het globaal partnerschap en een 
gemeenschappelijke strategie voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-
Amerika van 27 april 2006, over een sterker partnerschap tussen de Europese Unie en 
Latijns-Amerika, en van 24 april 2008 over de vijfde top EU-Latijns-Amerika en de 
Caraïben (EU-LAC) in Lima1,

– gezien zijn resoluties over de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-
Amerika2, over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika3, en over het 
trefzekerder maken van het EU-ontwikkelingsbeleid4,

– gezien de resoluties van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 
(EuroLat), en voornamelijk de resoluties die zijn aangenomen tijdens de vijfde plenaire 
algemene vergadering van 18 en 19 mei 2011 in Montevideo, Uruguay, over de 
vooruitzichten voor de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika 
en over de strategieën voor de bescherming en creatie van werkgelegenheid, met name 
voor vrouwen en jongeren, en over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-
Amerika op het vlak van veiligheid en defensie,

– gezien artikel 81, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het interimverslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de 
Commissie internationale handel en de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
(A7-0000/2012),

A. overwegende dat regionale integratie via de sluiting van bilaterale en subregionale 
associatieovereenkomsten een van de belangrijkste doelstellingen van het biregionaal 
strategisch partnerschap tussen de EU en Latijns-Amerika is,

                                               
1 PB C 140 E van 16.3.2002, blz. 569.
2 PB C 81 E van 15.03.11, blz. 54.
3 PB C 12 E van 15.01.11, blz. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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B. overwegende dat de ontwikkeling van de betrekkingen met Latijns-Amerika van 
wederzijds belang is en alle EU-lidstaten ten goede komt,

C. overwegende dat de EU de belangrijkste donor van ontwikkelingshulp, de belangrijkste 
investeerder en de op één na belangrijkste handelspartner in Midden-Amerika is,

1. verzoekt de Raad en de Commissie de volgende aanbevelingen in aanmerking te nemen:

Inleiding

(a) wijst erop dat tijdens de top tussen de Europese Unie, Latijns-Amerika en de landen van 
het Caribisch gebied die in mei 2006 in Wenen werd gehouden, de staatshoofden en 
regeringsleiders van de Europese Unie en van een aantal Midden-Amerikaanse 
republieken besloten om onderhandelingen te openen over een associatieovereenkomst 
tussen de twee regio's, en dat deze officieel van start gingen in oktober 2007; 

(b) wijst erop dat Panama, dat de onderhandelingen in eerste instantie als waarnemer had 
bijgewoond, in januari 2010 verzocht om toetreding tot de onderhandelingen, en dat de 
toetreding van Panama op 10 maart 2010 officieel door de Europese Unie werd 
goedgekeurd;

(c) wijst erop dat de onderhandelingen in mei 2010 met succes werden afgesloten en dat de 
tekst van de overeenkomst na een juridische analyse op 22 maart 2011 werd geparafeerd;

De politieke dialoog als sleutelelement in de ontwikkeling van het biregionaal 
partnerschap

(d) onderstreept dat dit de eerste alomvattende associatieovereenkomst tussen regio's is, die 
als resultaat van de sterke politieke wil van de Unie een beslissende bijdrage levert aan de 
integratie van Midden-Amerika, met dien verstande dat de betrekkingen met deze regio 
méér inhouden dan vrije handel;

(e) benadrukt dat de sluiting van deze associatieovereenkomst met Midden-Amerika past in 
de logica van het beleid ter ondersteuning van vredesopbouw, stabiliteit en 
democratisering in de regio, dat in de jaren tachtig door de Europese Unie is opgestart via 
een belangrijk politiek engagement met de diverse vredesakkoorden en het proces van 
Contadora;

(f) is ingenomen met de nieuwe en buitengewone mogelijkheden voor de biregionale 
betrekkingen tussen de Europese Unie en Midden-Amerika die de politieke dialoog van de 
nieuwe associatieovereenkomst biedt, zowel op regeringsniveau als voor wat betreft de 
interparlementaire dialoog en de dialoog met het maatschappelijk middenveld, hetgeen ten 
opzichte van de in 1984 opgestarte dialoog van San José een kwalitatieve sprong 
voorwaarts betekent;

(g) benadrukt de parlementaire dimensie van de overeenkomst door de oprichting van een 
parlementaire associatiecommissie met daarin leden van het Europees Parlement en 
parlementsleden uit Midden-Amerika, die op de hoogte moet worden gehouden over de 
besluiten van de Associatieraad, aanbevelingen kan doen en informatie over de toepassing 
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van de overeenkomst kan opvragen;  

(h) benadrukt dat de met Midden-Amerika gesloten associatieovereenkomst belangrijke 
elementen bevat die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
externe optreden van de EU die zijn vastgelegd in artikel 21 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, met name de bevordering en consolidering van de mensenrechten en de 
democratie, een duurzame economie en ontwikkeling op sociaal en milieugebied; 

(i) onderstreept dat in artikel 1 van de overeenkomst de eerbiediging van de democratische 
beginselen en fundamentele rechten van de mens en het beginsel van de rechtsstaat als 
"essentieel element" van de overeenkomst worden vermeld, hetgeen inhoudt dat, indien 
een van de partijen deze beginselen niet in acht neemt, maatregelen kunnen worden 
genomen en de overeenkomst zelfs kan worden opgeschort; 

(j) benadrukt dat de associatieovereenkomst met Midden-Amerika moet worden gezien als 
het juiste kader om, op voet van gelijkheid, krachten te bundelen in de strijd tegen sociale 
ongelijkheid, voor inclusieve ontwikkeling en voor de aanpak van de aanhoudende 
maatschappelijke, economische en politieke uitdagingen; 

(k) is ingenomen met de vastberaden keuze voor multilateralisme om gemeenschappelijke 
waarden en doelstellingen beter te verdedigen, alsmede om wereldwijde uitdagingen op 
doeltreffende wijze aan te pakken; 

(l) constateert dat de nieuwe associatieovereenkomst nieuwe mogelijkheden biedt voor de 
dialoog inzake de bestrijding van drugshandel en georganiseerde misdaad, in 
overeenstemming met de door de presidenten van Midden-Amerika ondertekende 
regionale veiligheidsstrategie, en verwelkomt de diverse coördinatieverplichtingen die de 
partijen op zich hebben genomen in het kader van de bestrijding van illegale drugshandel, 
witwaspraktijken, terrorismefinanciering, georganiseerde misdaad en corruptie;

(m)verwelkomt de inwerkingstelling van het gemengd raadgevend comité voor het 
maatschappelijk middenveld EU - Midden-Amerika;

Doeltreffende samenwerking op het gebied van bestrijding van armoede en bevordering 
van maatschappelijke samenhang

(n) onderstreept de prioriteit van maatschappelijke samenhang als doelstelling van het beleid 
voor regionale samenwerking; benadrukt dat deze samenhang uitsluitend kan worden 
bereikt met vermindering van armoede, ongelijkheid, maatschappelijke uitsluiting en elke 
vorm van discriminatie; onderstreept dat maatschappelijke ongelijkheden de afgelopen 
jaren niet genoeg zijn teruggedrongen en dat onveiligheid een ernstige bron van 
bezorgdheid is in Midden-Amerika; 

(o) benadrukt de verplichtingen inzake samenwerking op het vlak van modernisering van 
staat en overheid, verbetering van de systemen voor belastinginning en transparantie, 
bestrijding van corruptie, versterking van het rechtsstelsel en stimulering van de 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld;

(p) onderstreept het door de partijen bereikte akkoord op het gebied van milieu, met inbegrip 
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van doelstellingen als verbetering van de milieukwaliteit, duurzame ontwikkeling, 
samenwerking inzake beheer van natuurrampen en bestrijding van klimaatverandering, 
ontbossing en verwoestijning, en behoud van de biodiversiteit;

Conclusies

(q) benadrukt dat de associatieovereenkomst bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het externe optreden van de Unie die zijn vastgelegd in artikel 21 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie; onderstreept dat eerbiediging van de 
beginselen inzake democratie, de rechten van de mens en de rechtsstaat een essentieel 
element van de overeenkomst is;

(r) onderstreept dat de huidige tijdelijke handelsregeling, die op een unilateraal stelstel van 
algemene preferenties is gebaseerd, in de richting gaat van een via onderhandelingen 
overeengekomen wederkerige regeling voor de geleidelijke liberalisering van de handel in 
goederen en diensten en overheidsopdrachten en de bevordering van investeringen, 
waarmee een voorspelbaar kader wordt geschapen dat rechtszekerheid biedt en wederzijds 
vertrouwen wekt, dat nodig is om handel en investeringen te stimuleren;

(s) onderstreept de prioriteit van maatschappelijke samenhang als doelstelling van het beleid 
voor regionale samenwerking, waarbij vermindering van armoede, ongelijkheid, 
maatschappelijke uitsluiting en elke vorm van discriminatie als belangrijkste doelstelling 
wordt aangewezen;

(t) benadrukt dat de associatieovereenkomst met Midden-Amerika op doeltreffende wijze 
bijdraagt aan de inspanningen ter bevordering van de regionale integratie en aan het 
uiteindelijke doel van het biregionaal strategisch partnerschap tussen de EU en Latijns-
Amerika;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


