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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej 
stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej 
strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (16395/2011),

– uwzględniając projekt Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i 
jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony 
(16394/2011),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 
oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-
0000/2012),

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wszechstronnego 
partnerstwa i wspólnej strategii dotyczącej stosunków między Unią Europejską i Ameryką 
Łacińską, rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ściślejszego partnerstwa między 
Unią Europejską a Ameryką Łacińską, rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie V 
szczytu Ameryka Łacińska i Karaiby-UE w Limie1,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką 
Łacińską2, w sprawie stosunków handlowych UE z Ameryką Łacińską3 i w sprawie 
zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE4,

– uwzględniając rezolucje Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego (Eurolat), w szczególności rezolucje przyjęte podczas V zwykłej sesji 
plenarnej, która odbyła się w dniach 18 i 19 maja 2011 r. w Montevideo w Urugwaju, a 
dotyczące perspektyw rozwoju stosunków handlowych między Unią Europejską i 
Ameryką Łacińską oraz strategii ochrony i tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla 
kobiet i młodych ludzi, oraz dotyczące relacji pomiędzy Unią Europejską a Ameryką 
Łacińską w zakresie bezpieczeństwa i obrony,

– uwzględniając art. 81 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji 
Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że integracja regionalna poprzez zawieranie dwustronnych i 
subregionalnych umów o stowarzyszeniu jest jednym z głównym celów 
międzyregionalnego strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską,

                                               
1 Dz.U C 140 E z 16.3.2002, s. 569.
2 Dz.U C 81 E z 15.3.2011, s. 54.
3 Dz.U C 12 E z 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.



PE489.715v01-00 4/6 PR\903621PL.doc

PL

B. mając na uwadze, że rozwój stosunków z Ameryką Łacińską niesie obopólne korzyści i 
jest korzystny dla wszystkich państw członkowskich UE,

C. mając na uwadze, że UE jest głównym darczyńcą pomocy rozwojowej, głównym 
inwestorem i drugim co do wielkości partnerem handlowym Ameryki Centralnej,

1. wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia następujących zaleceń:

Wprowadzenie

a) przypomina, że na szczycie Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył 
się w maju 2006 r. w Wiedniu, szefowie państw i rządów Unii Europejskiej oraz 
niektórych republik Ameryki Centralnej postanowili rozpocząć rokowania w sprawie 
umowy o stowarzyszeniu między tymi dwoma regionami; przypomina, że rokowania te 
rozpoczęły się oficjalne w październiku 2007 r.; 

b) przypomina, że Panama, która początkowo uczestniczyła w rokowaniach jako obserwator, 
w styczniu 2010 r. zwróciła się o wzięcie udziału w negocjacjach i że w dniu 10 marca 
2010 r. Unia Europejska oficjalnie zgodziła się na uczestnictwo Panamy w negocjacjach;

c) przypomina, że rokowania zakończyły się pomyślnie w maju 2010 r., a  po przeglądzie 
prawnym tekst umowy parafowano w dniu 22 marca 2011 r.;

Dialog polityczny jako główny element rozwoju międzyregionalnego strategicznego 
partnerstwa 

d) podkreśla, że jest to pierwsza kompleksowa umowa o stowarzyszeniu między regionami, 
która jest wynikiem jednoznacznej woli politycznej Unii i stanowi decydujący wkład w 
integrację Ameryki Centralnej, przy czym należy mieć na uwadze, że stosunki z tym 
regionem są czymś więcej niż tylko wolnym handlem;

e) podkreśla, że sukces tej umowy o stowarzyszeniu z Ameryką Centralną wpisuje się w 
logikę polityki wspierania procesu budowania pokoju, stabilizacji i demokratyzacji w 
regionie, jaką Unia Europejska zapoczątkowała w latach osiemdziesiątych dzięki silnemu 
zaangażowaniu politycznemu na rzecz różnych umów pokojowych i procesu Contadory;

f) wyraża zadowolenie z nowych nadzwyczajnych możliwości, jakie dialog polityczny w 
ramach nowej umowy o stowarzyszeniu otwiera przed międzyregionalnymi stosunkami 
między Unią Europejską a Ameryką Centralną;

g) podkreśla parlamentarny wymiar umowy dzięki utworzeniu Komisji Parlamentarnej 
Stowarzyszenia złożonej z posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentarzystów z 
Ameryki Centralnej, która będzie informowana o decyzjach Rady Stowarzyszenia oraz 
będzie mogła formułować zalecenia i otrzymywać informacje o stosowaniu umowy;  

h) podkreśla, że umowa o stowarzyszeniu zawarta z Ameryką Centralną zawiera ważne 
postanowienia przyczyniające się do osiągnięcia celów zewnętrznych działań Unii 
Europejskiej, określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, a w szczególności 
rozwoju i umacniania praw człowieka i demokracji, zrównoważonej gospodarki, a także 
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rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego; 

i) podkreśla, że art. 1 umowy mówi o poszanowaniu zasad demokracji, podstawowych praw 
człowieka i praworządności, które są „istotnymi elementami” umowy, co oznacza, że 
naruszenie postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron spowoduje przyjęcie 
środków mogących prowadzić nawet do jej częściowego lub całkowitego zawieszenia; 

j) podkreśla, że umowę o stowarzyszeniu z Ameryką Centralną należy postrzegać jako 
odpowiednie ramy pozwalające wspólnie pracować na równej stopie, aby zwalczać 
nierówności społeczne, działać na rzecz zintegrowanego rozwoju oraz podejmować się 
społeczne, gospodarcze i polityczne wyzwania, którym dotąd nie sprostano; 

k) z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane opowiedzenie się za wielostronnością z myślą o 
lepszej obronie wspólnych celów i wartości oraz o skutecznym sprostaniu światowym 
wyzwaniom; 

l) zauważa, że nowa umowa o stowarzyszeniu daje nowe możliwości dialogu w zakresie 
zwalczania handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej, zgodnie z regionalną 
strategią bezpieczeństwa zatwierdzoną przez prezydentów krajów Ameryki Centralnej, i z 
zadowoleniem przyjmuje podjęte przez strony umowy poszczególne zobowiązania do 
koordynowania działań w celu zwalczania nielegalnego handlu narkotykami, prania 
pieniędzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości i korupcji;

m) z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego 
Społeczeństwa Obywatelskiego UE i Ameryki Centralnej;

Skuteczna współpraca na rzecz spójności społecznej i zwalczania ubóstwa

n) podkreśla, że spójność społeczna jest priorytetowym celem regionalnej polityki w zakresie 
współpracy; podkreśla, że spójność tę można osiągnąć tylko poprzez zmniejszenie 
ubóstwa, nierówności, wykluczenia społecznego oraz wszelkich form dyskryminacji; 
podkreśla, że w ostatnich latach nie zmniejszono w wystarczającym stopniu nierówności 
społecznych i że brak bezpieczeństwa jest w Ameryce Centralnej powodem głębokiego 
niepokoju; 

o) zwraca uwagę na zobowiązania do współpracy w zakresie modernizacji aparatu 
państwowego i administracji publicznej, ulepszenia systemów pobierania podatków i 
przejrzystości, zwalczania korupcji, wzmocnienia systemu sądowniczego i zwiększenia 
udziału społeczeństwa obywatelskiego;

p) podkreśla, że strony umowy osiągnęły porozumienie w zakresie ochrony środowiska, 
którego celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój, 
współpraca przy zarządzaniu klęskami naturalnymi i przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
wylesianiu, pustynnieniu oraz działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;

Wnioski

q) podkreśla, że umowa o stowarzyszeniu przyczynia się do osiągnięcia celów zewnętrznych 
działań Unii, o których mowa w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej; zaznacza, że 
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poszanowanie zasad demokracji, praw człowieka i praworządności są istotnymi 
elementami umowy;

r) podkreśla, że obowiązujący obecnie tymczasowy system handlu, oparty na jednostronnym 
systemie ogólnych preferencji, ewoluuje w kierunku systemu będącego wynikiem 
negocjacji i opartego na wzajemności, zmierzającego do stopniowej liberalizacji wymiany 
towarów i usług, zamówień publicznych i wspierania inwestycji, stanowiącego 
przewidywalne ramy dla bezpieczeństwa i pewności prawa, co wytworzy wzajemne 
zaufanie niezbędne dla rozwoju handlu i inwestycji;

s) podkreśla, że spójność społeczna jest priorytetowym celem regionalnej polityki w zakresie 
współpracy i że nadrzędnym celem jest zmniejszenie ubóstwa, nierówności, wykluczenia 
społecznego oraz wszelkich form dyskryminacji;

t) podkreśla, że umowa o stowarzyszeniu z Ameryką Centralną skutecznie przyczynia się do 
osiągnięcia integracji regionalnej oraz nadrzędnego celu międzyregionalnego 
strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską;

2. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.


