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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană 
și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte.
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16395/2011),

– având în vedere proiectul de acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și 
statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte 
(16394/2011),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
217, precum și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (C7-0031/2012),

– având în vedere rezoluțiile sale din 15 noiembrie 2001 referitoare la un parteneriat global 
și o strategie comună pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și America Latină, din 27 
aprilie 2006 referitoare la un parteneriat consolidat între Uniunea Europeană și America 
Latină, și din 24 aprilie 2008 referitoare la cea de a V-a reuniune la nivel înalt America 
Latină și Caraibe - Uniunea Europeană (ALC-UE) de la Lima1,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la strategia UE pentru relațiile cu America 
Latină2, relațiile comerciale ale UE și America Latină3 și creșterea impactului politicii UE 
în domeniul dezvoltării4,

– având în vedere rezoluțiile Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane (EuroLat) și în 
special rezoluțiile adoptate la cea de a cincea sesiune plenară ordinară desfășurată în zilele 
de 18 și 19 mai 2011 la Montevideo, Uruguay, privind perspectivele relațiilor comerciale 
dintre Uniunea Europeană și America Latină și strategiile pentru crearea și protejarea 
locurilor de muncă, în special pentru femei și tineri și privind relațiile dintre Uniunea 
Europeană și America Latină în materie de securitate și apărare,

– având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Raportul interimar al Comisiei pentru afaceri externe și Avizele Comisiei 
pentru comerț internațional și Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2012),

A. întrucât integrarea regională prin încheierea unor acorduri de asociere bilaterale și 
subregionale constituie unul dintre obiectivele-cheie ale Parteneriatului strategic 
biregional dintre UE și America Latină;

B. întrucât dezvoltarea relațiilor cu America Latină produce beneficii reciproce și oferă 

                                               
1 JO C 140 E, 16.3.2002, p. 569
2 JO C 81 E, 15.3.2011, p. 54
3 JO C 12 E, 15.1.2011, p. 245
4 P7_TA(2011)0320.
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avantaje tuturor statelor membre ale UE,

C. întrucât UE este principalul donator în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, 
principalul investitor și cel al doilea partener comercial al Americii Centrale;

1. solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare următoarele recomandări:

Introducere

(a) reamintește că, în cadrul întâlnirii la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și America 
Latină și Caraibe, organizată la Viena în mai 2006, șefii de stat și de guvern din Uniunea 
Europeană și din anumite republici din America Centrală au decis să poarte negocieri 
privind un acord de asociere între cele două regiuni și că acestea au fost inițiate oficial în 
octombrie 2007; 

(b) reamintește că Panama, care a urmărit inițial negocierile în calitate de observator, a 
solicitat includerea sa în acest proces în ianuarie 2010 și că, la 10 martie 2010, includerea 
Panama a fost acceptată oficial de Uniunea Europeană;

(c) reamintește că negocierile s-au încheiat cu succes în mai 2010 și că, în urma unei revizuiri 
juridice, textul acordului a fost parafat la 22 martie 2011;

Dialogul politic ca element-cheie al dezvoltării parteneriatului biregional

(d) subliniază că este vorba de primul acord cuprinzător de asociere între regiuni, ceea ce 
presupune, ca rezultat al unei voințe politice lipsite de echivoc a Uniunii, o contribuție 
decisivă la integrarea Americii Centrale, bineînțeles cu condiția ca relația cu această 
regiune să însemne mai mult decât un liber schimb;

(e) evidențiază faptul că scopul acestui Acord de instituire a unei asocieri cu America 
Centrală se înscrie în logica politicii de sprijinire a procesului de pacificare, stabilizare și 
democratizare a regiunii, inițiată de Uniunea Europeană în deceniul al nouălea, printr-un 
angajament politic substanțial incluzând diferite acorduri de pace și Procesul de la 
Contadora;

(f) salută noile și deosebitele posibilități pe care dialogul politic pe tema noului acord de 
asociere le oferă relației biregionale dintre Uniunea Europeană și America Centrală, atât la 
nivelul executivelor, cât și al dialogului interparlamentar și al celui cu societatea civilă, 
ceea ce constituie un salt calitativ în raport cu dialogul anterior, purtat în cadrul Procesului 
de la San José, inițiat în 1984;

(g) scoate în evidență dimensiunea parlamentară a acordului, creată odată cu instituirea unei 
comisii parlamentare de asociere, compusă din membrii ai Parlamentului European și 
parlamentari din America Centrală, care va trebui să fie informată cu privire la hotărârile 
Consiliului de Asociere și care va putea formula recomandări și obține informații 
referitoare la aplicarea acordului;  
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(h) evidențiază faptul că Acordul de instituire a unei asocieri încheiat cu America Centrală 
conține elemente importante care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acțiunii externe a 
Uniunii Europene prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în 
special la dezvoltarea și consolidarea drepturilor omului și democrației, la o economie 
sustenabilă și la dezvoltarea socială și a mediului înconjurător. 

(i) subliniază că articolul 1 din acord reafirmă respectarea principiilor democratice, a 
drepturilor fundamentale ale omului și a principiului statului de drept ca „elemente 
esențiale” ale acestuia, astfel încât încălcarea lor de către oricare dintre părți ar duce la 
adoptarea unor măsuri care ar putea avea ca efect chiar și suspendarea acordului. 

(j) evidențiază faptul că Acordul de instituire a unei asocieri cu America Centrală trebuie 
înțeles ca un cadru adecvat de reunire, în condiții de egalitate, a eforturilor pentru 
combaterea inechității sociale, pentru dezvoltare integratoare și pentru depășirea 
provocărilor sociale, economice și politice care continuă să persiste; 

(k) salută hotărârea ca multilateralismul să mizeze pe o apărare mai eficientă a valorilor și 
obiectivelor comune, astfel încât să facă față în mod eficace provocărilor ce se manifestă 
la nivel mondial; 

(l) ia act de faptul că noul acord de asociere oferă noi posibilități de dialog pe tema luptei 
contra traficului de droguri și a crimei organizate, în concordanță cu Strategia regională de 
securitate la care au subscris președinții din America Centrală și salută diferitele 
angajamente în materie de coordonare asumate de părți în cadrul luptei împotriva 
traficului ilegal de droguri, spălării banilor, finanțării terorismului, crimei organizate și 
corupției;

(m)salută intrarea în activitate a Comitetului consultativ comun al societății civile UE-
America Centrală;

O cooperarea eficace pentru combaterea pauperității și pentru coeziune socială

(n) subliniază prioritatea acordată coeziunii sociale ca obiectiv al politicilor de cooperare 
regionale; evidențiază faptul că această coeziune este posibilă doar odată cu reducerea 
nivelului de pauperitate, inegalitate și excludere socială, precum și a oricărei forme de 
discriminare; subliniază că inechitățile sociale nu au fost reduse suficient în cursul 
ultimilor ani și că insecuritatea este un element de profundă îngrijorare în America 
Centrală; 

(o) relevă angajamentele asumate în materie de cooperare în contextul modernizării statului și 
administrațiilor publice, de îmbunătățire a sistemelor fiscale și a transparenței, de luptă 
împotriva corupției, de consolidare a sistemului judiciar și în ceea ce privește implicarea 
societății civile;

(p) subliniază acordul încheiat de părți în ceea ce privește mediul înconjurator, printre 
obiectivele căruia se numără îmbunătățirea calității mediului, dezvoltarea sustenabilă, 
cooperarea în materie de gestionare a dezastrelor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice, despădurirea, deșertificarea și prezervarea biodiversității;
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Concluzii

(q) scoate în evidență faptul că acordul de asociere contribuie la realizarea obiectivelor 
acțiunii externe a Uniunii, stabilite la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană; 
subliniază că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de 
drept figurează printre elementele esențiale ale acordului;

(r) subliniază că regimul comercial actual, cu caracter temporar, bazat pe un sistem unilateral 
de preferințe generalizate, evoluează către un regim reciproc și negociat în vederea 
liberalizării treptate a schimburilor de bunuri și servicii, a achizițiilor publice și a 
promovării investițiilor, instituirea unui cadru predictibil de siguranță și securitate juridică 
menit să favorizeze încrederea reciprocă, indispensabilă pentru dezvoltarea schimburilor 
reciproce și a investițiilor;

(s) subliniază prioritatea acordată coeziunii sociale ca obiectiv al politicilor de cooperare 
regionale, desemnând drept obiectiv principal reducerea pauperității, inechităților, 
excluderii sociale și a oricărei forme de discriminare;

(t) evidențiază faptul că Acordul de asociere cu America Centrală contribuie în mod eficace 
la eforturile de integrare regională și la realizarea obiectivului final Parteneriatului 
strategic biregional UE-America Latină;

2.. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


