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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in 
njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (16395/2011),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (16394/2011),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 217 in točko 
(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-
0000/2012),

– ob upoštevanju resolucije z dne 15. novembra 2001 o globalnem partnerstvu in skupni 
strategiji za odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, z dne 27. aprila 2006 o 
okrepljenem partnerstvu med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, z dne 24. aprila 2008 
o petem vrhunskem srečanju Latinske Amerike, Karibov in Evropske Unije (EU-LAK) iz 
Lime1,

– ob upoštevanju svojih resolucij o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko2, o 
trgovinskih odnosih med EU in Latinsko Ameriko3 ter o povečevanju učinka razvojne 
politike EU4,

– ob upoštevanju resolucij Evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine (Eurolat) in 
zlasti resolucij o obetih za trgovinske odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, o 
strategijah za zaščito in ustvarjanje delovnih mest, predvsem za ženske in mlade, ter o 
odnosih med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko na področju varnosti in obrambe, 
sprejetih na njenem petem rednem plenarnem zasedanju, ki je potekalo 
18. in 19. maja 2011 v Montevideu v Urugvaju,

– ob upoštevanju člena 81(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino ter Odbora za razvoj (A7-0000/2012),

A. ker je regionalno vključevanje s sklepanjem dvostranskih in podregionalnih sporazumov o 
pridružitvi eden izmed glavnih ciljev dvoregijskega strateškega partnerstva med EU in 
Latinsko Ameriko,

B. ker pomeni razvoj odnosov z Latinsko Ameriko vzajemno korist in potencialne prednosti 
za vse države članice EU,

                                               
1 UL C 140 E, 16.3.2002, str. 569.
2 UL C 81 E, 15.3.2011, str. 54.
3 UL C 12 E, 15.1.2011, str. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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C. ker je EU glavna donatorka razvojne pomoči, glavna vlagateljica in druga največja 
trgovinska partnerica v Srednji Ameriki,

1. poziva Svet in Komisijo naj upoštevata naslednja priporočila:

Uvod

(a) opozarja, da so se voditelji držav in vlad Evropske unije ter nekaterih srednjeameriških 
držav maja 2006 na vrhu Evropska unija-Latinska Amerika in Karibi na Dunaju odločili 
za začetek pogajanj o sporazumu o pridružitvi med dvema regijama, ki so se uradno 
začela oktobra 2007;

(b) opozarja, da je Panama, ki je ta pogajanja sprva spremljala kot opazovalka, januarja 2010 
zaprosila za pridružitev pogajanjem, in da je 10. marca 2010 Evropska unija uradno 
sprejela vključitev Paname v pogajanja;

(c) opozarja, da so se maja 2010 pogajanja uspešno zaključila, po pravnem pregledu pa je bilo 
22. marca 2011 besedilo sporazuma parafirano;

Politični dialog kot glavni element razvoja dvoregijskega partnerstva

(d) poudarja, da gre za prvi obsežen sporazum o pridružitvi med regijama, kar, kot plod jasne 
politične volje Unije, pomeni odločen prispevek k vključevanju Srednje Amerike, vendar 
ob upoštevanju dejstva, da je odnos s to regijo širši od same proste trgovine;

(e) poudarja, da je izpeljava tega sporazuma o pridružitvi s Srednjo Ameriko del politike 
podpore za vzpostavljanje miru, stabilnosti in demokracije regije, ki jo je Evropska unija 
začela izvajati v osemdesetih letih s pomočjo znatnega političnega delovanja z različnimi 
mirovnimi sporazumi in procesom skupine Contadora;

(f) pozdravlja nove in izjemne možnosti, ki jih za dvoregijske odnose med Evropsko unijo in 
Srednjo Ameriko ponuja politični dialog na podlagi novega sporazuma o pridružitvi, tako 
na izvršilni ravni kot na področju medparlamentarnega dialoga in dialoga s civilno družbo, 
kar pomeni povečanje kakovosti glede na proces dialoga iz San Joseja, ki se je začel leta 
1984;

(g) poudarja parlamentarno razsežnost sporazuma z vzpostavitvijo pridružitvenega 
parlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo člani Evropskega parlamenta in 
srednjeameriških parlamentov, ki bo obveščena o sklepih pridružitvenega sveta, in ki bo 
lahko pripravljala priporočila in prejemala informacije o izvajanju sporazuma;

(h) poudarja, da sporazum o pridružitvi s Srednjo Ameriko vsebuje pomembne elemente, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev zunanjega delovanja Evropske unije iz člena 21 Pogodbe 
o Evropski uniji, zlasti krepitev in spoštovanje človekovih pravic, utrjevanje demokracije, 
vzpostavljanje trajnostnega gospodarstva ter družbeni in okoljski razvoj;

(i) poudarja, da se člen 1 sporazuma nanaša na spoštovanje demokratičnih načel, temeljnih 
človekovih pravic in načel pravne države, ki so bistveni elementi sporazuma, tako da bi v 
primeru, da jih podpisnice ne bi spoštovale, morali sprejeti ukrepe, ki bi lahko povzročili 
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celo prekinitev sporazuma;

(j) poudarja, da je treba sporazum o pridružitvi s Srednjo Ameriko razumeti kot primeren 
okvir, da se na enaki osnovi združijo prizadevanja za boj proti socialnim neenakostim, za 
vključujoč razvoj, in za boj proti še vedno obstoječim socialnim, gospodarskim in 
političnim izzivom;

(k) pozdravlja odločno zavzemanje za multilateralizem, ki omogoča boljše varovanje skupnih 
vrednot in ciljev, kot tudi učinkovito spopadanje s svetovnimi izzivi;

(l) ugotavlja, da nov sporazum o pridružitvi ponuja nove možnosti za dialog na področju boja 
proti prometu s prepovedanimi drogami in organiziranemu kriminalu, v skladu z 
regionalno varnostno strategijo, ki so jo podpisali srednjeameriški predsedniki, in 
pozdravlja različne sporazume za usklajevanje, ki so jih sprejele podpisnice v okviru boja 
proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, pranju denarja, financiranju 
terorizma, organiziranemu kriminalu in korupciji;

(m)pozdravlja vzpostavitev skupnega posvetovalnega odbora srednjeameriške in evropske 
civilne družbe;

Učinkovito sodelovanje za boj proti revščini in spodbujanje socialne kohezije

(n) poudarja prednostno nalogo, ki se dodeljuje socialni koheziji kot cilju politik za 
regionalno sodelovanje; poudarja, da je ta kohezija možna samo, če se zmanjšajo stopnje 
revščine, neenakosti, socialne izključenosti in vse oblike diskriminacije; poudarja, da se 
socialne neenakosti v zadnjih letih niso dovolj zmanjšale in da je pomanjkanje varnosti v 
Srednji Ameriki zelo zaskrbljujoče;

(o) poudarja prizadevanja za sodelovanje na področju posodabljanja države in javne uprave, 
izboljšanja sistema pobiranja davkov in preglednost, boja proti korupciji, krepitve 
pravnega sistema in vključevanja civilne družbe;

(p) poudarja sporazum, ki so ga podpisnice dosegle na področju okolja, med cilji katerega so 
izboljšanje kakovosti okolja, trajnostni razvoj, sodelovanje na področju obvladovanja 
naravnih nesreč in spopadanje s podnebnimi spremembami, krčenje gozdov, 
dezertifikacija in ohranjanje biotske raznovrstnosti;

Zaključek

(q) poudarja, da sporazum o pridružitvi prispeva k uresničevanju ciljev zunanjega delovanja 
Unije iz člena 21 Pogodbe o Evropski uniji; poudarja, da je spoštovanje demokratičnih 
načel, človekovih pravic in načel pravne države bistveni element sporazuma;

(r) poudarja, da se sedanji trgovinski okvir, ki je začasne narave in temelji na enostranskem 
sistemu splošnih preferencialov, razvija v smeri vzajemnega in dogovorjenega sistema za 
postopno liberalizacijo izmenjav blaga in storitev, javna naročila in spodbujanja naložb, s 
čimer se vzpostavi predvidljiv okvir varnosti in pravne gotovosti, ki krepi vzajemno 
zaupanje, nujno za razvoj izmenjav in naložbe;
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(s) poudarja prednostno nalogo, ki se dodeljuje socialni koheziji kot cilju politik za 
regionalno sodelovanje, pri čemer se za prednosti cilj določi zmanjšanje stopenj revščine, 
neenakosti, socialne izključenosti in vseh oblik diskriminacije;

(t) poudarja, da sporazum o pridružitvi Srednje Amerike na učinkovit način prispeva k 
prizadevanjem regionalnega vključevanja in h končnemu cilju dvoregijskega strateškega 
partnerstva med EU in Latinsko Ameriko;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


