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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om upprättande av en associering 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å 
andra sidan
(16395/2011 – C7-0000/2011 – 2011/0303(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (16395/2011),

– med beaktande av utkastet till en associering mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (16394/2011),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 217 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0000/2011),

– med beaktande av sina resolutioner av den 15 november 2001 om en övergripande 
associering och en gemensam strategi för förbindelserna mellan Europeiska unionen och 
Latinamerika, av den 27 april 2006 om ett förstärkt partnerskap mellan Europeiska 
unionen och Latinamerika och av den 24 april 2008 om det femte toppmötet i Lima 
mellan Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien1,

– med beaktande av sina resolutioner om EU:s strategi för förbindelserna med 
Latinamerika2, om EU:s handelsförbindelser med Latinamerika3 och om att göra 
EU:s utvecklingspolitik effektivare4,

– med beaktande av resolutionerna från den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 
och i synnerhet de resolutioner som antogs vid det femte ordinarie plenarsammanträdet 
som hölls den 18–19 maj 2011 i Montevideo i Uruguay om framtidsutsikterna för 
handelsförbindelserna mellan EU och Latinamerika, om strategier för skydd och skapande 
av sysselsättning, särskilt för kvinnor och ungdomar, och om förbindelserna mellan EU 
och Latinamerika i fråga om säkerhet och försvar,

– med beaktande av artikel 81.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av interimsbetänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling (A7-.../2012), och av 
följande skäl:

A. Regional integration genom ingående av bilaterala och subregionala associeringsavtal 
utgör ett av de centrala målen för den biregionala strategiska associeringen mellan EU och 
Latinamerika.

                                               
1 EGT C 140E, 16.3.2002, s. 569.
2 EUT C 81E, 15.3.2011, s. 54.
3 EUT C 12E, 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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B. Utvecklingen av förbindelserna med Latinamerika ger ömsesidiga förmåner och medför 
fördelar för alla EU:s medlemsstater.

C. Europeiska unionen är Centralamerikas främsta biståndsgivare, främsta investerare och 
näst största handelspartner.

1. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att beakta följande 
rekommendationer:

Inledning

a) Man bör komma ihåg att EU:s och vissa centralamerikanska republikers stats- och 
regeringschefer vid toppmötet mellan Europeiska unionen och Latinamerika och 
Västindien i Wien 2006 beslutade att inleda förhandlingar om ett associeringsavtal mellan 
de båda områdena, med oktober 2007 som officiellt startdatum för förhandlingarna. 

b) Man bör minnas att Panama till en början följde förhandlingarna som observatör men i 
januari 2010 bad om att få medverka som förhandlingspartner, och att Europeiska unionen 
den 10 mars 2010 officiellt godkände Panamas medverkan.

c) Man bör även minnas att förhandlingarna slutfördes framgångsrikt i maj 2010 och att 
avtalstexten efter en period av juridisk granskning paraferades den 22 mars 2011.

Politisk dialog som nyckel till utveckling av den biregionala associeringen

d) Det bör understrykas att detta är det första övergripande associeringsavtalet mellan 
regioner, och att det är resultatet av en otvetydig politisk vilja från EU:s sida, vilket är ett 
väsentligt bidrag till Centralamerikas integration utifrån den givna utgångspunkten att 
förbindelserna med denna region är något mer än endast frihandel.

e) Det bör framhävas att förverkligandet av detta associeringsavtal med Centralamerika ingår 
i ett logiskt sammanhang med den politik för att stödja fredsbyggande, stabilitet och 
demokratisering i regionen som Europeiska unionen inledde under 1980-talet genom 
betydelsefulla politiska åtaganden med olika fredsavtal och Contadora-processen.

f) Man bör välkomna de nya och särskilda möjligheter som den politiska dialogen i det nya 
associeringsavtalet erbjuder för de biregionala förbindelserna mellan Europeiska unionen 
och Centralamerika, såväl för verkställande organ som för en dialog mellan parlamenten 
och med civilsamhället, vilket utgör en kvalitetshöjning jämfört med den tidigare 
processen med San José-dialogen som inleddes 1984.

g) Det bör framhävas att avtalet har en parlamentarisk dimension genom att en
parlamentarisk associeringskommitté inrättas bestående av ledamöter från 
Europaparlamentet och av ledamöter från de centralamerikanska parlamenten. Kommittén
ska informeras om associeringsrådets beslut och kan utfärda rekommendationer och få 
information om avtalets tillämpning.

h) Det bör framhävas att avtalet som ingåtts med Centralamerika innehåller en rad viktiga 
inslag som bidrar till att uppnå de mål för EU:s yttre åtgärder som anges i artikel 21 i 
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fördraget om Europeiska unionen, och framför allt till att utveckla och konsolidera de 
mänskliga rättigheterna och demokratin samt en hållbar ekonomi och social och 
miljömässig utveckling. 

i) Man bör understryka att artikel 1 i avtalet innehåller bestämmelser om respekten för 
demokratiska principer, grundläggande mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen 
såsom väsentliga beståndsdelar för avtalet. Om någon av parterna inte respekterar dessa 
bestämmelser kommer åtgärder att vidtas, vilket även kan innebära att avtalet upphävs. 

j) Associeringsavtalet med Centralamerika bör ses som den lämpliga ramen för att på 
jämbördiga villkor göra insatser för att bekämpa sociala orättvisor, åstadkomma en 
utveckling som omfattar alla och ta itu med de sociala, ekonomiska och politiska 
utmaningar som fortfarande kvarstår. 

k) Man bör välkomna målsättningarna om en multilateral strategi för att bättre försvara 
gemensamma värden och mål och för att möta de globala utmaningarna på ett effektivt 
sätt. 

l) Det bör noteras att det nya associeringsavtalet erbjuder nya möjligheter till dialog om 
bekämpning av narkotikahandel och organiserad brottslighet, i linje med den 
centralamerikanska regionala säkerhetsstrategi som regionens presidenter enats om. De 
olika åtaganden som parterna gjort när det gäller samordning avseende olaglig 
narkotikahandel, penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet och 
korruption bör välkomnas.

m) Inrättandet av en gemensam rådgivande kommitté som ska representera civilsamhället i 
EU och Centralamerika bör välkomnas.

Effektivt samarbete för fattigdomsbekämpning och för social sammanhållning

n) Man bör framhäva den prioritet som ges den sociala sammanhållningen som ett mål för 
den regionala samarbetspolitiken. Sammanhållningen är endast möjlig om antalet fattiga 
minskas, liksom ojämlikheter, socialt utanförskap och alla former av diskriminering. De 
sociala orättvisorna har inte minskats tillräckligt under de senaste åren och otryggheten är 
ett problem som väcker stor oro i Centralamerika. 

o) Man bör framhäva de åtaganden som gjorts i fråga om samarbete för att modernisera 
statsapparaten och den offentliga förvaltningen, förbättra skatteindrivningssystemen och 
insynen, bekämpa korruptionen, förstärka rättsväsendet och låta civilsamhället medverka i 
ökad utsträckning.

p) Den överenskommelse som parterna nått när det gäller miljön bör poängteras. Bland 
målen ingår bland annat förbättrad miljökvalitet, en hållbar utveckling, samarbete vid 
hantering av naturkatastrofer och bekämpande av klimatförändringar, avskogning och 
ökenspridning samt bevarande av den biologiska mångfalden.

Slutsatser

q) Det bör framhävas att associeringsavtalet bidrar till målen för unionens yttre åtgärder 
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enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen. Respekten för demokratiska 
principer, mänskliga rättigheter och rättsstaten utgör grundläggande delar av avtalet.

r) Det bör understrykas att den nuvarande handelsordningen, som är av tidsbestämd karaktär 
och baseras på ett unilateralt allmänt preferenssystem, är tänkt att utvecklas till en 
ömsesidig och framförhandlad struktur för successiv avreglering av handeln med varor 
och tjänster, liberalisering av offentlig upphandling och främjande av investeringar genom 
inrättande av en stabil ram för rättssäkerhet och rättslig förutsebarhet som främjar det 
ömsesidiga förtroende som är oundgängligt för att handel och investeringar ska utvecklas.

s) Man bör framhäva att den sociala sammanhållningen prioriteras som ett mål för den 
regionala samarbetspolitiken, och att de prioriterade målen omfattar minskning av antalet 
fattiga, bekämpande av orättvisor, socialt utanförskap och alla former av diskriminering.

t) Man bör även framhäva att associeringsavtalet med Centralamerika på ett effektivt sätt 
bidrar till de ansträngningar som görs för att åstadkomma regional integration och nå 
slutmålet för den biregionala strategiska associeringen mellan EU och Latinamerika.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


