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RÖVID INDOKOLÁS

2012 júniusában az EU és a közép-amerikai országok társulási megállapodást írtak alá, amely 
új keretet hoz létre a kétoldalú kapcsolatok számára. Ez a társulási megállapodás három 
egyformán fontos, egymással összefüggő pillérre támaszkodik: a politikai párbeszédre, az 
együttműködésre és a kereskedelemre. 

A társulási megállapodás kereskedelmi pillérét 2013 óta ideiglenesen alkalmazzák, és az 
szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat von maga után a két fél között. A másik két pillér 
azonban még nem kezdte meg működését a társulási megállapodásban. A teljes körű 
alkalmazáshoz az uniós tagállamok valamennyi nemzeti parlamentjének egyetértését kell 
adnia.  A tagállamok fokozatosan elfogadták ezt a jogszabályt, de két tagállam még máig nem 
tette ezt meg. 

Ez az ellenőrző hatóság egyértelmű előnyöket mutatott valamennyi érintett fél számára. 
Mindazonáltal egyes közép-amerikai országok gazdasági szerkezetükből adódóan jobban 
kihasználhatják azt, mint mások. Ez utóbbiak számára a politikai párbeszéd és az 
együttműködés pilléreinek alkalmazása a legfontosabb társadalmi és gazdasági fejlődésük 
szempontjából. 

A fentiek fényében az előadó arra ösztönzi e két tagállamot, hogy adják meg 
hozzájárulásukat, javasolja a társulási megállapodás gyors naprakésszé tételét, valamint 
javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a Horvátországnak az egyrészről az Európai 
Unió és tagállamai, másrészről a közép-amerikai országok közötti társulási megállapodásban 
való részvételéről szóló kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséhez. 

******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy tegyen ajánlást az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 
Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát 
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
jegyzőkönyvről szóló tanácsi határozat tervezetének Parlament általi jóváhagyására. 


