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ĪSS PAMATOJUMS

ES un Centrālamerikas valstis 2012. gada jūnijā parakstīja asociācijas nolīgumu (AN), ar ko 
tiek izveidots jauns satvars divpusējām attiecībām. Šis AN balstās uz trim vienlīdz svarīgiem 
savstarpēji saistītiem pīlāriem: politiskais dialogs, sadarbība un tirdzniecība.

AN tirdzniecības pīlārs provizoriski tiek piemērots kopš 2013. gada un ietver ciešākas 
tirdzniecības attiecības starp abām pusēm. Tomēr pārējo divu pīlāru piemērošana AN ietvaros 
vēl nav sākusies. Lai tos piemērotu pilnībā, visiem ES dalībvalstu parlamentiem ir jādod 
attiecīga piekrišana. Pakāpeniski dalībvalstis ir pieņēmušas attiecīgu tiesību aktu, taču līdz 
šim divas dalībvalstis to vēl nav izdarījušas.

Šis AN sniedz skaidrus ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Tomēr dažas Centrālamerikas 
valstis savas ekonomiskās struktūras dēļ var gūt lielākas priekšrocības nekā pārējās. Līdz ar to 
politiskā dialoga un sadarbības pīlāru piemērošana ir ārkārtīgi svarīga šo pārējo valstu 
sociālajai un ekonomiskajai attīstībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinuma sagatavotājs mudina atlikušās divas dalībvalstis sniegt 
savu piekrišanu, iesaka strauji atjaunināt šo AN, kā arī iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu 
tam, lai noslēgtu papildprotokolu par Horvātijas dalību Asociācijas nolīgumā starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālamerikas valstīm, no otras puses.

******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt 
Parlamentam sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības 
un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, lai ņemtu 
vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.


