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KORTFATTAD MOTIVERING

I juni 2012 undertecknade EU och länder i Centralamerika ett associeringsavtal som bildar en 
ny ram för de bilaterala förbindelserna. Detta associeringsavtal bygger på tre lika viktiga 
sammanlänkade pelare: politisk dialog, samarbete och handel. 

Handelspelaren i associeringsavtalet har tillämpats provisoriskt sedan 2013 och medfört 
närmare handelsförbindelser mellan de båda parterna. De två andra pelarna har dock ännu inte 
blivit operationella för associeringsavtalet. För att avtalet ska kunna tillämpas fullt ut måste 
alla nationella parlament i EU:s medlemsstater ge sitt godkännande. Medlemsstaterna har 
gradvis antagit denna rättsakt, men två medlemsstater behöver fortfarande anta den. 

Associeringsavtalet har visat sig ha tydliga fördelar för alla berörda parter. En del länder 
i Centralamerika kan dock dra större nytta av avtalet än andra på grund av ländernas 
ekonomiska struktur. För de andra länderna är tillämpningen av de pelare som rör politisk 
dialog och samarbete av största intresse för deras sociala och ekonomiska utveckling. 

Mot bakgrund av ovanstående uppmanar föredraganden de två medlemsstaterna att ge sitt 
godkännande. Han förordar en snabb uppdatering av detta associeringsavtal och 
rekommenderar även att parlamentet godkänner ingåendet av tilläggsprotokollet om 
Kroatiens deltagande i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och de centralamerikanska länderna, å andra sidan. 

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om 
protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av 
Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. 


