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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou 
unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16395/2011),

– s ohledem na návrh Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (16394/2011),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 217 a čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7–
0000/2012),

– s ohledem na svá usnesení ze dne 15. listopadu 2001 o globálním partnerství a společné 
strategii ve vztazích mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou, ze dne 27. dubna 2006 
o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a ze dne 24. dubna 
2008 o pátém summitu EU a Latinské Ameriky a Karibiku v Limě1,

– s ohledem na svá usnesení o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou2, 
o obchodních vztazích Evropské unie s Latinskou Amerikou3 a o zvyšování dopadu 
rozvojové politiky EU4,

– s ohledem na usnesení Evropsko-latinskoamerického parlamentního shromáždění 
(EuroLat), zejména usnesení přijatá na pátém řádném plenárním zasedání konaném
ve dnech 18. a 19. května 2011 v Montevideu v Uruguayi, o vyhlídkách obchodních 
vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a o strategiích na ochranu a podporu 
zaměstnanosti, zejména u žen a mládeže, a o vztazích mezi Evropskou unií a Latinskou 
Amerikou v oblasti bezpečnosti a obrany,

– s ohledem na čl. 81 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na průběžnou zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj (A7–0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že regionální integrace prostřednictvím uzavírání bilaterálních 
a subregionálních dohod o přidružení je jedním z klíčových cílů biregionálního 
strategického partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou,

B. vzhledem k tomu, že rozvoj vztahů s Latinskou Amerikou je ku prospěchu oběma stranám 
a přináší výhody všem členským státům EU,

                                               
1 Úř. věst. C 140 E, 16.3.2002, s. 569.
2 Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
3 Úř. věst. C 12 E, 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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C. vzhledem k tomu, že EU je hlavním poskytovatelem rozvojové pomoci, nejvýznamnějším 
investorem a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Střední Ameriky, 

1. vyzývá Radu a Komisi, aby zohlednily následující doporučení:

Úvod

a) přípomíná, že na summitu Evropská unie – Latinská Amerika a Karibik, který 
se uskutečnil v květnu 2006 ve Vídni, se hlavy států a předsedové vlád Evropské unie 
a některých středoamerických republik rozhodli zahájit jednání o dohodě o přidružení 
mezi oběma regiony, jež byla oficiálně zahájena v říjnu 2007;

b) připomíná, že Panama, která původně jednání sledovala jako pozorovatel, v lednu 2010 
požádala o začlenění do těchto jednání, a dne 10. března 2010 bylo začlenění Panamy 
oficiálně přijato Evropskou unií; 

c) připomíná, že jednání byla úspěšně ukončena v květnu 2010 a následně po právním 
přezkumu bylo znění dohody dne 22. března 2011 parafováno;

Politický dialog jako klíčový prvek rozvoje partnerství mezi oběma regiony

d) zdůrazňuje, že se jedná o první meziregionální komplexní dohodu o přidružení, což 
představuje podstatný příspěvek k integraci Střední Ameriky, a to v důsledku jednoznačné 
politické vůle Unie, přičemž je třeba konstatovat, že vztahy s tímto regionem znamenají 
více než pouze volný obchod; 

e) klade důraz na to, že úspěch této dohody o přidružení se Střední Amerikou je součástí 
politiky, která přispívá k upevnění míru, stability a demokratizace regionu, kterou zahájila 
Evropská unie již v osmdesátých letech prostřednictvím intenzivní politické 
angažovanosti na základě různých mírových smluv a postupu skupiny Contadora; 

f) vítá nové a výjimečné možnosti, které pro meziregionální vztahy mezi Evropskou unií 
a Střední Amerikou vyplývají z politického dialogu o nové dohodě o přidružení, a to jak 
na úrovni vlád a parlamentů, tak i na úrovni dialogu s občanskou společností, 
což představuje kvalitativní skok ve vztahu k postupujícímu procesu dialogu 
ze San José, jenž byl zahájen v roce 1984; 

g) zdůrazňuje parlamentní aspekt dohody, který spočívá ve vytvoření Parlamentního výboru 
pro přidružení složeného z poslanců Evropského parlamentu a středoamerických 
parlamentů, jenž bude informován o rozhodnutích Rady přidružení a jehož úkolem bude 
provádět doporučení a získávat informace o provádění dohody;   

h) klade důraz na to, že Dohoda o přidružení uzavřená se Střední Amerikou obsahuje 
důležité prvky, které přispívají k cílům vnější činnosti Evropské unie stanovené v článku 
21 Smlouvy o Evropské unii, a zejména k rozvoji a upevnění demokracie a dodržování 
lidských práv, k udržitelnému hospodářství a sociálnímu a environmentálnímu rozvoji;  

i) podtrhuje, že článek 1 dohody se týká dodržování demokratických zásad, základních 
lidských práv a zásady právního státu jakožto „podstatných prvků“ této dohody, takže 
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jejich případné porušení některou ze smluvních stran by mohlo vést k přijetí opatření, 
jež by mohla vést až k jejímu vypovězení;   

j) klade důraz na to, že Dohodu o přidružení se Střední Amerikou je třeba chápat jako 
vhodný rámec ke společnému úsilí, jež je třeba vyvíjet na rovnocenném základě v boji 
proti sociální nerovnosti a ve snaze o inkluzivní rozvoj, jakož i řešení stávajících 
sociálních, hospodářských a politických výzev; 

k) vítá rozhodný závazek k multilarelalismu pro lepší obranu společných hodnot a cílů, 
jakož i pro efektivní řešení globálních výzev;  

l) konstatuje, že nová Dohoda o přidružení nabízí nové možnosti dialogu v oblasti boje proti 
obchodování s drogami a organizované trestné činnosti, a sice v souladu s regionální
strategií pro bezpečnost, ke které se zavázali prezidenti zemí Střední Ameriky, a vítá 
různé závazky příslušných stran v rámci koordinace boje proti nelegálnímu obchodování 
s drogami, praní peněz, financování terorismu, organizovanému zločinu a korupci;  

m) vítá založení Společného poradního výboru občanské společnosti EU-Střední Amerika;

Účinná spolupráce při potírání chudoby a posílení sociální soudržnosti  

n) zdůrazňuje prioritní postavení připisované sociální soudržnosti coby cíle politik regionální 
spolupráce; podtrhuje, že soudržnosti lze dosáhnout pouze tehdy, sníží-li se míra chudoby, 
nerovnosti, sociálního vyloučení a odstraní jakákoli forma diskriminace; klade důraz na 
to, že v minulých letech nedošlo k dostatečnému zmírnění sociálních nerovností a že 
nejistota je příčinou závažných obav ve Střední Americe;  

o) klade důraz na úsilí, pokud jde o spolupráci v oblasti modernizace státu a veřejné správy, 
zlepšení systémů výběru daní a transparentnosti, boje proti korupci, posílení systému 
soudnictví a účasti občanské společnosti; 

p) podtrhuje dohodu dosaženou mezi stranami v oblasti životního prostředí, mezi jejíž cíle 
patří zlepšení kvality životního prostředí, udržitelný rozvoj, spolupráce při reakcích 
na přírodní katastrofy a boj proti změně klimatu, odlesňování, desertifikaci a úsilí 
o zachování biologické rozmanitosti; 

Závěry

q) zdůrazňuje, že Dohoda o přidružení přispívá k cílům vnější činnosti Unie stanoveným 
v článku 21 Smlouvy o Evropské unii; podtrhuje, že základními prvky dohody 
je dodržování zásad demokracie, lidských práv a právního státu; 

r) klade důraz na to, že stávající obchodní model přechodného typu zakládající 
se na jednostranném všeobecném systému preferencí směřuje ke vzájemnému 
a dohodnutému plánu postupné liberalizace výměny zboží a služeb, zadávání veřejných 
zakázek i podněcování investic, a zakládá spolehlivý a bezpečný právní rámec, jenž je 
nezbytný pro vzájemnou důvěru i rozvoj obchodu a investic; 

s) zdůrazňuje prioritní postavení připisované sociální soudržnosti coby cíle politik regionální 
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spolupráce, mezi jejíž nejdůležitější úkoly patří snížení míry chudoby, nerovnosti, 
sociálního vyloučení a odstranění veškerých forem diskriminace;

t) podotýká, že Dohoda o přidružení se Střední Amerikou efektivně přispívá k úsilí 
o regionální integraci a k hlavním cílům biregionálního strategického partnerství EU-
Latinská Amerika;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


