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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou 
a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej.
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16395/2011),

– so zreteľom na návrh Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi 
na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16394/2011),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 
a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C7-0031/2012),

– so zreteľom na svoje uznesenia z 15. novembra 2001 o globálnom partnerstve a spoločnej 
stratégii pre vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, z 27. apríla 2006 o 
posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a z 24. apríla 2008 
o 5. samite Latinskej Ameriky a Karibiku a Európskej únie (LAK-EÚ) v Lime1,

– so zreteľom na svoje uznesenia o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou2, 
o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Latinskou Amerikou3 a o zvyšovaní vplyvu 
rozvojovej politiky EÚ4,

– so zreteľom na uznesenia Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia 
(EuroLat), a predovšetkým na uznesenia schválené na 5. riadnom plenárnom zasadnutí, 
ktoré sa konalo 18. – 19. mája 2011 v Montevideu v Uruguaji, o perspektíve obchodných 
vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, a o Stratégiách na ochranu a 
vytváranie pracovných miest, najmä pre ženy a mládež a o vzťahoch medzi Európskou 
úniou a Latinskou Amerikou v oblasti bezpečnosti a obrany,

– so zreteľom na článok 81 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre 
medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj (A6-0004/2012),,

A. keďže regionálna integrácia prostredníctvom uzavretia dvojregionálnych a 
podregionálnych dohôd o pridružení predstavuje jeden z kľúčových cieľov 
dvojregionálneho strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou;

B. keďže rozvíjanie vzťahov s Latinskou Amerikou znamená vzájomný prospech a prináša 
výhody pre všetky členské štáty EÚ;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 140 E, 16.3.2002, s. 569.
2 Ú. v. EÚ C 81 E, 15.03.11, s. 54.
3 Ú. v. EÚ C 12 E, 15.01.11, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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C. keďže EÚ je hlavný poskytovateľ rozvojovej pomoci, hlavný investor a druhý obchodný 
partner v Strednej Amerike;

1. žiada Radu a Komisiu, aby zohľadnili tieto odporúčania:

Úvod

(a) pripomína, že na samite Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý sa 
uskutočnil v roku 2006, prijali hlavy štátov a vlád Európskej únie a niektorých republík 
Strednej Ameriky rozhodnutie o začatí rokovaní o dohode o pridružení medzi týmito 
dvomi regiónmi a že tieto rokovania sa začali v októbri 2007; 

(b) pripomína, že Panama, ktorá sa rokovaní zúčastňovala ako pozorovateľ, v januári 2010 
požiadala, aby sa stala jednou z rokujúcich krajín, a že Európska únia 10. marca 2010 
formálne akceptovala toto začlenenie Panamy medzi rokujúce krajiny;

(c) pripomína, že rokovania sa úspešne skončili v máji 2010 a po fáze právneho preskúmania 
bolo znenie dohody parafované 22. marca 2011;

Politický dialóg ako kľúčový prvok rozvoja dvojregionálneho partnerstva

(d) zdôrazňuje, že ide o prvú komplexnú dohodu o pridružení medzi regiónmi, ktorá je 
výsledkom jednoznačnej vôle Únie a rozhodným krokom k integrácii Strednej Ameriky, 
pričom sa vzťahy s týmto regiónom vždy považovali za niečo viac, než je voľný obchod;

(e) zdôrazňuje, že úspech tejto dohody o pridružení so Strednou Amerikou umožnila politika 
podpory mierového riešenia sporov, stability a demokratizácie v regióne, ktorú začala EÚ 
už v 80. rokoch minulého storočia, a to prostredníctvom intenzívnej politickej 
angažovanosti na základe rôznych mierových dohôd a postupu skupiny Contadora;

(f) víta nové a mimoriadne možnosti pre dvojregionálne vzťahy medzi Európskou úniou a 
Strednou Amerikou, ktoré ponúka politický dialóg o novej dohode o pridružení, a to na 
úrovni vlád a parlamentov, ako i na úrovni dialógu s občianskou spoločnosťou, čo 
predstavuje kvalitatívny skok v porovnaní s predchádzajúcim dialógom zo San José, ktorý 
sa začal v roku 1984;

(g) zdôrazňuje parlamentný rozmer, ktorý dohoda získala vytvorením parlamentného Výboru 
pre pridruženie zloženého z poslancov Európskeho parlamentu a stredoamerických 
poslancov, ktorý bude informovaný o rozhodnutiach Rady pre pridruženie a ktorý môže 
vydávať odporúčania a má nárok na informácie o vykonávaní dohody;  

(h) zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzatvorená so Strednou Amerikou obsahuje dôležité 
prvky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Európskej únie 
uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii, najmä k rozvoju a upevňovaniu 
ľudských práv a demokracie, k udržateľnému hospodárstvu a rozvoju v sociálnej oblasti a 
v oblasti životného prostredia; 
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(i) zdôrazňuje, že článok 1 dohody uvádza význam dodržiavania demokratických zásad, 
základných ľudských práv a zásady právneho štátu ako „podstatných prvkov“ dohody, čo 
znamená, že proti ktorejkoľvek strane, ktorá by ich nedodržiavala, sa môžu prijať 
opatrenia, ktoré môžu viesť až k pozastaveniu uplatňovania dohody; 

(j) zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzatvorená so Strednou Amerikou sa musí chápať ako 
primeraný rámec na spojenie úsilia obidvoch strán v boji proti sociálnej nerovnosti, za 
inkluzívny rast, pri riešení pretrvávajúcich sociálnych, hospodárskych a politických 
výziev; 

(k) víta rozhodný záväzok k multilateralizmu na lepšiu obranu spoločných hodnôt a cieľov, 
ako i na efektívne riešenie celosvetových výziev; 

(l) berie na vedomie, že nová dohoda o pridružení ponúka nové možnosti, pokiaľ ide o boj 
proti obchodu s narkotikami a organizovanému zločinu, a to v súlade s Regionálnou 
stratégiou bezpečnosti, ktorú podpísali stredoamerickí prezidenti, a víta rôzne záväzky v 
oblasti koordinácie, ktoré prijali zmluvné strany v rámci boja proti nezákonnému obchodu 
s narkotikami, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanému zločinu 
a korupcii;

(m)víta zriadenie spoločného poradného výboru EÚ a Strednej Ameriky pre občiansku 
spoločnosť;

Efektívna spolupráca v boji proti chudobe a za sociálnu súdržnosť

(n) zdôrazňuje, že sociálna súdržnosť ako cieľ politík v oblasti regionálnej spolupráce sa 
stavia do popredia; zdôrazňuje, že táto súdržnosť je možná, len ak sa zníži úroveň 
chudoby, nerovnosti, sociálneho vylúčenia a všetky formy diskriminácie; zdôrazňuje, že 
sociálna nerovnosť sa v posledných rokoch dostatočne neznížila a neistota vyvoláva v 
Strednej Amerike vážne obavy; 

(o) zdôrazňuje záväzky, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti modernizácie štátu a verejnej 
správy, zlepšenia systému daňových odvodov a transparentnosti, boj proti korupcii, 
posilnenie súdnictva a zapojenie občianskej spoločnosti;

(p) zdôrazňuje dohodu, ktorú strany uzatvorili v oblasti životného prostredia a medzi ktorej 
ciele patrí zlepšenie kvality životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, spolupráca v 
oblasti riadení prírodných katastrof a boja proti zmene klímy, odlesňovaniu, dezertifikácii, 
ako aj zachovanie biodiverzity;

Závery

(q) zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda prispieva k dosiahnutiu cieľov vonkajšej činnosti Únie 
stanovených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii; zdôrazňuje, že dodržiavanie 
demokratických zásad, ľudských práv a zásad právneho štátu sú podstatnými prvkami 
dohody;

(r) zdôrazňuje, že súčasný systém obchodu, ktorý je dočasný a ktorý je založený na 
jednostrannom všeobecnom systéme preferencií, sa vyvíja smerom k vzájomnému 
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systému s cieľom postupného uvoľnenia obchodu s tovarom a službami, verejného 
obstarávania, posilnenia investícií, pričom ustanovuje predvídateľný rámec právnej 
bezpečnosti a istoty, ktorý podporuje vzájomnú dôveru nutnú pre rozvoj vzájomného 
obchodu a investícií;

(s) zdôrazňuje prioritu, ktorá sa udeľuje sociálnej súdržnosti ako cieľu politík regionálnej 
spolupráce, pričom hlavným cieľom je zníženie úrovne chudoby, nerovnosti, sociálneho 
vylúčenia a všetkých foriem diskriminácie;

(t) zdôrazňuje, že dohoda o pridružení uzatvorená so Strednou Amerikou účinne prispieva k 
úsiliu o regionálnu integráciu a k dosiahnutiu zásadného cieľa dvojregionálneho 
strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


