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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam úzkých vztahů se zeměmi Latinské Ameriky a dále to, že je třeba 
vyvinout nové formy spolupráce s rozvíjejícími se zeměmi a zeměmi se středním příjmem 
Latinské Ameriky prostřednictvím nástroje rozvojové spolupráce a nového nástroje 
partnerství, a to se vzájemným respektem, jako rovný s rovným;

2. vyjadřuje politování nad tím, že návrh nařízení Komise o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí nebere v potaz strategickou povahu vztahů s Latinskou 
Amerikou, jelikož mnoho zemí v této oblasti nemá tento nástroj k dispozici, ačkoli je pro 
rozvoj regionu zásadní;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí jednoznačný a jasný závazek EU, pokud jde o intenzivnější 
spolupráci s Latinskou Amerikou s cílem bojovat proti chudobě v zemích se středním 
příjmem, ve kterých existují významné sociální rozdíly;

4. věří, že politika EU v oblasti spolupráce a rozvoje by měla být definována při důkladné
konzultaci s Latinskou Amerikou, aby tak bylo dosaženo udržitelné, spravedlivé a dobře 
vyvážené rozvojové politiky vůči této oblasti; 

5. vzhledem k potřebě vyvážit rozvojovou politiku mezi Latinskou Amerikou a EU 
se domnívá, že Latinská Amerika musí obzvláště usilovat o posílení své regionální 
politické, hospodářské a obchodní integrace;

6. zdůrazňuje skutečnost, že sociální soudržnost by měla zůstat klíčovou zásadou strategie 
rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou, a to nejen s ohledem na její sociální
a hospodářské důsledky, ale také s ohledem na její význam z hlediska upevnění 
demokratických institucí daného regionu a právního státu; vyzdvihuje význam rozšíření 
programů regionální spolupráce EU na podporu sociální soudržnosti, a to
i prostřednictvím zmírňování chudoby;

7. zdůrazňuje, že vzdělání a investice do lidského kapitálu představují základ sociální 
soudržnosti, vytváření pracovních míst a sociálního a hospodářského rozvoje; rovněž 
vyzdvihuje význam rozvíjení nových infrastruktur, aby došlo ke zmírnění absolutní
a relativní chudoby a ke zmenšení rozdílů mezi regiony a sociálními skupinami, a také 
zdůrazňuje nutnost podporovat malé a střední podniky, jelikož jsou nosným pilířem 
udržitelného hospodářského rozvoje;

8. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou při 
plnění rozvojových cílů tisíciletí, zejména u těch činností, jejichž cílem je boj proti 
chudobě, vytváření nových pracovních míst a sociální začlenění vyloučených skupin;
zdůrazňuje, že rozvojový cíl tisíciletí zaměřený na globální partnerství pro rozvoj (cíl 8) 
by se měl stát ústředním bodem politiky EU pro spolupráci s Latinskou Amerikou, 
přičemž by měly být vybrány oblasti Latinské Ameriky, ve kterých bude prováděna nová 
strategie „růstu podporujícího začlenění“; zdůrazňuje, že Nadace Evropa-Latinská 
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Amerika a Karibik může výrazně přispět ke splnění těchto cílů;

9. zdůrazňuje pozitivní součinnosti regionální integrace vycházející ze souhrnných dohod
o přidružení uzavřených mezi EU a různými subregionálními skupinami; vyzývá
k vytvoření nových vizí biregionální spolupráce s ohledem na sedmý summit hlav států
a předsedů vlád Latinské Ameriky, Karibiku a EU, který se bude konat v lednu 2013
v Chile;

10. vítá značný pokrok ve vztazích mezi EU, Peru a Kolumbií a očekává, že obchodní dohoda 
uzavřená v období španělského předsednictví v roce 2010 bude brzy ratifikována 
Evropským parlamentem, a sice vzhledem k tomu, že tato dohoda přispěje k rozvoji obou 
uvedených zemí;

11. žádá ESVČ a Komisi, aby sladily své úsilí při přípravě budoucí vyzrálé dohody
o přidružení s Andským společenstvím, a to v zájmu hospodářského růstu a sociálního 
rozvoje jeho členských států a při dodržování hodnot, zásad a cílů EU, které vždy 
podporovaly latinskoamerickou integraci;

12. klade důraz na to, že EU musí učinit vše, co je v jejích silách, aby uzavřela dohodu
o přidružení se zeměmi Mercosuru, což by významně posílilo a zintenzívnilo spolupráci 
mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií i rozvoj s tím spojený;

13. konstatuje, že odborníci a mezinárodní organizace, zejména Ekonomická komise pro 
Latinskou Ameriku a karibskou oblast (ECLAC), na základě současných trendů odhadují,
že do roku 2015 obchod Číny předstihne obchod EU s Latinskou Amerikou;

14. zdůrazňuje význam podpory integrace v rámci Latinské Ameriky ze strany EU; poukazuje 
na to, že chybí komplexní politika EU a regionální přístup k Latinské Americe, které by 
podporovaly spolupráci na ose jih-jih, a na to, že chybí jasné zásady politiky EU ohledně 
této spolupráce a meziregionálního partnerství, jejichž cílem by bylo vytvořit autonomní 
prostor pro koordinaci a politickou spolupráci mezi státy Latinské Ameriky, do níž by 
nezasahovaly ani evropské ani severoamerické státy;

15. zdůrazňuje, že je třeba rozšířit politický dialog mezi EU a Latinskou Amerikou 
na různých úrovních, jako jsou například summity hlav států nebo Parlamentní 
shromáždění EUROLAT, což jsou důležité nástroje pro rozvíjení politické shody;
požaduje opatření k zajištění toho, aby politické závazky učiněné na summitech EU
a Latinské Ameriky byly doprovázeny přidělením potřebných finančních prostředků; 

16. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, aby konzultovala s Evropským parlamentem a podávala mu 
zprávy o stávajících rozhovorech o lidských právech a aby v kontextu biregionálního 
partnerství spolupracovala při hledání řešení, pokud jde o zastavení vraždění žen a jiných 
forem násilí páchaného na ženách; 

17. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistily jednotnost, 
soulad a účinnost vnějších činností EU vůči Latinské Americe, jak je uvedeno
v Lisabonské smlouvě.
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