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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje význam úzkych vzťahov s krajinami Latinskej Ameriky a potrebu rozvíjať 
nové formy spolupráce s rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami a krajinami so stredným 
príjmom v Latinskej Amerike prostredníctvom nástroja financovania rozvojovej 
spolupráce a nového nástroja partnerstva, a to so vzájomným rešpektom a na 
rovnocennom základe;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojom návrhu nariadenia o systéme 
všeobecných colných preferencií ignoruje strategickú povahu vzťahov s Latinskou 
Amerikou tým, že tento nástroj odopiera veľkému počtu krajín v tomto regióne, hoci je 
pre rozvoj regiónu rozhodujúci;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že v záujme boja proti chudobe v krajinách so strednými príjmami 
s výraznými sociálnymi rozdielmi je potrebný jednoznačný záväzok EÚ k väčšej 
spolupráci s Latinskou Amerikou;

4. nazdáva sa, že politika v oblasti spolupráce a rozvoja EÚ by sa mala vymedziť v úzkej 
konzultácii s Latinskou Amerikou, aby sa dosiahla trvalo udržateľná, spravodlivá a 
vyvážená rozvojová politika namierená na tento región;

5. zastáva názor, že vzhľadom na potrebu dosiahnutia rovnováhy v rozvojovej politiky 
medzi Latinskou Amerikou a EÚ musí Latinská Amerika vyvinúť osobitné úsilie na 
podporu svojej regionálnej politickej, hospodárskej a obchodnej integrácie;

6. podčiarkuje skutočnosť, že sociálna súdržnosť by mala ostať kľúčovou zásadou stratégie 
rozvojovej spolupráce voči Latinskej Amerike, a to nielen pre jej sociálno-hospodársky 
vplyv, ale aj pre jej význam z hľadiska upevňovania demokratických inštitúcií v regióne 
a právneho štátu; zdôrazňuje význam rozšírenia programov regionálnej spolupráce EÚ o 
podporu sociálnej súdržnosti, a to i prostredníctvom zníženia chudoby;

7. zdôrazňuje, že vzdelávanie a investície do ľudského kapitálu predstavujú základ pre 
sociálnu súdržnosť, vytváranie zamestnanosti a sociálno-hospodársky rozvoj; zároveň 
zdôrazňuje význam rozvoja nových infraštruktúr s cieľom znížiť absolútnu a relatívnu 
chudobu a rozdiely medzi regiónmi a sociálnymi skupinami, ako aj podporiť MSP ako 
dôležitý pilier pre udržateľný hospodársky rozvoj;

8. zdôrazňuje potrebu podporiť koordináciu medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou 
pri dosahovaní miléniových rozvojových cieľov, najmä opatrenia, ktorých cieľom je boj 
proti chudobe, tvorba pracovných miest a sociálne začlenenie marginalizovaných skupín; 
zdôrazňuje, že miléniový rozvojový cieľ zameraný na globálne partnerstvo pre rozvoj (8. 
cieľ) by mal byť stredobodom politiky spolupráce EÚ s Latinskou Amerikou, s výberom 
oblastí, v ktorých sa má vykonávať nová stratégia „inkluzívneho rastu“ v týchto krajinách; 
zdôrazňuje, že nadácia EÚ – Latinská Amerika – Karibik môže do veľkej miery prispieť k 
dosiahnutiu týchto cieľov;
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9. zdôrazňuje pozitívne synergie regionálnej integrácie vyplývajúce z komplexných dohôd 
o pridružení medzi EÚ a jednotlivými subregionálnymi skupinami; vyzýva na vytvorenie 
nových vízií pre spoluprácu medzi obidvoma regiónmi so zreteľom na 7. samit hláv štátov 
alebo predsedov vlád EÚ – Latinská Amerika a Karibik, ktorý sa má konať v Čile 
v januári 20133;

10. víta významný pokrok, ktorý sa zaznamenal vo vzťahoch medzi EÚ a Peru a Kolumbiou, 
a očakáva, že Európsky parlament v blízkej budúcnosti ratifikuje obchodnú dohodu 
uzavretú v roku 2010 za španielskeho predsedníctva, pretože táto dohoda prispeje k 
rozvoju uvedených dvoch krajín;

11. žiada ESVČ a Komisiu, aby upevnili svoje úsilie o otvorenie cesty k budúcej 
plnohodnotnej dohode o pridružení s Andským spoločenstvom v záujme hospodárskeho 
rastu a sociálneho rozvoja jej členských štátov a v súlade s hodnotami, zásadami a cieľmi 
EÚ, ktorá sa vždy zasadzovala o integráciu Latinskej Ameriky;

12. zdôrazňuje, že Európska únia musí vyvinúť maximálne možné úsilie o uzatvorenie 
dohody o pridružení so skupinou Mercosur, pričom prízvukuje, že by sa tým výrazne 
podporila a zvýšila spolupráca a rozvoj medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou;

13. poznamenáva, že odborníci a medzinárodné organizácie, najmä Hospodárska komisia pre 
Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC), na základe súčasných trendov odhadujú, že do 
roku 2015 obchod Číny s Latinskou Amerikou prekoná objem obchodu s Európou;

14. podčiarkuje, že je dôležité, aby EÚ podporovala integráciu v rámci Latinskej Ameriky; 
zdôrazňuje nedostatok ucelenej politiky EÚ a regionálneho prístupu k Latinskej Amerike 
na podporu spolupráce medzi južnými krajinami, ako aj chýbajúce jasné usmernenia v 
politike EÚ, pokiaľ ide o túto spoluprácu a medziregionálne pridruženie zamerané na 
vytvorenie autonómnych priestorov pre koordináciu a politickú spoluprácu medzi 
krajinami Latinskej Ameriky bez účasti Európy alebo Severnej Ameriky;

15. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť politický dialóg medzi EÚ a Latinskou Amerikou na 
rôznych úrovniach, ako sú samity štátnych predstaviteľov a parlamentné zhromaždenie 
EUROLAT, ktoré sú dôležitými nástrojmi na rozvoj politického konsenzu; žiada 
opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby politické záväzky vyjadrené na samitoch EÚ –
Latinská Amerika sprevádzalo vyčlenenie potrebných finančných zdrojov;

16. naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, aby konzultovala s Európskym parlamentom a stručne ho 
informovala o prebiehajúcich dialógoch o ľudských právach a aby v súvislosti s 
dvojregionálnym partnerstvom spolupracovala na hľadaní prostriedkov na odstránenie 
vyvražďovania žien a iných foriem násilia páchaného na ženách;

17. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zabezpečili 
jednotnosť, konzistentnosť a efektívnosť vonkajšej činnosti EÚ voči Latinskej Amerike, 
ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve;
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