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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o definici nové politiky rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou
(2011/2286(INI))

Evropský parlament

– s ohledem na prohlášení učiněná na šesti summitech hlav států a předsedů vlád Latinské 
Ameriky, Karibiku a Evropské unie, které se konaly v Rio de Janeiru 
(28.−29. června 1999), v Madridu (17.−18. května 2002), v Guadalajaře (28.−29. května 
2004), ve Vídni (12.−13. května 2006), v Limě (16.−17. května 2008) a v Madridu (17.–
18. května 2010),

– s ohledem na prohlášení učiněné na dvacátém prvním iberoamerickém summitu hlav států 
a předsedů vlád, který se konal v Asunciónu (Paraguay) ve dnech 28.-29. října 2011,

– s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC), na Kjótský protokol k této úmluvě a na výsledky 15. konference smluvních 
stran UNFCCC, která se konala v Kodani,

– s ohledem na prohlášení z Monterrey (2002), konferenci o financování rozvoje konanou 
v Dohá (2008), Pařížskou deklaraci (2005) a Agendu pro změnu z Akkry (2008),

– s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000, v níž 
jsou uvedeny rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria pro odstranění chudoby kolektivně 
stanovená mezinárodním společenstvím,

– s ohledem na prohlášení a akční plán, které byly přijaty na fóru na vysoké úrovni o 
účinnosti rozvojové pomoci, které se konalo v Busanu v prosinci 2011,

– s ohledem na přípravy na konferenci OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20),

– s ohledem na společné prohlášení ze čtrnácté ministerské schůzky mezi skupinou z Ria 
a Evropskou unií, která se konala v Praze ve dnech 13.–14. května 2009,

– s ohledem na článek 208 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž se stanoví, že 
„hlavním cílem politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce je snížení a výhledově 
i vymýcení chudoby. Unie přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, 
které by mohly mít vliv na rozvojové země“,

– s ohledem na Evropský konsenzus o rozvoji1,

– s ohledem na Kodex o komplementaritě a dělbě práce z roku 2007,

– s ohledem na závěry zasedání Rady Evropské unie ze dne 8. prosince 2009 o vztazích 
mezi EU a Latinskou Amerikou,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. 

                                               
1 Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
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prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci1,

– s ohledem na dokument Komise o regionálním programování pro Latinskou Ameriku 
(2007–2013) ze dne 12. července 2007 (E/2007/1417) a jeho hodnocení v polovině 
období, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2009 nazvané „Evropská unie a Latinská 
Amerika: globální hráči v partnerství“ (COM(2009) 0495),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. září 2009 nazvané „Soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje – vytvoření politického rámce pro přístup Unie jako celku“ (COM(2009) 
0458), na závěry Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 17. 
listopadu 2009 o soudržnosti politik v zájmu rozvoje a na operační rámec pro účinnost 
pomoci,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 10. listopadu 2010, nazvanou „Rozvojová 
politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Zvýšení dopadu rozvojové 
politiky EU“ (COM(2010) 0629), 

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda 
pro změnu“, přijaté dne 13. října 2011 (COM(2011) 0637),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Překročit HDP. 
Měření pokroku v měnícím se světě“ (COM(2009) 0433), ze dne 20. srpna 2009,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční 
nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2011) 0840, SEC(2011) 1469, SEC(2011) 
1470),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Příprava 
víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, 
karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–
2020“ (COM(2011) 0837, SEC(2011) 1459, SEC(2011) 1460),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (COM(2011) 0843, SEC(2011) 1475, 
SEC(2011) 1476),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Rozpočet – Evropa 2020“, ze dne 29. června 2011 
(COM(2011) 0500) a pracovní dokument Komise z téhož dne, nazvaný „Rozpočet –
Evropa 2020: současný systém financování, výzvy, jimž čelíme, výsledky konzultací se 
zúčastněnými subjekty a možnosti týkající se hlavních průřezových a odvětvových 
otázek“ (SEC(2011) 0868),

– s ohledem na společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Globální Evropa: 
nový přístup k financování vnější činnosti EU“, (COM(2011) 0865),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční 
                                               
1 Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
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nástroj pro rozvojovou spolupráci (COM(2011) 0840, SEC(2011) 1469, SEC(2011) 
1470),

– 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, Uruguayi, o vyhlídkách obchodních vztahů 
mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou a o strategiích na ochranu a podporu 
zaměstnanosti, zejména u žen a mládeže,

– s ohledem na usnesení ze dne 15. listopadu 2001 o globálním partnerství a společné 
strategii pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou, ze dne 27. dubna 2006 o posílení 
partnerství mezi EU a Latinskou Amerikou, a ze dne 24. dubna 2008 o pátém summitu
EU-LAK v Limě1,

– s ohledem na svá usnesení o strategii EU pro vztahy s Latinskou Amerikou2, o obchodních 
vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou3; a o posílení rozvojové politiky EU4,

– s ohledem na studii o nové politice rozvojové spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou: 
důraz na sociální soudržnost, regionální integraci a spolupráci mezi jižními státy (prosinec 
2011),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci 
(A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě, hlavním cílem rozvojové 
spolupráce je vymýcení chudoby a podpora udržitelného hospodářského a sociálního 
rozvoje, včetně splnění rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015;

B. vzhledem k tomu, že jeden ze tří obyvatel Latinské Ameriky žije v současné době pod 
hranicí chudoby, což představuje celkem 180 milionů osob, a že 10 zemí v tomto regionu 
patří nadále mezi 15 zemí s největšími nerovnostmi na světě5;

C. vzhledem k tomu, že při definování nových politik spolupráce musí být zohledňovány 
priority a zvláštní potřeby jednotlivých zemí a že EU musí v boji proti chudobě a v boji za 
regionální i globální rozvoj spolupracovat se zeměmi se středními příjmy;

D. vzhledem k tomu, že Latinská Amerika a EU se účastní biregionálního strategického 
partnerství, které se opírá o společné hodnoty a o dodržování lidských práv a základních 
svobod; vzhledem k tomu, že EU je hlavním investorem, druhým největším obchodním 
partnerem a hlavním dárcem rozvojové pomoci, neboť poskytuje 53 % z celkového 
objemu oficiální rozvojové pomoci, kterou tento region přijímá;

                                               
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.
5 Údaje ECLAC a OECD.
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E. vzhledem k tomu, že prostřednictvím dohod o přidružení a příslušné rozvojové pomoci 
EU nadále významně podporuje proces rozvoje a stabilizace regionu; že existují vážné 
obavy, aby tato pomoc nebyla ukončena spolu s konsolidací výsledků tohoto procesu;

F. vzhledem k tomu, že hlavní prioritou strategického partnerství EU-LA je i nadále boj proti 
chudobě, nerovnosti, vyloučení a diskriminaci - zejména žen a představitelů etnických 
menšin - a podpora sociální soudržnosti a lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že všeobecný systém preferencí EU (GSP) je klíčovým nástrojem 
rozvojové spolupráce, snižování chudoby a prosazování lidských práv; vzhledem k tomu, 
že se má za to, že současná reforma GSP musí účinným a soudržným způsobem přispět ke 
splnění těchto cílů a zajistit prospěch producentům z nejméně rozvinutých zemí; vzhledem 
k tomu, že způsobilost by v rámci současné reformy GSP neměla být podmiňována 
kritériem HDP na obyvatele; uvádí, že všechny země se mohou svobodně rozhodnout, zda 
uzavřou s EU dvoustrannou dohodu o volném obchodu či nikoli, a že se proto na ně musí 
režim GSP vztahovat tak dlouho, dokud splňují příslušné podmínky; 

H. vzhledem k zásadní úloze, kterou v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení hraje 
vzdělání a odborná příprava, stejně tak jako neomezený přístup k veřejným 
zdravotnickým službám;

I. vzhledem k tomu, že Latinská Amerika patří mezi regiony s nejvyšší mírou násilí na světě 
a že zde nadále přetrvávají problémy vysoké kriminality spojené s takovými jevy, jako je 
obchod s drogami či organizovaná trestná činnost, což představuje hrozbu pro rozvoj 
regionu; 

1. připomíná, že dopad světové hospodářské a finanční krize byl sice v Latinské Americe 
méně citelný než v jiných regionech, avšak míra nerovnosti a chudoby je nadále velmi 
vysoká a šest z rozvojových cílů tisíciletí je plněno jen nedostatečně;

2. domnívá se, že vzhledem k hospodářskému a technologickému rozvoji, jímž procházejí 
některé země Latinské Ameriky, je nezbytné revidovat cíle rozvojové spolupráce EU; 
požaduje, aby spolupráce nebyla omezena či pozastavena, ale pouze přesměrována; 
zdůrazňuje, že máme společné problémy, jimž musíme čelit posílením zásady 
mnohostrannosti;

3. považuje za nezbytné, aby byly nástroje a cíle spolupráce vymezovány pro každou zemi 
zvlášť, aby byly prostředky soustředěny do nejzranitelnějších zemí a aby byla zlepšena 
soudržnost rozvojových politik;

4. žádá Komisi a Radu, aby objem spolupráce pro Latinskou Ameriku v rámci nástroje pro 
rozvojovou spolupráci byl v období 2014–2020 zachován ve výši jedné třetiny celkové 
zeměpisné částky;

5. vítá návrh Komise týkající se zavedení zásady diferenciace a koncentrace pomoci; trvá na 
tom, aby k diferenciaci docházelo postupně během stadia programování – a to jak 
v přijímajících zemích, tak i v rámci samotných nástrojů spolupráce – rozvíjením dalších 
forem spolupráce, které budou lépe přizpůsobeny zemím se středními příjmy;
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6. zdůrazňuje, že veškeré přesuny finančních prostředků musí být prováděny ve prospěch 
geograficky vymezených programů určených k vymýcení chudoby v zemích s nízkými 
a velmi nízkými příjmy v tomto regionu;

Význam zemí se středními příjmy – nezbytnost diferencovaného přístupu

7. lituje návrhu Komise o nástroji pro rozvojovou spolupráci, podle něhož by mělo jedenáct 
zemí LAK se středními příjmy ztratit přístup k dvoustranným programům; připomíná, že 
země Latinské Ameriky patří na světě k zemím s největšími rozdíly v příjmech na 
obyvatele a že tato nerovnost vyplývá z nedostatečné sociálně-ekonomické mobility; 
zdůrazňuje, že se jedná o velmi různorodou skupinu zemí, vůči nimž by měla být nadále 
zachována diferencovaná spolupráce založená na koordinaci a na politickém dialogu;

8. žádá Komisi a Radu, aby v rámci zásady diferenciace provedly objektivní a transparentní 
analýzu s cílem revidovat a rozšířit ukazatele, které jsou používány pro hodnocení 
rozvoje, a aby se neomezily pouze na výši příjmů, ale aby prováděly výklad 
hospodářských kritérií ve světle dalších faktorů, např. index chudoby, zranitelnosti a krize 
v rámci ECHO, Giniho koeficient a koeficient nerovnosti; upozorňuje, že dělení zemí 
podle výše jejich příjmů se opírá o výpočty, které nezohledňují nerovnost a chudobu;

9. s ohledem na zmíněné ukazatele trvá na tom, aby v rámci budoucího nástroje rozvojové 
spolupráce EU dále dvoustranně spolupracovala alespoň s Kolumbií, Ekvádorem a Peru;

10. žádá Komisi, aby při vstupu nového nástroje rozvojové spolupráce v platnost předložila 
soudržnou strategii postupného snižování dvoustranné pomoci určené ostatním z jedenácti 
zemí se středními příjmy a aby v této strategii věnovala pozornost následujícím kritériím:

– jednoznačné souvislosti mezi plněním cílů a odvětvovým zaměřením dvoustranné 
pomoci na posílení sociální soudržnosti, zejména prostřednictvím spolufinancování 
politik a aktivních programů zaměřených na snižování nerovnosti příjmů a příležitostí, 
jakož i jiných pokročilejších programů určených k podpoře konkurenceschopnosti 
a k prosazování udržitelného rozvoje, včetně podpory vědeckotechnologické 
spolupráce a technické pomoci; přednostnímu přístupu k tematickým programům; 
podpoře návratné pomoci a stipendijních programů; 

– vymezení priorit prostřednictvím dvoustranných a biregionálních dialogů 
s vnitrostátními orgány a občanskou společností;

– zachování dvoustranné spolupráce během přechodného období, které bude 
přizpůsobeno ukazatelům pro přidělování pomoci a situaci jednotlivých zemí, přičemž 
toto přechodné období by mělo trvat nejvýše čtyři roky;

11. zdůrazňuje, že nástroj partnerství by měl být navýšen o více než 1 miliardu EUR, což 
umožní prosadit nový rozměr spolupráce se zeměmi se středními a vyššími středními 
příjmy a současně zajistit i předvídatelnost, kvantifikaci a sledování finančních 
prostředků;

Boj s chudobou a sociální soudržnost 



PE480.793v02-00 8/12 PR\893337CS.doc

CS

12. domnívá se, že největší překážku v procesu konsolidace demokracie a spravedlivého 
a udržitelného hospodářského růstu regionu představuje vysoká míra nerovnosti 
a neexistence účinného nástroje sociální ochrany; požaduje proto, aby byl kladen větší 
důraz na správu a na sociální soudržnost; 

13. zdůrazňuje, že musí být zachován cíl, podle něhož má být 20 % pomoci vyhrazeno na 
programy v oblasti vzdělávání a zdraví;

14. domnívá se, že v rámci nástroje rozvojové spolupráce je do tematického, vnitrostátního 
a regionálního programování třeba účinněji začlenit cíle sociální soudržnosti a zaměřit se 
přitom především na prosazování spravedlivějších fiskálních a sociálních politik 
podporujících rovnost, přístup k veřejným službám a důstojnou práci;

Soudržnost rozvojových politik

15. připomíná význam soudržnosti rozvojových politik, definované v článku 208 SFEU, pro 
vymýcení chudoby, prosazování hospodářských a sociálních práv, ochranu životního 
prostředí, řádnou správu věcí veřejných a pro udržitelný rozvoj podporující začlenění;

16. připomíná, že silným motivačním faktorem v procesu regionální integrace jsou dohody 
o přidružení; tvrdí, že uvedený proces je narušován nesoudržností politik;

17. připomíná, že ústřední úlohu při konsolidaci demokracie a při vymezování, provádění 
a sledování rozvojových politik v Latinské Americe hraje občanská společnost; lituje, že 
v současných programech spolupráce je těmto politikám přikládán jen malý význam 
a jejich finanční podpora je nedostatečná;

Násilí a trestná činnost

18. vyjadřuje své znepokojení nad sociálním dopadem vysoké kriminality a násilí v regionu; 
domnívá se, že je nezbytné vymezit strategie, které odstraní hospodářské, sociální 
a politické příčiny těchto jevů;

Změna klimatu

19. vyjadřuje znepokojení nad dopadem změny klimatu na udržitelný rozvoj, ochranu 
biologické rozmanitosti, odlesňování a zemědělskou produkci v Latinské Americe;

20. připomíná, že změna klimatu je pro Latinskou Ameriku další zátěží a že je naléhavě 
nutné financovat opatření zaměřená na boj proti změně klimatu, na její zmírnění a na to, 
jak se jí přizpůsobit;

Soukromý sektor a infrastruktury

21. připomíná význam investiční facility pro Latinskou Ameriku, jejímiž prioritami jsou 
energetická účinnost, energie z obnovitelných zdrojů, doprava, ochrana biologické 
rozmanitosti a podpora malých a středních podniků, a zdůrazňuje, že hraje významnou 
úlohu v procesu regionální integrace a v programech mezinárodní konkurenceschopnosti 
tohoto regionu;
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Diferencovaná spolupráce: vědecký a technologický výzkum

22. žádá, aby byla posílena spolupráce s některými zeměmi se středními příjmy v oblasti 
vědy, technologie a inovací, a sice v rámci programu Horizont 2020; 

23. věří, že zahájení podrobnějšího dialogu o otázkách vědy, techniky a inovací může 
podpořit vytvoření evropsko-latinskoamerického prostoru inovace a znalostí;

Podpora regionální spolupráce, spolupráce mezi jižními státy a třístranné spolupráce

24. žádá Komisi, aby důkladněji zvážila začlenění spolupráce mezi jižními státy do rámce 
rozvojové politiky;

25. znovu upozorňuje na význam třístranné spolupráce a na její klíčovou úlohu v oblasti 
plnění rozvojových cílů tisíciletí, vymýcení chudoby, podpory zaměstnanosti a rovnosti 
žen a mužů, vzdělávání, sociální soudržnosti, zemědělství a udržitelného rozvoje;

26. domnívá se, že spolupráce mezi jižními státy by se spolu s třístrannou spoluprací měla 
stát ústředním tématem sedmého summitu EU-LAK konaném v Chile, a jednoznačně tak 
navázat na závěry madridského summitu;

o

o o

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



PE480.793v02-00 10/12 PR\893337CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lisabonská smlouva stanoví, že činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá mimo jiné na 
zásadách univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, na úctě k lidské důstojnosti a na 
zásadách rovnosti a solidarity. Dále stanoví, že Unie usiluje o rozvíjení vztahů a budování 
partnerství se třetími zeměmi a podporuje udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální oblasti 
a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení chudoby.

Zpravodaj je přesvědčen, že politika rozvojové spolupráce EU a zejména pak soudržnost mezi 
politikami Unie hrají důležitou roli při dosahování rozvojových cílů tisíciletí a při plnění 
mezinárodních závazků v oblasti lidských práv, bezpečnosti potravin a udržitelnosti životního 
prostředí.

V době, kdy se Evropská komise a Evropský parlament účastní jednání o budoucím nástroji 
rozvojové spolupráce a o finančním rámci na období 2014–2020, předkládá zpravodaj 
s nezbytným předstihem svůj příspěvek týkající se nových možností rozvojové spolupráce 
mezi Evropskou unií a latinskoamerickým regionem.

Světová hospodářská a finanční krize má na evropské ekonomiky stále větší dopad. Je však 
patrné, že Latinské Ameriky se krize dotkla v menší míře, a v roce 2012 dokonce 
zaznamenáváme vyhlídky na 4,5% růst. Jak ovšem jednoznačně uvedl MMF, nejistota 
týkající se obnovy světové ekonomiky by mohla negativně ovlivnit i růst Latinské Ameriky. 
Navzdory příznivým ekonomickým prognózám jsme však znepokojeni tím, že podle údajů 
Rozvojového programu OSN žije v tomto regionu 180 milionů osob pod hranicí chudoby 
a deset zemí tohoto regionu patří nadále do skupiny patnácti zemí s největšími nerovnostmi na 
světě.

EU je hlavním dárcem rozvojové pomoci, hlavním investorem a druhým největším 
obchodním partnerem tohoto regionu. Zpravodaj je přesvědčen o tom, že spolupráce a pomoc, 
kterou EU již mnoho let poskytuje Latinské Americe prostřednictvím uzavřených dohod 
o přidružení a především prostřednictvím své rozvojové pomoci, představuje výraznou 
podporu jednotlivých zemí na jejich cestě k upevnění právního státu a ke zmírnění chudoby, 
která je pro ně velmi palčivým problémem. Nejsou důvody k přerušení této spolupráce: 
naopak, přišel čas pro vytvoření rámce, který umožní prostřednictvím různých pobídek nadále 
podporovat země, které to nejvíce potřebují, a neodnímat pomoc zemím, které sice dosahují 
lepších výsledků, avšak nadále vykazují nepřípustně vysoký index chudoby a nerovnosti.

Vzhledem k tomu, že největšími pokroky, kterých jsme v našich biregionálních vztazích 
dosáhli, je podepsání dohody o přidružení se zeměmi Střední Ameriky, zřízení nadace EU-
LAK a vytvoření investiční facility pro Latinskou Ameriku spolu s významnými dialogy, 
k nimž patří dialog o změně klimatu, o inovacích, drogách či migraci, musíme dostát svým 
závazkům, jinak bychom přímo ohrozili soudržnost naší vnější politiky.

Zpravodaj zdůrazňuje, že pokud EU posílí svůj vliv v Latinské Americe, může to pro ni být 
novým východiskem z krize. Proto je přesvědčen, že je zapotřebí vytyčit nový směr pro naši 
politiku rozvojové pomoci. Potřebujeme koordinovanou spolupráci šitou přímo na míru 
jednotlivým zemím, která se nebude opírat pouze o ukazatele hodnotící výši příjmů. EU by 
měla nadále spolupracovat se zeměmi se středními příjmy a podpořit je, aby co nejvíce 
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rozvíjely svůj potenciál zaujmout v rámci regionu přední postavení v oblasti rozvoje a boje 
proti chudobě.

Nesmíme zapomínat, že naše strategické partnerství je postaveno na společných hodnotách
a na dodržování lidských práv a základních svobod. Musí být zdůrazněno, že čelíme stejným 
výzvám, k nimž patří potravinová krize, boj proti změně klimatu či vyvedení společnosti 
z krize, a že tyto výzvy je zapotřebí řešit posílením vícestranného přístupu. Zpravodaj tedy 
žádá Evropskou komisi, aby předložila soudržnou strategii postupného snižování dvoustranné 
pomoci zemím se středními příjmy a aby navýšila pomoc zemím s nízkými příjmy. A konečně 
zpravodaj žádá, aby nový nástroj rozvojové spolupráce získal skutečnou přidanou hodnotu.

Návrh budoucího nástroje rozvojové spolupráce musí přinášet přidanou hodnotu

Nelze připustit, aby se hospodářská krize stala důvodem k ukončení oficiální rozvojové 
pomoci a aby takováto omezení v největší míře postihla nejchudší obyvatele naší planety. 
Nemůžeme tolerovat, aby se 63 % dětí a dospívající mládeže Latinské Ameriky, kteří podle 
údajů ECLAC žijí v chudobě, stalo obětí nepřiměřených spekulací, které poškozují naše 
ekonomiky. 

Zvyšování významu finančního a bankovního sektoru se nesmí promítat do omezování 
základních služeb, jakými jsou vzdělávání, zdravotnictví či pohlavní a reprodukční zdraví. Je 
nepřípustné, aby tyto základní služby nebyly výslovně uvedeny v seznamu priorit nástroje 
rozvojové spolupráce, jehož návrh nyní předkládá Evropská komise. Zpravodaj proto trvá na 
tom, že musí být zachován stávající závazek, podle něhož musí být 20 % pomoci určeno na 
klíčové sektory, tedy vzdělávání, odbornou přípravu a veřejné zdraví.

Navzdory tomu, že současná etapa růstu, v níž se Latinská Amerika nachází, přinesla 
významný rozvoj v oblasti sociální i ekonomické, ve většině zemí nedošlo k pozitivním 
změnám pravidel přerozdělování příjmu ani k přijetí politik, které by byly zaměřeny na 
zlepšení sociální soudržnosti nebo na zdůraznění významu znalostí a inovací. Zpravodaj je 
přesvědčen, že nový návrh nástroje rozvojové spolupráce musí přinášet přidanou hodnotu, 
a to nejen v podobě kvantitativního navýšení pomoci, ale zejména v podobě kvalitativního 
zlepšení tohoto nástroje, s jednoznačným důrazem na politiky přerozdělování a na posílení 
sociální soudržnosti. 

Máme-li zvítězit nad chudobou, musíme zvítězit i nad nerovností a vyloučením, což je oblast, 
na niž by se měl nový nástroj rozvojové spolupráce zaměřit nejvíce, a to prosazováním 
regionálních a daňových politik a podporou základních sociálních služeb, investic do vědy, 
technologie a inovací, boje proti ohrožení a proti produkci a spotřebě omamných látek 
a obchodování s nimi, jakož i důrazem na rovnost pohlaví.

Je třeba mít na paměti, že nerovností a vyloučením jsou v nejvyšší míře postiženy ženy 
a skupiny etnických menšin. Například v Ekvádoru žije téměř 5 milionů osob v chudobě, tj. 
36 % z celkového počtu obyvatel. Dva miliony z tohoto počtu představují ženy, které žijí 
v podmínkách krajní chudoby, což znamená, že považují za zázrak, mohou-li se jednou denně 
najíst. Z údajů WHO navíc vyplývá, že 70 % ekvádorských žen ve věku mezi 15 a 44 lety se 
stává obětí sexuálně motivovaného násilí.
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Latinská Amerika se navíc řadí mezi regiony světa s nejvyšší mírou násilí a ročně zde dochází 
v průměru k přibližně 25 vraždám na 100 000 obyvatel. Jen na území Střední Ameriky se 
v roce 2010 stalo více než 18 000 osob obětí vraždy a Rozvojový program OSN uvádí, že 
středoamerické vlády vynaložily na zajištění bezpečnosti a soudnictví 4 miliardy dolarů. 
Prioritou nového nástroje rozvojové spolupráce by proto kromě boje proti násilí mohlo být 
rovněž zavedení strategie zaměřené na boj proti korupci a na posílení sociální odpovědnosti 
podniků.

Nově pojatý nástroj rozvojové spolupráce musí být nadále zaměřen na boj proti změně 
klimatu a musí mít k dispozici zvláštní finanční prostředky a programy, které budou určeny 
zejména zranitelným zemím Latinské Ameriky. Zachování biologické rozmanitosti a boj proti 
odlesňování jsou klíčové pro udržitelný rozvoj regionu.

Nezbytné je, aby se na stanovení priorit i na sledování programů plně podílely vnitrostátní 
orgány i občanská společnost.

EU musí čelit současným globálním výzvám, zlepšit účinnost své pomoci a současně se 
zavázat i k poskytnutí finančních prostředků nezbytných k tomu, aby miliony dětí nemusely 
vyrůstat bez naděje na možnost rozvíjet své schopnosti a zlepšovat své životní podmínky. Bez 
ohledu na krizi považuje EU spolu se všemi Evropany tento cíl obecného dosahu za 
nejsolidárnější projekt lidstva, jaký kdy existoval. Tuto odpovědnost musí sdílet a podporovat 
i země v tomto regionu, a to podporou regionální spolupráce a posílením spolupráce mezi 
jižními státy.


