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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, že je potrebné od základu obnoviť vzťahy medzi AKT a EÚ, tak aby išlo 

o partnerstvo, v ktorom sa budú presadzovať strategické záujmy a spoločné hodnoty 

rôznych partnerov a ktoré bude prispievať k posilneniu globálneho riadenia 

a multilaterálneho poriadku založeného na pravidlách; zdôrazňuje, že toto partnerstvo 

by sa malo zameriavať na ciele udržateľného rozvoja OSN, uspokojovanie základných 

potrieb a dodržiavanie ľudských práv a na podporu predvídateľnosti a vlastníctva 

stratégie v oblasti rozvojovej spolupráce; 

2. je presvedčený, že pri preskúmaní partnerstva AKT – EÚ by sa mal zohľadniť rastúci 

význam regionalizácie s cieľom zabrániť jednoduchému stanoveniu politického rámca 

Únie; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby krajiny, ktoré tvoria skupinu AKT, 

zohrávali plnohodnotnú úlohu v procese preskúmania ako skupina aj ako región; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje úlohu regionálnych organizácií, ako je Africká únia alebo africké 

regionálne hospodárske spoločenstvá; vyzýva partnerstvo AKT, aby bolo viac 

regionalizované a vzalo na seba podobu odlíšenej inštitúcie s ohľadom na to, že tri 

partnerské regióny – africké, karibské a tichomorské regióny – sú rozdielne; 

3. poukazuje na význam vzťahov so štátmi AKT, a to najmä vzhľadom na susedný africký 

kontinent a existujúce osobitné vzťahy s Africkou úniou, ktoré by sa mohli ďalej 

rozvíjať; navrhuje, aby sa v budúcej spolupráci zvážilo určovanie najúčinnejších 

štruktúr a mechanizmov, čo by mohlo viesť k zlúčeniu existujúcich štruktúr a politík 

v rámci Dohody z Cotonou so štruktúrami a politikami spoločnej stratégie EÚ a Afriky, 

a aby sa zaviedol primeraný rámec, pokiaľ ide o vzťahy s karibskými a tichomorskými 

krajinami; domnieva sa, že pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o budúcnosti 

inštitucionálneho usporiadania vzťahov medzi EÚ a AKT by sa mala vykonať dôkladná 

analýza predchádzajúcich úspechov a nedostatkov existujúceho rámca; 

4. domnieva sa, že silné politické spojenectvá založené na spoločných záujmoch 

a hodnotách by mali naďalej tvoriť základ partnerstva s AKT a že by sa súčasne mala 

posilniť ďalšia spolupráca v globálnych otázkach a vytvoriť vhodný mechanizmus na 

účinnejšie riešenie súčasných globálnych výziev, ako sú napríklad zmena klímy 

a bezpečnosť vodných zdrojov, energetická a potravinová bezpečnosť, migračné toky, 

terorizmus, extrémizmus, medzinárodná trestná činnosť, biodiverzita, zdravie a finančné 

záležitosti; 

5. upozorňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť súlad medzi vonkajšími politikami 

Únie a súlad medzi cieľmi jej vnútorných a vonkajších politík, a to najmä v oblastiach 

obchodu, poľnohospodárstva, životného prostredia, energetiky, bezpečnosti a migrácie; 

dodáva, že je stále dôležité, aby krajiny v skupine AKT v plnej miere prevzali 

zodpovednosť za partnerstvo AKT – EÚ, a že preskúmanie by malo poskytnúť 

partnerstvu nový politický impulz nad rámec akýchkoľvek požadovaných technických 

alebo inštitucionálnych úprav; 

6. zdôrazňuje, že by sa mala zintenzívniť spolupráca medzi štátmi AKT a EÚ v oblastiach 
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spoločného záujmu, ako je bezpečnosť, predchádzanie konfliktom vrátane znižovania 

hladu a účinkov zmeny klímy, ako aj v oblasti ľudských práv, právneho štátu 

a demokracie; v tejto súvislosti poukazuje na to, že EÚ ani štáty AKT nevyužili v plnej 

miere možnosti politického dialógu v rámci článkov 8 a 96 Dohody z Cotonou; 

zdôrazňuje dôležitú úlohu Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v tejto 

súvislosti; 

7. pripomína, že dodržiavanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu, ako aj dobrá 

správa vecí verejných a ďalšie nevyhnutné súčasti uvedené v článku 9 Dohody 

z Cotonou predstavujú základ partnerstva AKT – EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné 

dodržiavať ľudské práva, a poukazuje na význam článku 9 ods. 2 súčasnej Dohody 

z Cotonou a na doložku o demokracii, ktorú obsahuje a je v nej ďalej rozvinutá v článku 

96; pripomína, že v prípade potreby je dôležité uplatňovať tieto ustanovenia v celom 

rozsahu; 

8. zdôrazňuje, že rôzne mechanizmy Dohody z Cotonou, ako je politický dialóg, finančná 

podpora, primerané opatrenia a pozastavenie rozvojovej spolupráce, by sa mali naďalej 

posilňovať, aby účinne prispievali k zlepšeniu v oblasti ľudských práv, demokracie, 

právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, a najmä v oblasti boja proti korupcii; 

9. zdôrazňuje, že je dôležité, aby nové partnerstvo v období po skončení platnosti Dohody 

z Cotonou prinášalo dobré výsledky všetkým stranám a aby bolo založené na zásadách 

spoločného rastu a spoločného rozvoja EÚ a Afriky; domnieva sa, že partnerstvo musí 

posilniť industrializáciu afrického kontinentu a rozvoj poľnohospodárstva a podporiť 

investície do inovačných politík a do udržateľného rozvoja; 

10. zdôrazňuje, že oficiálna rozvojová pomoc (ODA), ako je vymedzená v cieľoch 

udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a v akčnom programe z Addis 

Abeby v oblasti financovania rozvoja, má naďalej kľúčový význam pre krajiny AKT, 

a to najmä pre najmenej rozvinuté krajiny; trvá na tom, aby sa táto záležitosť v plnej 

miere začlenila do budúcich vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020; poukazuje na 

záväzok Európskej únie prideliť rozvojovú pomoc krajinám AKT; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohé členské štáty EÚ nedosiahli v roku 2015 cieľ 

vyčlenenia 7 % svojho hrubého národného produktu na ODA; vyzýva všetkých 

partnerov, aby v plnej miere splnili svoje záväzky; 

11. žiada, aby bol program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 zahrnutý do 

preskúmania rámca spolupráce AKT – EÚ ako jednotný, univerzálny súbor rozvojových 

cieľov uplatniteľný na všetkých; domnieva sa, že spoločná Rada AKT – EÚ by mala 

poskytnúť konkrétne odporúčania v oblasti vykonávania cieľov udržateľného rozvoja 

v rámci spolupráce AKT – EÚ; 

12. z hľadiska krajín AKT zdôrazňuje význam článku 12 súčasnej Dohody z Cotonou, ktorý 

umožňuje krajinám AKT začať dialóg o politikách EÚ, ktoré by mohli ovplyvniť ich 

rozvoj; 

13. zdôrazňuje význam uzavretia dohôd o partnerstve s vládami krajín AKT s cieľom 

zvýšiť celkovú výkonnosť ich hospodárstiev; zastáva názor, že toto nové partnerstvo 

bude musieť vychádzať z rozvoja výrobných kapacít krajín v rámci jasnej logiky 

udržateľného rozvoja a bez nezákonného využívania prírodných zdrojov zo strany 
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zahraničných štátnych spoločností, vykonávať čo najvýhodnejšie procesy regionálnej 

integrácie pri súčasnom využívaní podporných štruktúr, ako je Africká únia, dopĺňať 

tradičné poľnohospodárstvo účinnými metódami využívania poľnohospodárskej výroby, 

distribúcie a predaja v prospech obyvateľstva a bojovať proti zaberaniu pôdy 

zahraničnými aj domácimi ozbrojenými silami; odporúča, aby sa zvážila privatizácia 

národných prírodných zdrojov a verejných služieb; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby 

podporila konsolidáciu pozemkových vlastníckych práv vrátane primeranej registrácie 

a vydávania listov vlastníctva v príslušných partnerských krajinách s cieľom zabrániť 

hospodárskemu vykorisťovaniu najzraniteľnejších skupín; 

14. poukazuje na úlohu a pridanú hodnotu hospodárskych vzťahov, najmä pokiaľ ide o malé 

a stredné podniky a rodinné podniky na obidvoch stranách; požaduje osobitné opatrenia 

na podporu intenzívnejších výmen; 

15. víta rozhodnutie OSN vytvoriť komplexný právny nástroj s cieľom zabezpečiť, aby 

spoločnosti dodržiavali ľudské práva, aby sa odstránilo pracovné vykorisťovanie, 

novodobé otroctvo, nezákonný tok kapitálu a financovanie terorizmu a ozbrojených 

konfliktov; vyzýva EÚ a partnerské štáty AKT, aby zintenzívnili spoluprácu v oblasti 

boja proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom; 

16. zdôrazňuje najmä, že je potrebné začleniť do budúcich dohôd o spolupráci stratégie 

udržateľného rozvoja na boj proti zmene klímy vrátane riadneho hospodárenia s vodou 

a udržateľných poľnohospodárskych postupov s cieľom zvýšiť potravinovú bezpečnosť 

a bezpečnosť vodných zdrojov s ohľadom na zabezpečenie zdravého života 

a skoncovanie s hladom a chudobou; domnieva sa, že existujú výborné vyhliadky na 

novú spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti klímy a energetiky, zachovania morskej 

biodiverzity vrátane inovačných opatrení na boj proti plastovému odpadu v moriach 

a na organizáciu spoločnej pomoci pri katastrofách zriadením účinných pohotovostných 

miest;  

17. zdôrazňuje, že je nevyhnutné spoločne nájsť riešenia hlavných príčin migrácie 

v niektorých krajinách AKT; domnieva sa, že snaha o účinný mnohostranný rámec 

riadenia globálnych migračných tokov by sa mala stať strategickou prioritou budúceho 

partnerstva AKT – EÚ; 

18. zdôrazňuje, že budúci rámec partnerstva by mal umožniť komplexný prístup k mieru 

a bezpečnosti a že v tejto súvislosti by sa malo zaviesť primerané plánovanie 

a koordinácia s cieľom zabrániť existujúcej a možnej duplicite v rámci regionálnej 

a vnútroštátnej podpory poskytovanej členskými štátmi EÚ a krajinami AKT; 

19. domnieva sa, že ustanovenia o mieri a bezpečnosti by sa mali naďalej posilňovať a že 

budúce partnerstvo by malo zabezpečiť účinnejšie spoločné opatrenia na predchádzanie 

konfliktom vrátane včasného varovania a mediácie a činností zameraných na budovanie 

mieru, ako aj na riešenie nadnárodných bezpečnostných výziev s cieľom čeliť súčasným 

nadregionálnym bezpečnostným hrozbám, ktoré postihujú krajiny EÚ a AKT a ktoré 

súvisia s terorizmom a násilným extrémizmom, so všetkými formami nedovoleného 

obchodovania s ľuďmi, so zbraňami a s drogami, ako aj s pirátstvom; 

20. zdôrazňuje, že stabilné bezpečnostné prostredie je nevyhnutným predpokladom na 

dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja; v tejto súvislosti podporuje vytvorenie 
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finančného nástroja určeného na zaistenie bezpečnosti a mieru v rámci budúceho 

partnerstva AKT – EÚ; 

21. žiada, aby sa posilnil politický rozmer partnerstva AKT – EÚ, a to najmä s cieľom 

vykonávať spoločné opatrenia a uplatňovať väčší vplyv na medzinárodných fórach; 

domnieva sa, že partnerstvo AKT – EÚ by sa malo pokúsiť spolupracovať s inými 

partnermi (ako je Africká únia alebo OSN) na celosvetovej úrovni a podľa možnosti 

s inými medzinárodnými veľmocami a usilovať sa o zlepšenie koordinácie a spolupráce 

bez toho, aby sa zdvojnásobila práca alebo úlohy, s cieľom riešiť problémy súvisiace 

s vojnami, vnútornými konfliktmi, nedostatkom bezpečnosti, nestabilitou 

a transformáciou; 

22. nabáda partnerov, aby rozšírili rámec oprávnených štátov a inštitúcií nad rámec skupiny 

krajín AKT, pokiaľ dotknuté krajiny spĺňajú stanovené požiadavky; zdôrazňuje, že je 

potrebné preskúmať a obnoviť štruktúry dialógu medzi AKT a EÚ s cieľom zabezpečiť 

pluralitu partnerov v inštitucionálnych dialógoch na parlamentnej a vysokej politickej 

úrovni; vyzýva krajiny AKT, aby preskúmali možnosti štruktúrovanejších vzťahov so 

štátmi Ázie, Latinskej Ameriky, Blízkeho východu a Severnej Ameriky na účely 

výmeny skúseností. 

23.  zdôrazňuje dôležitú úlohu Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ pri 

podpore politického dialógu a rozvoji rovnocenného partnerstva medzi krajinami AKT 

a EÚ. 

 



 

AD\1100014SK.doc 7/7 PE582.441v02-00 

 SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

Dátum prijatia 12. 7. 2016    

Výsledok záverečného hlasovania vo 

výbore 

+: 

–: 

0: 

53 

10 

1 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar 

Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo 

Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, 

Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen 

Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal 

Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan 

Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs 

Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán 

Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan 

Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian 

Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír 

Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde 

Vautmans, Boris Zala 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Soraya Post, 

Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 

Marie-Christine Vergiat 

Náhradníci podľa článku 200 ods. 2 

prítomní na záverečnom hlasovaní 

Therese Comodini Cachia, Edouard Ferrand, Liliana Rodrigues, Janusz 

Zemke 

 
 


