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Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

– s ohledem na prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 11. března 
2020, v němž rozšíření onemocnění COVID-19 prohlásila za pandemii,

– s ohledem na prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 30. ledna 
2020, v němž uvedla, že šíření onemocnění COVID-19 představuje ohrožení veřejného 
zdraví mezinárodního významu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2020 o dopadu opatření přijatých 
v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva1,

– s ohledem na zprávu Evropské investiční banky nazvanou „Činnost EIB v roce 2020 – 
Latinská Amerika a Karibik“,

– s ohledem na zprávy Panamerické zdravotnické organizace,

– s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
z listopadu 2020 nazvanou „COVID-19 v Latinské Americe a Karibiku: Přehled reakcí 
vlád na krizi“,

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku ze dne 8. dubna 2020 o globální reakci EU na onemocnění 
COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– s ohledem na projev o stavu Unie, který dne 16. září 2020 přednesla předsedkyně 
Komise Ursula von der Leyenová;

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Josepa Borrella vydané jménem 
Evropské unie dne 5. května 2020 o lidských právech v době koronavirové pandemie,

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0307.



– s ohledem na závěry Rady ze dne 8. června 2020 o globální reakci „týmu Evropa“ na 
onemocnění COVID-19,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze zasedání konaného ve dnech 17. až 21. července 
2020 o plánu na podporu oživení a víceletém finančním rámci na období 2021–2027,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 13. července 2020 o prioritách EU v rámci OSN a 
75. zasedání Valného shromáždění OSN k tématu „Prosazování multilateralismu a silná 
a efektivní OSN, která bude sloužit všem“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o zahraničně politických 
důsledcích rozšíření onemocnění COVID-191,

– s ohledem na prohlášení spolupředsedů Parlamentního shromáždění EU-Latinská 
Amerika (EuroLat) ze dne 5. listopadu 2020 o komplexní a biregionální strategii EU-
LAC ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19,

– s ohledem na prohlášení spolupředsedů EuroLat ze dne 30. března 2020 o pandemii 
COVID-19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům2,

– s ohledem na společné komuniké Evropské služby pro vnější činnost ze dne 
14. prosince 2020, které bylo výsledkem neformálního setkání na ministerské úrovni 
EU-27 a Latinská Amerika a Karibik,

– s ohledem na zprávu Ekonomické komise pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast 
(ECLAC) nazvanou „Sociální panorama Latinské Ameriky 2020“, která byla 
zveřejněna v roce 2021,

– s ohledem na 27. iberoamerický summit hlav států a předsedů vlád, který se konal dne 
21. dubna 2021 v Andoře, a na výsledné prohlášení,

– s ohledem na výroční zprávy Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční 
a bezpečnostní politice,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0204/2020),

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další smlouvy a nástroje OSN 
týkající se lidských práv,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt 
o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Deklaraci OSN o právech původních 
obyvatel z roku 2007 a Deklaraci OSN o obráncích lidských práv z roku 1998,

– s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 169 o domorodém a 
kmenovém obyvatelstvu, přijatou dne 27. června 1989,

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0322.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.



– s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a vysoké 
komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové z března 2020 o zrušení sankcí 
vůči zemím v zájmu boje proti pandemii,

– s ohledem na vystoupení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové 
dne 15. dubna 2021 v nadaci Fiocruz,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění 
OSN dne 25. září 2015, a na cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem mají 
strategický a zásadní význam; vzhledem k tomu, že Latinská Amerika patří k regionům 
nejvíce zasaženým onemocněním COVID-19; vzhledem k tomu, že Latinská Amerika 
představuje 8,4 % světové populace, ale v současnosti na ni v celosvětovém měřítku 
připadá více než pětina úmrtí na koronavirus;

B. vzhledem k tomu, že reakce na pandemii COVID-19 byla celosvětově různorodá, a to i 
v Latinské Americe; vzhledem k tomu, že všechny země vyhlásily všeobecný 
výjimečný stav; 

C. vzhledem k tomu, že prioritou nyní musí být obnovení důvěry v to, že multilaterální 
instituce budou schopny poskytovat globální odpovědi, a to tím, že pokročí v jednáních 
o iniciativě WTO v oblasti obchodu a zdraví týkající se onemocnění COVID-19 a 
souvisejících zdravotnických výrobků;

D. vzhledem k tomu, že ničivý dopad pandemie COVID-19 na obou stranách Atlantiku 
vyžaduje úzkou spolupráci mezi WTO, WHO, orgány OSN a Světovou bankou, která je 
nezbytným předpokladem pro zvládnutí krize a zajištění solidarity; vzhledem k tomu, že 
je třeba reagovat globálně a koordinovaně, aby bylo možné čelit velkým výzvám, které 
s sebou nese udržitelné, ekologické a digitální oživení, přičemž toto oživení musí být 
také inkluzivní, spravedlivé a odolné;

E. vzhledem k tomu, že dopady pandemie a opatření přijatá v reakci na ni zvýšily potřebu 
likvidity v zemích regionu, aby mohly čelit krizové fázi; vzhledem k tomu, že tyto 
faktory vedou růstu míry zadlužení a vlády čelí zvýšeným veřejným výdajům a hrozí 
jim platební neschopnost; vzhledem k tomu, že lepší přístup k likviditě a snižování 
dluhu musí být propojen se střednědobými a dlouhodobými rozvojovými cíli, a tedy s 
iniciativami zaměřenými na dosažení většího pokroku;

F. vzhledem k tomu, že iniciativa COVAX, koordinovaná Světovou aliancí pro očkování a 
imunizaci (GAVI), Koalicí na podporu inovací v oblasti připravenosti na epidemii 
(CEPI) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), dosud podala přibližně 38 
milionů dávek; vzhledem k tomu, že v rámci iniciativy COVAX je jednoznačně 
zapotřebí posílit výrobní a distribuční kapacitu;

G. vzhledem k tomu, že prvního kola distribuce dodávek vakcín COVAX se účastní 31 
zemí Latinské Ameriky a Karibiku, které by v nadcházejících měsících měly obdržet 
více než 27 milionů dávek;

H. vzhledem k tomu, že cílem iniciativy COVAX je podporovat a bránit celosvětový 



přístup k bezpečným, vysoce kvalitním, účinným a cenově dostupným očkovacím 
látkám; poukazuje na to, že v roce 2021 COVAX zabezpečil vakcíny pouze pro 20 % 
světové populace, a proto je třeba zvýšit výrobu a distribuci očkovacích látek jak v 
Evropě, tak v Latinské Americe;

I. vzhledem k tomu, že Latinská Amerika vstoupila do roku 2020 jako region s nejvyšší 
mírou nerovnosti, což se v důsledku pandemie ještě zhoršilo; vzhledem k tomu, že do 
konce roku 2020 vzrostla míra chudoby na 209 milionů, což představuje dalších 22 
milionů lidí, kteří se ocitli v chudobě, zatímco počet osob žijících v extrémní chudobě 
vzrostl o 8 milionů z celkového počtu 78 milionů; vzhledem k tomu, že v důsledku 
pandemie COVID-19 se v regionu zhoršily jak indexy nerovnosti, tak i míra 
zaměstnanosti a účast na trhu práce, a to především u žen a navzdory mimořádným 
opatřením sociální ochrany, která jednotlivé země přijímají, aby tento vývoj zvrátily;

J. vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 neúměrně postihuje země s nízkými a 
středními příjmy a rozvojové země a skupiny obyvatel ve zranitelných situacích, včetně 
žen a dívek, starších osob, menšin a domorodých komunit, což zpochybňuje dosažené 
výsledky v oblasti zdraví a rozvoje, a brání tak dosažení cílů udržitelného rozvoje;

K. vzhledem k tomu, že krize způsobená pandemií COVID-19 prohlubuje nerovnost mezi 
ženami a muži; vzhledem k tomu, že Latinská Amerika patří k regionům s nejvyšší 
mírou násilí na základě pohlaví, která se během pandemie dále zvýšila, neboť opatření 
omezující volný pohyb vedla k výraznému zvýšení počtu případů domácího násilí, 
znásilnění a vražd žen; vzhledem k tomu, že během pandemie není prioritou sexuální a 
reprodukční zdraví, což vytváří závažnou překážku pro právo na zdraví a ohrožuje 
životy žen a dívek v regionu;

L. vzhledem k tomu, že onemocněním COVID-19 bylo silně zasaženo domorodé 
obyvatelstvo, a to z důvodu nedostatečného přístupu k čisté vodě, hygienickým 
zařízením, zdravotním službám a sociální podpoře a z důvodu neexistence mechanismů 
na ochranu jejich práv na zdraví a živobytí, které by byly vhodné z kulturního hlediska;

M. vzhledem k tomu, že v některých zemích Latinské Ameriky stejně jako v mnoha jiných 
částech světa, sloužila pandemie COVID-19 rovněž jako záminka pro represe, vedla 
nepřiměřeným omezením shromažďování i jiných aktivit politické opozice a občanské 
společnosti; vzhledem k tomu, že státní zásahy často narušují všechna základní lidská 
práva, včetně občanských politických, sociálních, hospodářských a kulturních práv těch, 
kteří se nacházejí v neohroženější situaci; vzhledem k tomu, že omezení spojená s 
onemocněním COVID-19 měla rovněž dopad na svobodu projevu;

N. vzhledem k tomu, že v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19 je práce 
novinářů v tomto regionu stále obtížnější, pokud jde o omezování fyzického přístupu a 
omezený kontakt se státními orgány, což se dotýká zejména jejich činnosti v boji proti 
stále častějším dezinformacím; vzhledem k tomu, že k důležitým faktorům šíření 
pandemie v Latinské Americe patří dezinformace na internetu, falešné zprávy a 
pseudověda a jsou součástí „infodemie“, jak ji definuje Světová zdravotnická 
organizace; vzhledem k tomu, že konkrétní příklady těchto dezinformací sahají od šíření 
různých „zázračných léků“ proti onemocnění COVID-19 až po politické a útoky a 
nenávistné kampaně namířené proti určitým komunitám a menšinám; vzhledem k tomu, 
že při šíření dezinformací a pseudovědy hrají významnou úlohu sociální sítě;



O. vzhledem k tomu, že vlády některých států čelí silné kritice za to, že se v době 
pandemie COVID-19 vydaly nebezpečnou politickou cestou, vzdorovaly regionálním a 
místním zdravotním iniciativám a vyhrožovaly, že do regionů, které uvalily místní 
omezení volného pohybu osob, vyšlou armádu, který by tato omezení zrušila, a 
vzhledem k tomu, že tyto vlády jsou rovněž obviňovány z toho, že nerespektují základní 
směrnice WHO ani osvědčené postupy v oblasti řízení pandemií či vědecky podložené 
pokyny v oblasti veřejného zdraví;

1. znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad ničivým dopadem pandemie COVID-19 na 
evropský i latinskoamerický kontinent a vyjadřuje solidaritu se všemi oběťmi a jejich 
rodinami, jakož i se všemi, kteří byli postiženi následky zdravotních, hospodářských a 
sociálních krizí;

2. vyjadřuje velkou vděčnost zdravotnickým pracovníkům v tomto regionu za jejich práci, 
kterou vykonají navzdory velkým tlakům a rizikům, jež jsou s pandemií koronaviru 
spojeny;

3. vyzývá vlády obou regionů, tedy orgány EU a orgány latinskoamerického integračního 
procesu, aby posílily meziregionální spolupráci a zlepšily připravenost a schopnost 
reakce, zvýšily ochranu příjmů a zlepšily přístup k základní zdravotní péči a účinné 
řízení rozsáhlých plánů očkování;

4. vyzývá EU a její členské státy, aby spolupracovaly s orgány latinskoamerických zemí, 
které potřebují pomoc, a aby v boji proti pandemii využily mechanismus civilní ochrany 
EU a další nástroje solidárního financování, které jsou k dispozici ve víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027; dále vyzývá Komisi, aby s využitím programu 
Horizont Evropa a dalších programů a fondů EU podporovala vědeckou spolupráci mezi 
zeměmi Latinské Ameriky a EU, zejména v oblasti zdraví a inovací; vítá nové iniciativy 
pro regionální spolupráci v oblasti zdraví, jako je zřízení nadnárodního institutu pro 
infekční nemoci;

5. vyzývá všechny země a vlády, aby bez zbytečného odkladu zajistily bezplatný přístup k 
očkovacím látkám pro všechny obyvatele, aby zajistily dostatečné dodávky očkovacích 
látek, podporovaly rovný přístup k vakcínám a co nejrychleji pokračovaly v očkovacích 
programech, které nyní probíhají; navrhuje proto, aby byly posíleny regionální či 
subregionální koordinační mechanismy s cílem zjednodušit proces nákupu očkovacích 
látek, zefektivnit jejich distribuci a zintenzivnit výzkum na podporu jejich vývoje a 
výroby;

6. vyzývá mezinárodní společenství, aby zvýšilo úsilí o posílení distribuční kapacity 
iniciativy COVAX a podpořilo plné financování předběžného tržního závazku COVAX;

7. bere na vědomí vedoucí úlohu EU a jejích členských států v úsilí o zajištění 
spravedlivého a rovného přístupu k bezpečným a účinným očkovacím látkám v zemích 
s nízkými a středními příjmy prostřednictvím mechanismu COVAX, včetně nedávného 
oznámení o poskytnutí dodatečného příspěvku ve výši 500 milionů EUR, jímž se 
finanční příspěvek EU na iniciativu COVAX zvýšil na celkem jednu miliardu EUR v 
přímých grantech a zárukách; konstatuje, že Komise, Evropská investiční banka a 
členské státy EU přislíbily poskytnout na nástroj COVAX více než 2,2 miliardy EUR, 
takže se EU stala jedním z jeho hlavních přispěvatelů;



8. naléhavě vyzývá latinskoamerické země, aby očkovací látky poskytovaly všem bez 
ohledu na migrační status, aby urychleně přijaly opatření ke zlepšení distribuce 
očkovacích látek nelegálním migrantům a uprchlíkům, jakož i lidem, kteří pracují v 
neformálním sektoru a žijí v neformálních osadách, a aby umožnily osobám, které 
nemají vnitrostátní průkaz totožnosti, registraci k očkování bez jakýchkoli 
administrativních prodlev; v tomto ohledu oceňuje opatření, jako je statut dočasné 
ochrany pro venezuelské migranty v Kolumbii nebo probíhající relokační operace 
„Operação Acolhida“ v Brazílii;

9. bere na vědomí, že podle WHO má několik zemí v regionu potenciální kapacity pro 
výrobu očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, které by mohly být rozšířeny, 
pokud by došlo k přenosu technologií;

10. naléhavě vyzývá vlády jednotlivých států, aby při provádění opatření proti šíření 
onemocnění COVID-19 zachovávaly nejvyšší úroveň dodržování lidských práv; žádá, 
aby opatření přijatá v reakci na ohrožení zdraví byla přiměřená, nezbytná a 
nediskriminační; odsuzuje represivní opatření přijatá v době pandemie, hrubé 
porušování lidských práv a špatné zacházení s obyvatelstvem, včetně nepřiměřeného 
používání síly ze strany státních a bezpečnostních sil;

11. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zintenzivnily boj proti dezinformacím na 
internetu, falešným zprávám a pseudovědě; vyzývá vlády obou regionů a mezinárodní 
organizace, aby spolupracovaly s on-line platformami s cílem nalézt účinná řešení pro 
boj s „infodemií“; vítá vytvoření stránek PortalCheck.org, nového internetového centra 
pro ověřování faktů v Latinské Americe a karibské oblasti podporovaného Evropskou 
unií, jehož cílem je čelit dezinformacím vznikajícím v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; konstatuje však, že vlády by neměly boj proti dezinformacím zneužívat k 
potlačování svobody vyjadřovat politické názory a k omezování základních svobod 
občanů;

12. vyzývá Komisi a ESVČ, aby v zájmu pomoci zemím Latinské Ameriky lépe se připravit 
na budoucí pandemie zajistily na základě stávajících legislativních návrhů EU, jako je 
nařízení o přeshraničních zdravotních hrozbách, konkrétní účast EU na předávání 
znalostí a na provádění a plánování opatření v reakci na krize;

13. vyjadřuje politování nad tím, že došlo ke značnému zpolitizování pandemie COVID-19, 
kdy je závažnost situace popírána či bagatelizována hlavami států nebo předsedy vlád, a 
vyzývá politické vůdce, aby jednali zodpovědně s cílem zabránit dalším eskalacím; 
považuje dezinformační kampaně související s pandemií za velmi znepokojivé a vyzývá 
příslušné orgány, aby subjekty páchající takovéto činy odhalovaly a stíhaly;

14. vyzývá EU, její členské státy a všechny latinskoamerické státy, aby podpořily masivní 
vydávání zvláštních práv čerpání (SDR) Mezinárodního měnového fondu, čímž by se 
nejméně nákladným způsobem zvýšila likvidita zemí tohoto regionu, a aby současně 
podpořily rozšíření působnosti iniciativy na pozastavení dluhové služby (DSSI) skupiny 
G20 na země se středními příjmy;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a orgánům a parlamentům zemí 
Latinské Ameriky.


