UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut politologických studií

Kateřina Krejčí

Postavení parlamentu MERCOSUR
v mezinárodních vztazích
Bakalářská práce

Praha 2013

Autor práce: Kateřina Krejčí
Vedoucí práce: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Datum obhajoby: 2013
Hodnocení:

Bibliografický záznam
KREJČÍ, Kateřina. Postavení Parlamentu MERCOSUR v mezinárodních vztazích.
Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2013.
39 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

Anotace
Bakalářská práce Postavení Parlamentu MERCOSUR v mezinárodních vztazích se
věnuje jedné z nejvýznamnějších regionálních integrací v Latinské Americe. Práce se
nejprve zaměřuje na samotný MERCOSUR, jeho vznik a instituce. V této části je
nejvíce prostoru věnováno Parlamentu MERCOSUR. Následuje shrnutí zahraniční
agendy MERCOSUR. V této části jsou nejprve shrnuty vztahy s jednotlivými zeměmi či
jinými regionálními uskupeními. Poslední část je věnována opět Parlamentu
MERCOSUR a jeho zahraniční agendě. V této části se vychází z deklarací a doporučení
vydaných Parlamentem MERCOSUR. Cílem této práce je, zjistit zda mezinárodní
agenda MERCOSUR byla ovlivněna vznikem Parlamentu v roce 2006.

Annotation
Bachelor thesis The MERCOSUR´s Parliament position in international relations focus
at one of the most important regional integration in Latin America. First, this paper
focus on MERCOSUR, it´s institutions and formation. In this part the main topic is
Parliament of MERCOSUR. Next the paper deals with foreign agenda of MERCOSUR
by examinating relations of MERCOSUR with each country or

other regional

integration. In the last part of this theses, we can se an examination of foreign agenda of
Parliament of MERCOSUR. This part is based on recomandations and declarations of
Parliament of MERCOSUR. The aim of this thesis is to find out if the foreign agenda of
MERCOSUR have been influenced by the Parliament after this was found in 2006.
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1. Úvodní část
1.1. Vymezení tématu
Bakalářská práce se bude zabývat parlamentem Mercosur a tím, jaká je jeho funkce a
vliv v rámci utváření politiky Mercosur vůči třetím zemím, mezinárodním institucím
nebo jiným regionálním sdružením.
Zahraniční politika Mercosur je zaměřena zejména na obchodní politiku, ale existuje
zde otázka, zda Merocusr v zahraniční politice vystupuje jako jeden celek nebo se spíše
jedná o politiky jednotlivých členských zemí. Ve své práci se pokusím zodpovědět tuto
otázku. Dále se zkusím určit instituce, které se podílejí na utváření zahraniční politiky
Mercosur a na jaké státy či jiné aktéry mezinárodních vztahů se zahraniční obchodní
politika Mercosur především vztahuje. Následně bych ráda stručně popsala zahraniční
obchodní politiky Mercosur od vzniku tohoto regionálního sdružení 26. března 1991 až
po současnost. Podrobněji se pak budu zabývat obdobím od 6. prosince 2006, kdy byl
vytvořen parlament Mercosuru.
V rámci parlamentu Mercosuru působí stálá poradní komise pro mezinárodní a
meziregionální záležitosti a pro strategické plánování. Pokusím se určit, jak tato poradní
komise funguje a jaký vliv mají její doporučení a stanoviska na výslednou zahraniční
politiku Mercosuru. Parlament Mercosur působí také v rámci několika mezinárodních
orgánů a to v EUROLAT, v Euro - latinskoamerickém fóru pro ženy a v UNASUR. Ve
své práci bych ráda zjistila, jak tyto orgány fungují, jaký mají význam pro zahraniční
politiku Mercosur a jak jí ovlivňují.
1.2. Výzkumné otázky
Pro analýzu toho, jaká je role parlamentu Mercosur v zahraniční politice Merocusr si
položím následující otázky:
1. Má Mercosur svou zahraniční politiku nebo jde o politiku jednotlivých členských států?
Vůči jakým aktérům je tato politika zejména směřována?
2. Jaké orgány se podílejí na zahraniční politice Mercosur a jaké postavení v rámci těchto
orgánů má parlament Mercosur?
3. Jakou měrou se parlament Mercosur podílí na zahraniční politice Mercosur? Jaké
k tomu využívá prostředky?
4. Změnila se zahraniční politika Mercosur po zavedení parlamentu Mercosur v roce
2006?

1.3. Předpokládaná metoda zpracování tématu


Studium primárních pramenů (oficiální dokumenty vydávané zkoumanými institucemi)



Studium sekundárních pramenů (vědecké práce a články o dané problematice)

2. Předpokládaná osnova práce
Úvod
1) Merocosur jako regionální uskupení, základní charakteristiky.
2) Parlament Merocsur, důvod jeho vzniku, jeho vnitřní struktura a orgány podílející se na
utváření zahraniční politiky.
3) Zahraniční politika Mercosur, její hlavní cíle, aktéři vůči, kterým je namířená a instituce,
které se na ni podílí.
Závěr
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Úvod
Integrační procesy jsou v Latinské Americe patrné již od 50. let 20. st.
K velkému rozvoji integrací v Latinské Americe pak dochází koncem 80. let, kdy jsou
obnovovány starší projekty a vznikají i projekty nové (Němec a kol, 2010). Toto oživení
je způsobeno změnami politickými i ekonomickými. Mezi politické změny patří např.
konec autoritativních režimů a nástup demokracií v Argentině a v Brazílii koncem 80.
let. 20. st. Ekonomické změny jsou pak především spojovány s nástupem
Washingtonského konsensu a zavádění neoliberálních reforem v jednotlivých zemích.
Společný trh jihu (MERCOSUR) je pak jednou z integrací vzniklých díky těmto
změnám. MERCOSUR vzniká podepsáním smlouvy z Asunción v roce 1991. Zakládají
ho Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. MERCOSUR je založen na principu
otevřeného integračního modelu s cílem posílit své postavení a konkurenceschopnost
v rámci globalizované ekonomiky. MERCOSUR vzniká jako ekonomická integrace
s cílem vytvoření společného trhu a může sloužit jako typický příklad pro teorii
ekonomické integrace jelikož na jeho vývoji, lze dobře pozorovat celou sérii pokaždé
hlubších a komplexnějších fází vzájemné závislosti (Guilhon Albuquerque, 2000, s. 5).
Ve své práci se, ale nechci zabývat ekonomickými aspekty vývoje a významu
MERCOSUR. Předmětem této práce je zhodnocení mezinárodní agendy MERCOSUR
a vliv Parlamentu MERCOSUR na tuto zahraniční agendu.
Pro svou práci jsem si stanovila následující výzkumné otázky:
1. Existuje zahraniční agenda MERCOSUR a jakou má podobu?
2. Podílí se Parlament MERCOSUR na utváření zahraniční agendy
MERCOSUR? Ovlivnil ji po svém vzniku v roce 2006?

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části nalezneme základní informace
o integracích v Latinské Americe, shrnutí vývoje MERCOSURU a popis jeho institucí
a tomu jak fungují, přičemž nejvíce se snažím věnovat Parlamentu MERCOSUR. Ve
druhé části se nachází shrnutí zahraniční agendy MERCOSUR od jeho vzniku do roku
2011 a její zhodnocení, za nímž následuje téma Parlament MERCOSUR a mezinárodní
vztahy.
3

Bakalářská práce

Postavení Parlamentu MERCOSUR
v mezinárodních vztazích

Při psaní této práce je využit empiricko-analytický přístup. Práce je limitována
především nedostatkem zdrojů a jejich složitou dostupností. V České Republice je
problematika MERCOSUR a obzvláště pak jeho nedávno vzniklého Parlamentu velmi
málo zpracována. Největší část pramenů pro tuto práci jsou primární zdroje, získávané
z oficiálních stránek MECOSUR a Parlamentu MERCOSUR, i když ty také nejsou
úplné, protože dokumenty za rok 2012 na stránkách Parlamentu chybí nebo jsou některé
zveřejňovány jen v Portugalštině.

1. Integrační procesy v Latinské Americe

Integrační procesy v Latinské Americe mohou být definovány jako „vytvoření a
udržování intenzivních a různorodých interakcí mezi jednotkami, které byli dříve
autonomní“ (León Li, 2011, s. 3). Důležité pro integrační procesy v Latinské Americe
také je, že jsou postaveny na mezivládní spolupráci, takže v rámci těchto integrací
nedochází k přesunu jakýchkoli pravomocí na nadnárodní instituce. Dále jsou tyto
integrace většinou zaměřené ekonomicky a nebývají doprovázeny formováním
společných institucí a politik. Dalším typickým znakem pro tyto integrace je, že jsou
postaveny na mezivládním přístupu a jednomyslném rozhodování. Při řešení sporů pak
neexistují autonomní procedury (Němec, 2010, s. 19) MERCOSUR však tvoří částečně
výjimku. Jednak formuluje některé společné politiky, ale vytváří i společné instituce
(parlament) a o otázce řešení sporů pojednává už ve smlouvě z Brasílie.
Pojem regionální Integrace v Latinské Americe v sobě zahrnuje dva koncepty.
Tyto koncepty jsou regionalismus (regionalism) a regionalizace (regionalization).
Regionalismus je myšlenkový proud, který zahrnuje projekty na vzájemnou spolupráci
a politickou iniciativu. Regionalismus je v podstatě proces, kdežto regionalizace je
výsledek, do kterého patří vzniklé instituce integrace nebo také smlouvy, které
reprezentují dané integrační uskupení (León Li, 2011, s. 13)
J.A. Guilhon Albuquerque rozděluje vývoj integrací v Latinské Americe do tří
fází (Guilhon Albuquerque, 2000, s. 2-4). Do první fáze zařazuje ALALC a jeho
4
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nástupce ALADI vzniklé v roce 1960 a 1980. Tyto organizace vznikají na základě
modelu navrženém ECLAC neboli rozvojovém modelu. Dle tohoto modelu je cílem
ekonomické integrace vytvoření regionální závislosti skrz rozvoj regionálního obchodu.
Ten se má rozvíjet díky vytváření a rozvíjení příležitostí pro společnou, nebo alespoň
regionálně integrovanou průmyslovou politiku. Cílem ALALC a ALADI bylo vytvořit
zónu volného obchodu a organizace pro regionální rozvoj a integraci. Tyto snahy však
ztroskotaly na nevoli především větších států Jižní Ameriky a Mexika k vyjednávání
o redukci vnitřních bariér trhu a o sjednocení externích cel a tarifů.
Do druhé fáze integrace patří vznik Andského paktu, který na rozdíl od ALALC
a ALADI se nezaměřoval na vyjednávání o snížení či zrušení kvót a tarifů, ale na
vytvoření společných institucí jako společný sekretariát, společný soud a rozvojová
banka, které měli společné politické cíle a společnou obchodní a průmyslovou politiku.
Rozvoj Andského paktu se pak zastavil v 70. letech kvůli politické krizi v regionu
spojené s Pinochetovou vládou v Chile a v 80. letech pak byl jeho rozvoj brzděn
dluhovou krizí (Guilhon Albuquerque, 2000, s. 2-4). V 90. letech dochází k rozvoji
nového přístupu k regionálním integracím. Tímto přístupem je otevřený regionalismus
nebo neoregionalismus a díky němu dochází i k znovu oživení Andského paktu, který se
v roce 1996 mění na Andské společenství (León Li, 2010, s. 13).
Třetí fáze integrací v Americe je spojena s už zmiňovaným modelem otevřeného
regionalismu nebo neoregionalismu. J. A. Sanahuja definuje noeregionalismus
v Latinské Americe jako: „vlnu myšlení, která považuje regionalismus za možnost jak
posilovat mezinárodní konkurenceschopnostech svých členů a zvyšovat jejich
vyjednávací pozice s vyspělými zeměmi. A pokud tyto vyjednávání selžou, pak bude
v regionu přítomný alespoň širší regionální trh“ (Sanahuja, 2007, s. 77). Do této fáze
kromě založení MERCOSUR a Andské společenství patří i snaha Centrální Ameriky
a Karibských států o větší integraci.
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2. Vznik a vývoj MERCOSUR
O MERCOSUR se poprvé mluví ve smlouvě z Asunción podepsané 26. března
1991. Ale počátky MERCOSUR můžeme vidět už dříve a to v bilaterálních smlouvách
mezi Argentinou a Brazílií. V červenci 1986 nově demokraticky zvolení prezidenti
Argentiny a Brazílie Raúl Alfonsín a José Sarney podepsali sérii dohod, které dali
vzniknout Programu pro integraci a ekonomickou spolupráci mezi Argentinou
a Brazílií1 (PICE). Tyto dohody neměly za cíl širokou liberalizaci obchodu ani
společnou koordinaci ekonomik, ale zaměřovaly se na jednotlivé smlouvy pro každou
sektorovou politiku zvlášť. Cílem těchto smluv byla také vzájemná ochrana mladých
demokracií, ustavených v těchto zemích po pádu autoritativních režimů (Guilhon
Albuquerque, 2000, s. 6). O vytvoření zóny volného obchodu v časovém horizontu
10 let se pak hovoří ve Smlouvě o integraci, spolupráci a rozvoji2 z roku 1988. Tato
smlouva také zavádí témata jako harmonizace sektorových politik a koordinace
monetární a fiskální politiky. V roce 1989 je v Argentíně prezidentem zvolen Carlos
Menem a v Brazílii Fernando Collor de Mello. Oba tito prezidenti se rozhodnou
pokračovat v programu PICE a tak pokládají základ MERCOSURU a to zejména
podepsáním smlouvy Trascendental Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica Nro. 14 (ACE 14) 20. prosince 1990. Tato smlouva znamená změnu
v politice integrace a to v tom, že předmětem integrační politiky už není jen vytvoření
zóny volného obchodu, ale postupné zavedení celní unie a následné vytvoření
společného trhu (Faiad). Argentina i Brazílie v tomto období také paralelně zavádějí
neoliberální reformy. Tento fakt se také podílí na vzniku MERCOSUR.
Jak už bylo výše zmíněno MEROCOSUR vzniká na základě smlouvy
z Asunciónu podepsané 26. března 1991 Argentinskou republikou, Brazilskou
federativní republikou, Uruguayskou východní republikou a Paraguayskou republikou.
V preambuli se píše, že členské státy „potvrzují svou vůli k vytvoření základů pro unii
mezi jejich národy, která bude pokaždé užší“ (Tratado de Asucnión, 1991, Preámbulo).
Kapitola č. 1 nám pak určuje cíl této smlouvy, její zásady a nástroje. Smlouva Asunción

1
2

Programa de Integración y Cooperación Económica Argentina-Brasil.
Tratado de Integración Cooperación y Desarrollo.
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formuje zónu volného obchodu, s tím, že během čtyř let, od roku 1995, má být
ustanovena celní unie s finálním cílem vytvořit společný trh. Pro zajištění Společného
trhu jihu je nutné zajistit volný pohyb zboží, služeb a výrobních faktorů mezi členskými
zeměmi a odstranění celních i jiných bariér pro cirkulaci zboží. Dále je také nutné
„ustavení společné celní unie a přijetí společné obchodní politiky ve vztahu ke třetím
státům či uskupením států a koordinaci společných postojů na ekonomických
a obchodních regionálních a mezinárodních fórech“ (Tratado de Asucnión, 1991, Cap.
1). A v neposlední řadě by se měla zajistit koordinaci makroekonomických a jiných
sektorových politik. Období od vstupu smlouvy z Asunción v platnost do konce roku
1994 se nazývá přechodné období. Během tohoto přechodného období vzniká
i přechodná organizační struktura, která má zajistit plnění smlouvy z Asunción do konce
roku 1994 (Tratado de Asucnión, 1991, Cap. 1). Instituce vzniklé touto smlouvou tedy
jsou: Rada společného trhu a Skupina společného trhu přičemž Rada je nejvyšším
orgánem. Vzniká také Administrativní sekretariát se sídlem v Montevideu, jehož
hlavním úkolem je uchovávat smlouvy a dokumenty MERCOSUR a pomáhat při
setkáních Rady a Skupiny společného trhu. Důležitou součástí smlouvy z Asunción je
její třetí příloha, také známá jako Smlouva z Brasilie, podepsaná 16. prosince 1991, ve
které jsou popsány postupy při řešení konfliktů mezi jednotlivými členskými státy,
přičemž preferovaný způsob řešení je pomocí přímých jednání mezi členskými státy,
které mají mezi sebou spor. (Tratado de Asucnión, 1991, Anexo III).
Na smlouvu z Asunción navazuje smlouva z Oura Preta, která vstoupila
v platnost 17. prosince 1994. Podnázev smlouvy z Oura Preta je: Dodatečný protokol ke
smlouvě z Asunción o institucionální struktuře MERCOSURU. 3 Již z tohoto podnázvu
je tedy jasné, čím se smlouva zabývá a co upravuje. Smlouvu z Oura Preta uzavírají
čtyři zakládající státy, tedy Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay a zároveň s ní
končí přechodné období. V první kapitole článku č. 1 se píše: Institucionální struktura
MERCOSUR počítá s těmito orgány:

I.
II.
III.

3

Rada společného trhu
Skupina společného trhu
Komise pro obchod v MERCOSUR,

Protocolo Adicionla al Tratado de Asución sobre la Estructura Institucional del Mercosur
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Společná parlamentní komise
Ekonomicko-sociální konsultativní fórum

Administrativní sekretariát 4

Nejvyšším orgánem MERCOSUR zůstává Rada společného trhu, která je
společně se Skupinou společného trhu rozhodujícím, mezivládním orgánem. Druhým
důležitým bodem smlouvy z Oura Preta je konstatování, že „MERCOSUR nabyde
mezinárodně-právní subjektivitu“ (Protocolo de Ouro Preto, 1994, Cap. 2), kterou bude
vykonávat Rada společného trhu.
Mezi další smlouvy důležité pro vývoj MERCOSUR je Protokol z Ushuaiai
z 24. července 1994 o demokratickém kompromisu v členských zemích MERCOSUR
a Bolivijské republice a Chilské republice.5 Na tento protokol z Ushuaiai pak navazuje
Protokol z Montevidea o demokratickém kompromisu v rámci MERCOSUR neboli
Ushuaia II z konce roku 2012, který navíc podepsali také Kolumbie, Ekvádor, Peru
aVenezuela.6
Na smlouvu z Brasílie navazuje Protokol z Olivos podepsaný 18. února 2002,
který upravuje řešení sporů mezi členskými státy, ale i mezi třetími osobami ať už
právnickými nebo fyzickými a MERCOSUR. Protokol z Olivos také upravuje
institucionální strukturu MERCOSUR tím, že zavádí Stálý tribunál pro kontrolu sporů
a Administrativní pracovní tribunál (Protocolo de Olivos, 2002).
9. prosince 2005 pak byl podepsán Protokol o vzniku parlamentu MERCOSUR,
který pak byl vytvořen 14. prosince 2006. Vznik parlamentu MERCOSUR nám ilustruje
posun od čistě ekonomických zájmů v 90. letech k většímu zájmu a politickou a sociální
situaci v členských státech MERCOSUR a snahu vyřešit demokratický deficit. Cílem
parlamentu je „podpořit větší integraci kulturní, vědeckou, politickou a sociální a tak
přeměnit MERCOSUR v konkrétnější a současnější realitu v životech lidí.“7

4

Protocolo de Ouro Preto, Cap.1., Art.1.
Protocolo de Ushuia sobre compromiso democrático el el MERCOSUR, la República de Bolivia y la
Repúbliva de Chile.
6
Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democrácia en el MERCOSUR.
7
Parlamento del Mercosur: Parlamento,. Parlamento del Mercosur:Acerca del Parlamento [online]. [cit.
2013-05-09]. Dostupné z:
5
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V současné době má MERCOSUR pět členů. Pátým členem se po sedmi letech
čekání na přijetí stala Venezuela a to 31. července 2012. 8 Ke schválení nového
členského státu je vyžadována ratifikace smlouvy o přistoupení ve všech dosavadních
členských zemích. V případě Venezuely blokovala její přijetí Paraguay, která Venezuele
vyčítal nedostatek demokracie. Poté co byl 15. června 2012 sesazen Paraguayský
prezident po politickém procesu, bylo Paraguaji pozastaveno členství v MERCOSUR
pro porušení Protokolu z Ushuiai (CMC/DEC 28/12). V prosinci 2012 si podala žádost
o vstup do MERCOSUR také Bolívie. Dále existují čtyři přidružené státy, které
s MERCOSUR uzavřeli některé smlouvy. Těmito státy jsou Chile, Kolumbie, Ekvádor
a Peru.9

3. Institucionální struktura MERCOSUR
MERCOSUR je založen na mezivládní spolupráci a nemá tradiční rozdělení
moci na exekutivu, legislativu a soudní moc jak můžeme vidět u moderních států
i mnohých jiných mezinárodních organizací. Organizační struktura MERCOSUR byla
ustanovena v protokolu z Ouro Preta. V roce 2006 pak bylo přijato usnesení o vzniku
Parlamentu MERCOSUR. Primární funkcí orgánů MERCOSUR je vybudování
a administrativa společných politik a cílů a dále řešení možných sporů mezi
jednotlivými státy i MERCOSUREM a třetími osobami (Baptista, Chapter II) Protokol
z Ouro Preta stanovuje jako mezivládní orgány s právem rozhodovat Radu společného
trhu, Skupinu společného trhu a Obchodní komisi MERCOSUR. Dalšími orgány
zmíněnými v tomto protokolu jsou: Společná parlamentní komise, Ekonomicko-sociální
konzultační fórum a Administrativní sekretariát MERCOSUR.

3.1 Rada společného trhu
Rada společného trhu je vrcholným orgánem MERCOSUR. Tento orgán je
ustanoven již v zakládající smlouvě z Asunción jako „nejvyšší orgán, zodpovědný za
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/147/1/secretaria/acerca_del_parlamento.html?secc
ion=2
8
Protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR.
9
MERCOSUR: MERCOSUR Escolar [online]. [cit. 2013-05-10].
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řízení politik a rozhodování, aby zajistil plnění cílů a časového rozvrhu k ustanovení
společného trhu“ (Tratado de Asunción, 1991, Cap. 2) Tento status je potvrzen i ve
smlouvě z Ouro Preta. Rada společného trhu se skládá z ministrů zahraničních věcí
a ekonomických ministrů nebo jim odpovídajících. Předsednictví Rady vykovává vždy
jeden členský stát. Předsednictví trvá šest měsíců a je střídáno v abecedním pořadí.
Rada se schází kdykoli to uzná za vhodné, ale nejméně jednou za šest měsíců za účastí
prezidentů členských států. Funkce Rady vyjmenované v protokolu z Ouro Preta slouží
k vymezení kompetencí. Těmito funkcemi jsou:

I.

Dohlížet nad dodržováním smlouvy z Asunción a jejími protokoly
a smlouvami podepsané na jejím základě.

II.

Artikulovat politiky a přijmout opatření nutná k ustavení společného
trhu.

III.

Vykonávat právní subjektivitu MERCOSUR.

IV.

Dojednávat a podepisovat smlouvy jménem MERCOSUR s třetími
zeměmi, skupinami zemí nebo mezinárodními organizacemi.

V.
VI.

Vyjadřovat se o návrzích vznesenými Skupinou společného trhu.
Pořádat setkání ministrů a rozhodovat o smlouvách navrhovaných na
těchto setkáních.

VII.

Ustanovit takové orgány, které uzná za vhodné, upravovat je nebo je
zase zrušit.

VIII.

Upravovat, pokud to považuje za potřebné, stávající Rozhodnutí.

Rada je usnášení schopná, jen pokud, jsou přítomní všichni členové a usnesení
musí být přijata jednomyslně. Přijatá usnesení jsou nazývány Rozhodnutí a jsou závazné
pro všechny členské státy (Baptista, Chapter II).

3.2 Skupina společného trhu
Skupina společného trhu je exekutivní orgán MERCOSUR, který vydává normy
závazné pro všechny členské státy. Tyto normy se jmenují Resoluce. Skupina byla
vytvořena podobně jako Rada už smlouvou z Asunción a také je postavena na
mezivládním principu. Skupina je podřízeným orgánem Rady. Každá členská země
10
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jmenuje čtyři stále členy a jejich čtyři zástupce. Mezi jmenovanými členy musí být
ministr zahraničních věcí, ekonomičtí ministři a zástupci centrálních bank. Skupina je
vedena ministry zahraničních věcí. Skupina má stejně jako Rada otevřenou strukturu to
znamená, že v případech, které uzná za vhodné, může přizvat zástupce jiných orgánů
veřejné správy nebo z institucionálních struktur MERCOSUR (Baptista, Chapter II).
Setkání Skupiny jsou pak upraveny jejím vnitřním řádem. Skupina může vytvářet tzv.
pracovní podskupiny za účelem koordinace sektorových a makroekonomických politik.
První pracovní podskupiny byly vytvořeny už v rámci smlouvy z Asunción v její příloze
č. V. Skupiny má dvě základní funkce, a to kompetenci nařizovací a iniciační a dále
kontrolní pravomoc. K nařizovací kompetenci se v protokolu z Ouro Preta říká, že
Skupina má pravomoc určovat takové pracovní programy, které zaručí pokrok
v ustanovování společného trhu a také může přijímat takové rozhodnutí ve finančních a
rozpočtových záležitostech, dle instrukcí Rady (Baptista, Chapter II). K iniciační
kompetenci se vztahuje věta II z článku 14 v protokolu z Ouro Preta, která říká, že
jednou z funkcí Skupiny je navrhovat Radě Rozhodnutí. K dohlížecí kompetenci patří
následující funkce: přijímat potřebná opatření k posílení Rozhodnutí Rady, schvalovat
rozpočet a roční výkazy Sekretariátu a dohlížet na jeho aktivity.

3.3 Obchodní komise MERCOSUR
Obchodní komise je orgán pověřený asistencí Skupině společného trhu. Přísluší
ji dohlížet na aplikaci instrumentů společné obchodní politiky, na kterých se usnesli
členské státy za účelem fungování celní unie a také přezkoumávat a provádět dohled
nad tématy spojenými se společnou obchodní politikou, s vnitřním obchodem v rámci
MERCOSUR a s obchodem s třetími zeměmi (Protocolo de Ouro Preto, 1994, Sección
III).

Obchodní komise byla původně vytvořena rozhodnutími č. 13/91 a 9/94

a potvrzena na šestém setkání Rady v Buenos Aires a následně protokolem z Ouro Preta
byl její vznik potvrzen a byla zařazena do základní organizační struktury MERCOSUR
(Baptista, Chapter II). Obchodní komise je stejně jako dva předešlé orgány mezivládní
institucí a stejně jako Skupina je tvořena národními sekcemi, každá národní sekce je
tvořena čtyřmi zástupci a jejich čtyřmi náhradníky. Obchodní komise se vyjadřuje
pomocí Direktiv (nezaměňovat s direktivami EU) a Návrhů, přičemž Direktivy jsou
závazné pro členské státy.
11
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Mezi tzv. Pomocné orgány MERCOSUR patří jednak orgány, které mají na
starost podporu a poradní činnost a dále pak orgány se specializovanými funkcemi jako
pracovní podskupiny a technické komise (Baptista, Chapter II).

3.4 Specializované Orgány:

3.4.1 Administrativní sekretariát MERCOSUR
Sekretariát MERCOSURU je založen smlouvou z Asunción a skládal se
z registru dokumentů a nástrojů na podporu aktivit institucí MERCOSUR. Tento
sekretariát byl inspirován sekretariátem GATT, který v roce 1991 ještě existoval
(Baptista, Chapter II). Smlouva z Ouro Preto definuje sekretariát jako čistě
administrativní a technický orgán, který má za úkol podpůrné služby pro ostatní
instituce MERCOSUR. Obsazení pozic v rámci Sekretariátu se řídí stejnými principy
jako obsazení ostatních orgánu. V rámci sekretariátu jsou tedy stejnou měrou
zastoupeny všechny členské státy a obsazení jednotlivých pozic se řídí rotačním
principem. Ředitel je vybírán Skupinou společného trhu a jmenován Radou, přičemž
znovuzvolení není možné a funkční období bylo stanoveno na dva roky. Sídlo
sekretariátu je v Montevideu a jeho výdaje jsou placeny pomocí příspěvků jednotlivých
členských států, které přispívají stejným dílem.

3.4.2 Technické komise
Technické komise jsou tvořeny na základě rozhodnutí Rady společného trhu
pomocí Direktiv, ve kterých Rada musí ustanovit podmínky, za jakých bude technická
komise působit. Jediným omezením je, že komise nesmí mít rozhodovací pravomoci.
Technické komise jsou tvořeny za účelem poskytnutí podpůrných aktivit a jsou
zodpovědné Radě. Zástupci do komisí jsou jmenováni každým členským státem.
Komise mohou využívat služeb specialistů a mohou některé záležitosti konsultovat se
soukromým sektorem. Rozhodnutí technické komise přijímají pomocí konsensu,

12
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a pokud jej nedosáhnou tak je jejich nezávazné doporučení posláno Radě, která
rozhodne (Baptista, Chapter II).

3.5 Orgány podpůrné a poradní

3.5.1 Společná parlamentní komise
O Společné parlamentní komisi se mluví už v článku 24 smlouvy z Asunción
a protokol z Ouro Preta pak této komisi přisuzuje poradní charakter (Baptista, Chapter
II). Tento orgán je prostředníkem mezi parlamenty členských zemí a MERCOSUREM
a byl vytvořen za účelem usnadnění legislativního procesu v jednotlivých členských
státech potřebného pro zavádění integračních mechanismů (Protocolo de Ouro Preto,
1994, Art. 22,25). Takto se měla podílet na harmonizaci legislativy v jednotlivých
členských státech. Ve skutečnosti komise své funkce nikdy zcela nevykonávala (Maffei,
2010, s. 111).
První setkání Společné parlamentní komise proběhlo 6. Prosince 1991
v Montevideu. Na tomto setkání byla tato komise oficiálně ustanovena a byl schválen
její vnitřní řád, ve kterém se píše, že charakter této komise je poradní a vyjednávací
a může formulovat návrhy. Komise je usnášení schopná pouze tehdy, pokud jsou
přítomny parlamentní delegace všech členských států a setkává se minimálně dvakrát
ročně. Každá země deleguje maximálně 16 zástupců. Předsednictví v této komisi se
předávalo co šest měsíců. Společná parlamentní komise se vyjadřovala pomocí
doporučení Radě společného trhu, které ovšem podávala jen přes Skupiny společného
trhu (Protocolo de Ouro Preto, 1994, Art. 26).
Společná parlamentní komise byla v podstatě předchůdcem dnešního Parlamentu
MERCOSUR. Hlavními nedostatky této komise, které napomohli vzniku Parlamentu,
jsou:
I.

Fakt, že komise nezastávala funkci, při níž by vytvářela vlastní
a závaznou legislativu.
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Nedostatek přímé reprezentace občanů.10

3.5.2 Ekonomicko-sociální konzultační fórum
Ekonomicko-sociální konzultační fórum je ustanovenou článkem 28 protokolu
z Ouro Preta. Je to orgán reprezentující ekonomický a sociální sektor. Ustavení tohoto
fóra je důležité protože se díky tomu aktivity MERCOSURU stávají transparentnějšími,
demokratičtějšími a přístupnější pro obyvatele (Baptista, Chapter II). Ve fóru by měla
mít každá země stejný počet zástupců a jednání by měla být vedena snahou
o konsensus.

3.6 Parlament MERCOSUR
Parlament MERCOSUR byl ustanoven 6. prosince 2006 jakožto orgán
reprezentující zájmy obyvatel členských států par excellence a tak by měl posilovat
větší kulturní, vědeckou, politickou a sociální integraci čímž, by se měl MERCOSUR
stávat stále více přítomný v každodenních životech jeho obyvatel. 11 Sídlo Parlamentu je
v Montevideu. Je to jednokomorový parlament, jehož schůze jsou veřejné a na rozdíl od
jiných orgánů MERCOSURU jsou jeho rozhodnutí přijímána na základě většinového
principu (Reglamento interno, 2007).

3.6.1 Vznik Parlamentu MERCOSUR
Myšlenka parlamentu v rámci MERCOSUR je přítomná od samého počátku. Už
na Druhém parlamentním setkání MERCOSURU v Buenos Aires, které proběhlo od 19.
do 21. září 1991, bylo jedním z hlavních projednávaných bodů vytvoření Parlamentu
MERCOSUR. V závěrečném dokumentu z toho setkání se píše, že „legislativní moc
jakožto vyjádření vůle lidu je nezbytná pro vytvoření MERCOSUR“12 a také, že bude

10

Maffei, 2010, s. 113
Parlamento del Mercosur: Parlamento,. Parlamento del Mercosur: Acerca del Parlamento [online]. [cit.
2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/147/1/secretaria/acerca_del_parlamento.html?secc
ion=2
12
Documento final de la II reunión parlamentaria del MERCOSUR
11
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vytvořena Společná parlamentní komise zmíněná už ve smlouvě z Asunción v článku č.
24. V následujících letech vůle vytvořit parlament ztrácejí na síle což je spojeno i
s politickým klimatem 90. let a mezivládní povahou této integrace. Na počátku 90. let
v Argentině vládl prezident Menem a v Brazílii prezident Collor de Mello, kteří
preferovali neoliberální politiku a jejich vize MERCOSUR byla čistě mezivládní
a obchodní. Ani v druhé polovině 90. let není vidět snaha o větší demokratické
zastoupení obyvatelstva v rámci MERCOSUR a vyřešení tak problému demokratického
deficitu v tomto regionálním uskupení. V roce 1996 sice byla přijata Prezidentská
deklarace o demokratickém kompromisu v MERCOSUR, ve které se potvrzuje nutnost
demokratických principů v rámci členských zemí pro pokračování integrace. Podobně
se vyjadřuje i Protokol z Ushuii z roku 1998. Ani jeden z těchto dokumentů ale neřeší
demokratické fungování celé integrace popřípadě její demokratický deficit. Od roku
2000, který můžeme považovat za rok znovuoživení integrace tohoto bloku, podává
Argentina a Brazílie návrhy na vytvoření Parlamentu MERCOSUR. 26. června 2000 se
v Santa Fe konalo XV. Valné shromáždění společné parlamentní komise, na kterém
byla schválena Agenda pro institucionalizaci Parlamentu MERCOSUR. Tato Agenda
udává jako datum institucionalizace Parlamentu rok 2009 (CPC/DIS. 10/00). Všechny
tyto návrhy ovšem zůstali pouze na papíře, což bylo zapříčiněno krizí v Argentině
v roce 2001. O dva roky později, v roce 2003 se pak v Argentině i Brazílii vyměnilo
vedení země a k moci se dostali více „progresivní vlády“ (Maffei, 2010, s 107).
V Argentině se stal prezidentem N. Kirchner a v Brazílii Lula da Silva. Tito prezidenti
společně s E. Duhaldem, presidentem Komise stálých representantů,13 se vyjádřili pro
konečné dotvoření Parlamentu jakožto demokratické instituce reprezentující lid v rámci
MERCOSUR. Toto bylo stvrzeno na XXIV schůzi Rady společného trhu, která se
konala 18. června 2003. Radou společného trhu bylo vydáno v roce 2004 Rozhodnutí č.
49/04, které stvrzuje politickou vůli prezidentů jednotlivých členských zemí vytvořit
Parlament před 31. prosincem 2006. V prvním a druhém článku tohoto rozhodnutí se
dává najevo vůle k vytvoření Parlamentu jakožto orgánu, který bude reprezentovat
občany členských států a tak se Parlament stane i jedním z orgánů MERCOSUR. Dále
je v tomto Rozhodnutí stanoveno, že potřebné úkony k ustanovení Parlamentu má na
starost Společná parlamentní komise. Na základě projektu vypracovaného Společnou
13

Komise stálých representantů (Comisión de Representantes Permanentes de MERCOSUR) byla
vytvořena 6. října 2003 Radou společného trhu jako politický a reprezentační stálý orgán. Má šest členů –
každý stát deleguje jednoho a prezident, což je osoba, která reprezentuje MERCOSUR před třetími
stranami dle instrukcí Rady společného trhu.
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parlamentní komisí na výjimečné valné schůzi v říjnu 2005 v Buenos Aires schvaluje
Rada společného trhu v prosinci 2005 Rozhodnutí č. 23/05 neboli Ustavující protokol
Parlamentu MERCOSUR. V tomto protokolu se dává najevo, že „zavedení Parlamentu,
který bude adekvátně reprezentovat zájmy občanů, bude znamenat velký přínos
v institucionální kvalitě a rovnováze MERCOSUR a vytvoří se tak společný prostor, ve
kterém se budou odrážet pluralismus a diversita regionu a zároveň Parlament přispěje
k demokracii, representativně, transparenci a sociální legitimitě v rámci procesu rozvoje
integrace a jejich zákonů a norem“ (Protocolo Constitutivo, 2006). V tomto Ustavujícím
protokolu se také píše v článku č. 1, že Parlament nahradí Společnou parlamentní
komisi a že „bude tvořen representanty volenými ve všeobecném, přímém a tajném
hlasování dle vnitřní legislativy každého členského státu a dle nařízení tohoto protokolu.
Účinné ustanovení Parlamentu bude nejpozději k 31. prosinci 2006“ (Protocolo
Constitutivo, 2006). Dále Ustavující protokol stanovuje dvě etapy. Jedna je od roku
2007 do roku 2010. V této etapě bude mít každý členský stát stejný počet zástupců.
Tento počet zástupců je stanoven na 18 a budou vybrání nepřímým hlasováním
legislativ Členských států. Druhá etapa od roku 2011 do roku 2014 počítá se zástupci
volenými v přímých volbách na čtyři roky (Protocolo Constitutivo, 2006). Ustanovení
Parlamentu, se může považovat „za první krok v procesu opravdové identifikace mezi
obyčejným občanem a procesem integrace započatým před více jak 20. roky“ (Maffei,
2010, s 110).

3.6.2 Uspořádání Parlamentu MERCOSUR a jeho hlavní funkce
Uspořádání a organizace Parlamentu MERCOSUR bylo stanovena v Interním
jednacím řádu Parlamentu, který byl schválen v Montevideu 6. září 2007. Funkční
období Parlamentu je čtyři roky. Toto funkční období se skládá ze čtyř podobdobí, které
každé trvá od 15. února do 15. prosince každého roku (Reglamento Interno, 2007, Cap.
9). Parlament se schází alespoň jednou měsíčně na běžných schůzích. Dále pak jednací
řád Parlamentu zná i schůze mimořádné a přípravné (Reglamento Interno, 2007, Cap.
9). Všechny schůze Parlamentu a jeho komisí jsou veřejné, kromě těch, které budou
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deklarovány jako důvěrné. Každý poslanec má právo projevu a na jeden hlas při
hlasování. 14
Předsednictvo je tvořeno presidentem a vicepresidenty, kteří jsou voleni na dva
roky kvalifikovanou většinou a mohou být jednou znovuzvolení. Vicepresident je jeden
za každý členský stát (Reglamento Interno, 2007, Cap. 5). Úkolem předsednictva je
vedení legislativní a administrativní činnosti.
Parlament disponuje čtyřmi stálými sekretariáty s různým zaměřením, které sídlí
v sídle Parlamentu v Montevideu. Tyto sekretariáty jsou:

I.

Parlamentní sekretariát – do jeho funkcí spadá příprava běžné
parlamentní činnosti, jako jsou schůze a dále uchovávání dokumentů,
zápisů ze schůzí a vedení knihovny a archivu.

II.

Administrativní sekretariát – je zodpovědný za administrativu
Parlamentu a mezi jeho funkce patří oficiální korespondence, finanční
správa a také např. správa informační sítě.

III.

Sekretariát interinstitucionálních vztahů a sociální komunikace – je
zodpovědný za vztahy a komunikaci mezi Parlamentem a orgány
jednotlivých členských států, MERCOSUR a občany, sociálními
organizacemi a komunitami. Také do jeho gesce patří komunikace
s tiskem.

IV.

Sekretariát mezinárodních vztahů – zodpovídá za vztahy Parlamentu
s jinými integračními systémy, jako jsou např. EU či Andské
společenství a s mezinárodními organizacemi, např. s OSN či
OMC15.16

Parlament MERCOSUR utváří různé komise. Tyto komise mohou být
permanentní, dočasné nebo speciální. Tyto komise se scházejí v sídle Parlamentu.
14

Parlamento del Mercosur: Parlamento, [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/148/1/secretaria/organizacion.html?rightmenuid=1
46
15
Organización mundial del comercio = WTO.
16
Parlamento del Mercosur: Parlamento, [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z:
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/148/1/secretaria/organizacion.html?rightmenuid=1
46
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Každá komise, dle své kompetence by měla diskutovat a hlasovat o věcech, které jí byly
navrhnuty, realizovat veřejné schůzky u témat týkajících se rozvoje integrace, dále
přijímat, zkoumat a postupovat dál petice jakéhokoli jedince z členských států ať už se
jedná o osobu fyzickou nebo právnickou a v neposlední řadě také rozvíjet činnost
s národními parlamenty či jinými organizacemi za účelem plnění cílů MERCOSUR
(Reglamento Interno, 2007, Sec.1). Permanentní komise jsou zřízeny pro tyto oblasti:
(Reglamento Interno, 2007, Sec.3)

I.

Právní a institucionální záležitosti.

II.

Ekonomické, finanční, obchodní, fiskální a monetární záležitosti.

III.

Mezinárodní a meziregionální záležitosti a strategické plánování.

IV.

Vzdělání, kultura, věda, technologie a sport.

V.
VI.

Práce, pracovní politika, sociální jistoty a sociální ekonomika.
Udržitelný regionální rozvoj, teritoriální uspořádání, životní styl,
zdraví, životní prostředí a turismus.

VII.
VIII.
IX.

Občanství a lidská práva.
Vnitřní věci, bezpečnost a obrana.
Infrastruktura,

doprava,

energetické

zdroje,

zemědělství,

dobytkářství a rybolov.
X.

Rozpočet a vnitřní záležitosti.

Komisi pro mezinárodní a meziregionální záležitosti a strategické plánování
přísluší diskutovat a písemně informovat plénum o následujících tématech: vnější
vztahy s třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi nebo bloky, vztahy se státy
v procesu přijímání nebo asociovanými státy, mezinárodní spolupráce, mezinárodní
právo a právo MERCOSUR a politiky integrace a regionální rovnováhy (Reglamento
Interno, 2007, Sec.3).
Multifunkčnost parlamentu se projevuje díky rozsahu jeho funkcí či
pravomocemi. Těmito čtyřmi hlavními funkcemi nebo pravomocemi parlamentu jsou
především moc legislativní, moc kontrolní a rozpočtová, moc representativní
a legitimizace (Vazquéz, 2002). Parlament MERCOSUR zastává zejména tyto funkce:
(Maffei, 2010, s. 104)
18
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Funkce kontrolní – může vyžadovat zprávy na orgánech MERCOSUR ohledně
otázek týkajících se procesu integrace.



Funkce doporučovací – může vydávat deklarace, doporučení a zprávy
o otázkách týkajících se procesu integrace.



Konsultativní funkce – může konsultovat všechny návrhy norem MERCOSUR,
které vyžadují legilslativní povolení v členských státech.



Posilovat meziparlamentární spolupráci.



Urychlit inkorporaci předpisů MERCOSUR do vnitřních právních vyhlášek.



Podílet se na edekvátní representaci zájmů občanů členských států.



Posilovat demokratický kompromis v MERCOSUR.

Parlament MERCOSUR může vyjadřovat své názory a usnesení pomocí sedmi aktů
Každý akt je určen pro jiné účely. Tyto akty jsou:
I.
II.

Posudky či vyjádření
Návrhy předpisů a norem

III.

Přednávrhy předpisů a norem

IV.

Deklarace

V.
VI.
VII.

Doporučení
Zprávy
Opatření

Posudky či vyjádření jsou názory Parlamentu na návrhy norem, které jim poslal
Rada společného trhu před jejich schválením. Tyto normy zároveň potřebují být
schváleny jedním nebo více členskými státy. Návrhy norem jsou legislativní návrhy
Parlamentu, které jsou presentovány Radě společného trhu. Přednávrhy jsou takové
návrhy, které mají za cíl harmonizaci legislativy v jednotlivých členských státech a jsou
určeny právě jim. Deklarace jsou vyjádření Parlamentu o jakýchkoli veřejných
záležitostech. Doporučení jsou rady určené orgánům MERCOSUR s právem
rozhodovat. Zprávy jsou studie realizované jednou nebo více komisemi, které obsahují
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analýzu specifického tématu. Opatření jsou obecné normy administrativního charakteru,
které pojednávají o vnitřní organizaci Parlamentu (Reglamento Interno, 2007, Cap. 8).

4. Mezinárodní vztahy MERCOSUR
MERCOSUR neměl na počátku svého vzniku mezinárodní dimensi. Zájem na
udržování vztahů s jinými státy či mezinárodními organizacemi přichází společně
s postupným vývojem MERCOSUR. Členské státy MERCOSUR se v prvé řadě snaží
vystupovat jako jeden blok na mezinárodních fórech a zařadit se tak mezi světové
aktéry první úrovně, kterými jsou dnes např. Rusko, Indie, USA atd. V roce 2000 bylo
schváleno Rozhodnutí č. 32/2000 o tom, že by při obchodních jednáních s třetími
zeměmi měli postupovat všechny členské státy společně. Nejvyšší reprezentant
MERCOSUR ve vztazích s třetími zeměmi je Rada společného trhu a v tomto ji pomáhá
v roce 2003 utvořená Komise stálých representantů.
To, s jakými zeměmi či regionálními uskupeními MERCOSUR uzavírá
mezinárodní smlouvy, ovlivňuje i složení jeho mezinárodního obchodu. MERCOSUR
se na světovém obchodu v letech 2002-2005 podílel jen 1,05%. Z toho v roce 2005,
24,6% mezinárodního obchodu MERCOSUR probíhalo mezi ním a EU. Druhým
největším obchodním partnerem MERCOSUR je USA, která se na jeho zahraničním
obchodu podílela v roce 2005 20% a 13,4% obchodu probíhalo mezi MERCOSUR
a zbytkem Latinské Ameriky (Documento Estrategico, 2007, s. 12).
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Tabulka č. 1:17

Na předcházející tabulce vidíme s jakými zeměmi MERCOSUR udržuje
obchodní styky a snaží se s nimi uzavírat smlouvy. Obchodní styky MERCOSUR jsou
rozděleny do dvou hlavních kategorií. Na obchod JIH – JIH a obchod SEVER – JIH.
Obchod JIH – JIH nám označuje styky s rozvojovými státy, kdežto obchod SEVER- JIH
probíhá mezi MERCOSUR a vyspělými státy. Obchod JIH – JIH se pak dělí na státy
Jižní Ameriky a ostatní kontinenty. Nyní se pokusím stručně popsat vztahy
MERCOSUR s jednotlivými zeměmi, s tím, že některým vztahům, např. s EU se budu
věnovat podrobněji.

4.1 MERCOSUR – Chile
Chile má status asociovaného státu a od roku 1998 má s MERCOSUR
uzavřenou Acuerdo de complementación económica (ACE) č. 35. Plněním této smlouvy

17

Zelichovic, 2009.
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a jejími úpravami se zabývá Administrativní komise ACE č. 35 (Caetano et al, 2011, s.
339).

4.2 MERCOSUR - Bolívie
Bolívie je také asociovaným státem a od prosince 1996 má s MERCOSUR
uzavřenou smlouvu ACE č. 36. V roce 2005 na XXVIII schůzi Rady společného trhu
členské státy i ty přidružené vyjádřili podporu Bolívii po tom, co její politická a sociální
krize byla vyřešena demokratickou cestou a v rámci ústavního pořádku. Správou ACE
č. 36 je pověřena Administrativní komise ACE č. 36, která ocenila nabídku
MERCOSUR na prohloubení spolupráce a postupné rušení tarifních a celních bariér, ale
v roce 2008, kdy Bolívie ztratila přístup na trh USA a požádala si o zrušení všech cel na
textilní výrobky a jiné původní výrobky MERCOSUR toto nepřijal. Místo toho Bolívie
uzavřela bilaterální smlouvu s Brazílií (Caetano et al, 2011, s. 339).
.

4.3 MERCOSUR – Andské společenství (CAN)
Vyjednávání mezi MERCOSUREM a CAN začala v roce 1998 a tehdy byla
završena podepsáním Rámcové dohody, ve které se oba bloky dohodli na tom, že chtějí
mezi sebou vyjednat zónu volného obchodu. Podepsání ACE č. 59 mezi těmito dvěma
bloky proběhlo až 18. října 2004. V roce 2005 na XXVIII schůzi Rady společného trhu
bylo vzato na vědomí připojení Peru a Venezuely k Prezidentské deklaraci
o demokratickém kompromisu a k Protokolu z Ushuii. Kolumbie se připojuje jen
k Prezidentské deklaraci. Ve stejném roce uděluje rovněž CAN svým Rozhodnutím
č. 613 status asociovaných zemí členským státům MERCOSUR (Caetano et al, 2011, s.
340).
.

4.4 MERCOSUR – Peru
Peru je od roku 2012 asociovaným státem MERCOSUR. Má s ním podepsanou
ACE č. 58, kterou vyjednával od roku 2004, kdy byla podepsána Akta o protokolizaci
ACE MERCOSUR – Peru. Komplikací při jednáních se stal požadavek MERCOSUR
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o kompenzace, poté co Peru podepsalo s USA smlouvu o volném obchodu (Caetano et
al, 2011, s. 341).
.

4.5 MERCOSUR – Surinam
Mezi MERCOSUREM a Surinamem probíhají jednání od roku 2005, kdy
Brazílie navrhla dohodu o částečném přístupu Surinamu na trh MERCOSUR. Tato
dohoda se měla týkat rýže, které je Surinam jedním z nejdůležitějších vývozců. Toto se
nelíbilo Argentině a Uruguaji, kteří požadovali kvóty pro surinamskou rýži. Dodnes se
ve vztazích se Surinamem dál nepokročilo (Caetano et al, 2011, s. 341).

4.6 MERCOSUR – Sistema de Integración Centroamericana
(SICA)18
Mezi těmito dvěma uskupeními zatím probíhají jednání. Tato jednání začala
v roce 2004, s tím, že se obě strany dohodly, že jejich cílem je uzavření smlouvy
o volném obchodu a během první poloviny roku 2005 byla vedena i přípravná jednání.
Na konec MERCOSUR obdržel v červenci 2005 zprávu z Rady ministrů SICA, ve které
bylo uvedeno, že agenda SICE není v současné době připravena na jednání
s MERCOSUR. Poslední jednání proběhla v roce 2008, kdy MERCOSUR navrhl SICA
projekt na Asociační smlouvy, zatím bez odpovědi (Caetano et al, 2011, s. 341).

4.7 MERCOSUR – Kuba
V roce 2004 Kuba projevila zájem o vyjednání rámcové smlouvy MERCOSUR
– Kuba na LVIII schůzi Skupiny společného trhu. Obě strany se poté rozhodly
analyzovat tento požadavek a výsledkem je ACE č. 62 z roku 2009 (Caetano et al, 2011,
s. 342).

18

Středoamerický integrační systém
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4. 8 MERCOSUR – Karibské společenství (CARICOM)
Jednání s CARICOM začaly na podnět MERCOSUR v roce 2001, kdy mu
předsedala Brazílie, která nabídla CARICOM smlouvu, kde mu nabízela 20% preferenci
jeho zboží. Na LIII schůzi Skupiny společného trhu byl oznámen zájem CARICOM
navázat s MERCOSUR kontakty za účelem podepsání smlouvy o volném obchodu.
A na XXVII schůzi Rady společného trhu bylo zveřejněno společné komuniké
MERCOSUR a CARICOM, které obsahuje program prací s cílem možné obchodní
dohody. Bohužel od LVIII schůze Skupiny společného v roce 2005 trhu nebylo
dosaženo postupu při vyjednávání (Caetano et al, 2011, s. 342).

4.9 MERCOSUR – Mexiko
MERCOSUR uzavřel s Mexikem ACE č. 55 v červenci 2005. V dubnu 2004
byla zveřejněna za předsednictví Argentiny zpráva 325/2004, která oficiálně
oznamovala úmysl Mexika stát se asociovaným státem MERCOSUR. Toto oznámil
mexický ministr zahraničních věcí L. E. Derbez Bautista na oficiální návštěvě
Argentiny. V roce 2004 na LIII schůzi Skupiny společného trhu byl vyhlášen jako
požadavek MERCOSUR ustanovení zóny volného obchodu. To co v dnešní době
dominuje vztahům MERRCOSUR s Mexikem je především uzavřít s Mexikem dohody
jako jeden blok na již existujících základech. Dále dosáhnout dohody o volném obchodu
a vylepšení stávající ACE č. 55, její prohloubení a vyřešení nesplněných závazků.
Nemožnost ostatních států přijmout normy vyjednané Uruguayi. A na konec určit vůbec
jaká dohoda je možná a jaké bude zahrnovat výrobky a jaké by byly výjimky (Caetano
et al, 2011, s. 343).

4.10 MERCOSUR – USA
První smlouva mezi MERCOSUR a USA, zvaná Smlouva ze zahrady s růžemi,
byla podepsaná těsně po vzniku MERCOSUR 19. června 1991 na bázi 4 + 1, tedy mezi
jednotlivými členskými státy a USA. Cílem této smlouvy bylo vyjednat smlouvu
o volném obchodu. Tato jednání probíhala v rámci Konsultativní Rady o obchodu
24
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a investicích, hlavním orgánu této smlouvy. Tato rada se ovšem od roku 1995
nescházela. V roce 2001 proběhla ve Washingtonu schůzka ministrů zahraničí zemí
MERCOSUR s Americkým reprezentantem pro obchod R. Zoellickem, kde se dohodly
obnovit činnost Konstitutivní Rady a zrevidovat možnosti uzavření smlouvy o volném
obchodu. Tato rada začala znovu působit v prosinci 2001 v Montevideu, kde byl
používán zase model vyjednávání 4 + 1. V následujících dvou letech probíhala
vyjednávání mezi MERCOSUR jednak v rámci Konstitutivní Rady, dále v rámci OMC
a ALCA, ale od roku 2003 ustala(Caetano et al, 2011, s. 344).

4.11 MERCOSUR – Kanada
První smlouvy s Kanadou byla uzavřena v červnu 1998. Těmito smlouvami bylo
Srozumění o spolupráci v oblasti obchodu a investic a Akční plán. K plnění těchto
smluv byla ustanovena Konsultativní skupina na ministerské úrovni. Tato skupina
v roce 2002 vypracovala pracovní plán, který ale nikdy nebyl naplněn ani na žádost
MERCOSUR v roce 2003, aby byly zahájeny práce. V roce 2005 se zahájil znovu
dialog, ve kterém, ale Kanada trvala na tom, že proces vyjednávání by se neměl oddělit
od procesu vyjednávání a ALCA. V roce 2010 Kanada oznámila, že jednání s ALCA
nepostupují a proto bude žádat mandát na zahájení přímých jednání s MERCOSUR
(Caetano et al, 2011, s. 346).

4.12 MERCOSUR - EU
Vztahy MERCOSURU s EU se rozvíjejí již od vzniku MERCOSUR v roce
1991. 27. dubna 1991 ministři zahraničí členských zemí MERCOSUR reprezentovali
nově vzniklé regionální uskupení v Bruselu před Evropským hospodářským
společenstvím. 29. května 1992 v Santiagu de Chile byla podepsána Smlouva o
meziinstitucionální spolupráci mezi MERCOSUREM a ES. Cílem této smlouvy bylo
podpořit výměnu zkušeností a vzájemná podpora institucí v oblastech jako vzdělání
personálu, technická asistence a vzájemná finanční pomoc (Arnaud, 1997, s. 1).
V únoru 1993 MERCOSUR obdržel od ES 15 miliónů ecu na programy spolupráce ve
25
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třech velkých oblastech. Těmito oblastmi byly technické normy, clo a zemědělství. Dále
v té době bylo poskytnuto ES 434 tisíc dolarů na podporu Sekretariátu MERCOSUR a
300 tisíc dolarů dočasnému koordinačnímu sekretariátu MERCOSUR, který sídlil
v Paraguaji na podporu projektů mezi členskými zeměmi evropskými státy. 23. dubna
1994 se v Sao Paulu opět setkávají ministři zahraničních věcí EU a MERCOSUR. Na
tomto setkání se hovoří o možnosti uzavření dohody o volném obchodu mezi těmito
dvěma regionálními integracemi. Tuto možnost pak potvrdil vicepresident Evropské
komise M. Martín při své návštěvě Buenos Aires 25. a 26. dubna 1994, ovšem podmínil
uzavření dohody tím, že si MERCOSUR během roku 1995 vyřeší své institucionální
problémy. 24. června 1994 na summitu na Korfu potvrdili prezidenti zemí EU snahu o
uzavření Smlouvy o volném obchodu mezi EU a MERCOSUREM a vyzvaly Radu
společného trhu a Skupinu společného trhu, aby se přípravou smlouvy detailně zabývali.
Zóna volného obchodu mezi EU a MERCOSUREM by měla zahrnovat průmyslové
výrobky a až později a to s výjimkami zemědělské produkty. Na prezidentském
summitu EU v Essenu 9 a 10 prosince 1994 byl podepsán Latin American Signal, ve
kterém se navrhuje utvoření ekonomické a politické meziregionální asociace mezi léty
2001 a 2005 (Arnauld, 1997, s. 2). 22. prosince 1994 je v Bruselu podepsána Slavnostní
společná deklarace19 mezi Evropskou radou a komisí, která formálně ztvrzuje proces
směrem k meziregionální asociaci (Arnauld, 1997, s. 2). V roce 1995 oba aktéři stvrdili
snahu dokončit vyjednávání a zóně volného obchodu mezi MERCOSUR a EU. EU tak
učinila na 27. června 1995 na vrcholné konferenci EU v Cannes. Rada společného trhu
vydává Rozhodnutím č. 5/95 na své VIII schůzi v Asunción. Během září 1995 se obě
strany dohodly na projektu Interregional Framework Cooperation Agreement between
the European Community and Mercosur. Tato dohoda vstupuje v platnost až v roce
1999.20 Jejím hlavním cílem je prohloubení vzájemných kontaktů, které by měli být
pravidelné a postupné ustanovení zóny volného obchodu. Tato smlouva je první
asociační smlouvou mezi dvěma regionálními uskupeními. V roce 2000 začalo
vyjednávání o Asociační dohodě, která měla tři hlavní kapitoly. 21 Tyto kapitoly byly
politický dialog, spolupráce a obchod. V roce 2004 byly snahy o uzavření Asociační
dohody zastaveny pro velké neshody v obchodní kapitole. Politický dialog ovšem
19

Solemne declaración.

20

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r1
4013_es.htm
21
http://eeas.europa.eu/mercosur/index_en.htm
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pokračoval a na summitu EU – MERCOSUR v roce 2008 v Limě bylo rozhodnuto
rozšířit spolupráci i v oblastech vědy a technologie, infrastruktury a obnovitelných
zdrojů. V květnu roku 2010 proběhl v Madridu summit EU a států Latinské Ameriky
a Karibiku. V rámci tohoto summitu proběhl 17. května i čtvrtý summit špiček EU
a MERCOSUR22 v rámci kterého byly znovu obnoveny jednání o asociační dohodě. Od
roku 2007 do roku 2013 probíhá v MERCOSUR Regionální program EU. V rámci
tohoto programu investuje EU do MERCOSUR 50 miliónů eur. Tyto peníze mají být
investovány do posilování institucí MERCOSUR, podpora MERCOSUR v přípravě na
implementaci Asociační dohody a podpora participace občanské společnosti na
integračním procesu (Caetano et al, 2011, s. 348).

4.13 MERCOSUR – Země Visegrádské čtyřky
Mezi MERCOSUR a zeměmi Visegrádu se uskutečnily dvě fóra. První se konalo
v roce 2002 v Praze a druhé v roce 2003 v Buenos Aires. Cílem těchto fór bylo vytvořit
kanály pro komunikaci, dialog a spolupráci jak ekonomickou tak politickou s novými
členy EU. V závěru memoranda po konferenci v Buenos Aires se doporučuje i konání
dalšího fóra v roce 2004. To se nekonalo a dnes jsou vztahy s těmito zeměmi zahrnuty
do vyjednávání s EU (Caetano et al, 2011, s. 351).

4.14 MERCOSUR – Ruská federace
V prosinci 2000 se v Brazílii konalo první setkání mezi Ruskem a MERCOSUR
s cílem nastavit vzájemné vztahy v oblasti politické i ekonomické a podnítit výměnu
informací v ekonomických a obchodních záležitostech a podpořit vzájemnou spolupráci
ve finanční, ekonomické a technické oblasti. Následující rok Rusko navrhlo prohloubení
spolupráce i v oblasti vědecké a technické a v roce 2002 navrhl ruský ministr zahraničí
schůzi expertů. V prosinci 2003 na své návštěvě v Montevideu podepsal ruský ministr
zahraničí I. Ivanov Společnou deklaraci, kterou se ztvrdila snaha o nastolení
vzájemného dialogu. V květnu 2005 Argentina představila ostatním členským státům

22

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/114486.pdf
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návrh Smlouvy o spolupráci v oblasti obchodu a investic mezi Ruskem a MERCOSUR.
Tuto smlouvu jel do Moskvy představit president Komise stálých representantů
MERCOSUR E. Duhalde. V současné době se připravuje rámcová dohoda mezi
Ruskem a MERCOSUR (Caetano et al, 2011, s. 352).

4.15 MERCOSUR – Izrael
MERCOSUR v roce 2009 schválil Smlouvu o volném obchodu s Izraelem
a postoupil ji ke schválení parlamentům jednotlivých členských zemí a Izraele. Tuto
smlouvu do roku 2011 schválili pouze parlamenty Uruguaje a Izraele. Samotné jednání
s Izraelem začaly před deseti lety, v roce 1999, kdy Izrael navrhl MERCOSUR Dohodu
o spolupráci v oblasti obchodu a investic. Jednání byla v podstatě neúspěšná. Klíčový
v jednáních byl rok 2005, kdy LVIII schůzi Skupiny společného trhu bylo potvrzeno
znovuobnovení jednání a to bylo i potvrzeno Radou společného trhu na její XXVIII
schůzi, kde byla schválená rámcová dohoda mezi Izraelem a MERCOSUREM (Caetano
et al, 2011, s. 353).

4.16 MERCOSUR – Egypt
Jednání mezi těmito dvěma aktéry začala už v roce 2004, kdy byla v Puertu
Igaizú podepsaná Rámcová dohoda mezi Egyptem a MERCOSUREM. V září 2010 pak
byla podepsána dohoda o volném obchodu mezi těmito stranami (Caetano et al, 2011, s.
354).

4.17 MERCOSUR – Rada pro spolupráci arabských států
v Zálivu (CCG)23
V roce 2004 obdržela Argentina jako prezident pro tempore MERCOSUR návrh
od Saudské Arábie, která v té době předsedala CCG, na Rámcovou dohodu o spolupráci
mezi MERCOSUR a CCG. Následně byl MERCOSUREM vypracován návrh Deklarace
o obchodu a investicích a Akční plán. Tyto návrhy a další vypracované různými
členskými zeměmi MERCOSUR byly předmětem velkých diskuzí zejména v roce 2005
23

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo
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i na schůzkách Skupiny a Rady společného trhu. Od roku 2007, ale nedochází mezi
oběma bloky k jednáním a zůstávají nedořešené otázky důležité pro obě strany např.
požadavek CCG na lepší nabídku tarifních odečtu. V roce 2011 se zase projevil zájem
CCG na pokračování a urychlení jednání (Caetano et al, 2011, s. 354).

4.18 MERCOSUR – Maroko
MERCOSUR navázal s Marokem obchodní styky v roce 2004, kdy se Maroko
vyjádřilo, že by se chtělo přidat k Dohodě stálých preferencí. S tím souhlasily všechny
členské státy a v únoru 2005 zaslal MERCOSUR Maroku návrh Projektu o Preferenční
obchodní dohodě a následně Maroko poslalo protinávrh. Poslední schůzka mezi oběma
stranami se konala v dubnu 2008 (Caetano et al, 2011, s. 356).

4.19 MERCOSUR – Turecko
Zájem Turecka o navázání styku s MERCOSUREM, byl poprvé oznámen na I
vzájemné schůzce MERCOSUR o mezinárodních vztazích v roce 2005. Tehdy se
národní koordinátoři shodli na tom, že v jednáních s Tureckem nebylo dosaženo většího
pokroku. Poslední schůzka mezi MERCOSUREM a Tureckem se konala v červnu 2008.
V současné době se vyjednává preferenční dohoda (Caetano et al, 2011, s. 356).

4.20 MERCOSUR – Pákistán
Jednání s Pákistánem probíhají od roku 2004. Na XXVIII schůzi Rady
společného trhu v roce 2005, bylo navrženo nabídnout Pákistánu uzavření rámcové
dohody, která byla v roce 2009 uzavřena. Další jednání by mohla směřovat k stálé
preferenční dohodě (Caetano et al, 2011, s. 356).

4.21 MERCOSUR – Indie
V roce 1998 vyjádřila Indie svůj zájem institucionalizovat své vztahy
s MERCOSUREM tím, že odevzdala do rukou Argentiny, která byla tehdy předseda pro
29
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tempore MERCOSUR, návrh Dohody o spolupráci s MERCOSUR. Mezi Indií
a MERCOSUREM probíhaly četná jednání zejména v letech 2004 a 2005, která vedla
až k podepsání Stálé preferenční dohody v srpnu 2009 (Caetano et al, 2011, s. 357).

4.22 MERCOSUR – Japonsko
Mezi

Japonskem

a

MERCOSUR

v současné

době

probíhají

jednání

o obchodních smlouvách. Náznak těchto jednání můžeme vidět už v červenci 2004, kdy
se v Tokiu konala VI konsultativní schůze na vysoké úrovni mezi MERCOSUREM
a Japonskem, kde se analyzovala ekonomická situace obou aktérů. V roce 2005 byla
v Tokiu otevřena kancelář na podporu obchodu MERCOSUR. Od roku 2009 existuje
neformální pracovní skupina MERCOSURU a Japonska, v rámci které se započaly
rozhovory o obchodu (Caetano et al, 2011, s. 358).

4.23 MERCOSUR – Korea
Mezi MERCOSUR a Koreou v současné době také probíhají jednání podobně
jako u Japonska. První vztahy MERCOSUR s Koreou začaly v roce 2002, kdy se
v listopadu konal Seminář MERRCOSUR – Korea o informačních technologiích.
Výstupy z tohoto semináře byly schváleny Technickou komisí MERCOSUR
a Skupinou společného trhu. V následujícím roce se konal seminář na téma Jak dělat
obchody s Koreou společně se IV setkáním na vysoké úrovni mezi Koreou a
MERCOSUREM. Podobný scénář následoval i v roce 2004, kdy se konalo V setkání na
vysoké úrovni a seminář s názvem Nové perspektivy v obchodních a investičních
vztazích MERCOSUR a Korey. V roce 2005 se začalo pracovat na referenčních bodech,
na kterých by mohla stát obchodní dohoda. V roce 2009 bylo vydáno Memorandum,
které vytvořilo pracovní skupinu na podporu obchodu a investic, ale v rámci bloku
MERCOSUR neexistuje konsensus, zda by bylo výhodné s Koreou uzavřít obchodní
dohodu, což znemožňuje další postup jednání (Caetano et al, 2011, s. 359).
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4.24 MERCOSUR – Čína
V roce 2003 se v Montevideu konalo IV setkání na vysoké úrovni mezi
MERCOSUR a Čínou, v rámci kterého se konalo i obchodní setkání mezi čínskými
podnikateli a podnikateli z MERCOSUR. Překážky v jednání mezi těmito aktéry
představovalo zejména neuznání Čínské lidové republiky Paraguají. V říjnu 2004 se na
LV schůzi dohodlo na realizaci analýzy životnosti a dopadu případné budoucí smlouvy
o volném obchodu mezi MERCOSUREM a Čínou. Další jednání jsou nemožné kvůli
postoji Paraguaje k Číně (Caetano et al, 2011, s. 359).

4.25 MERCOSUR – ASEAN24
V roce 2002 při návštěvě representanta Brazílie, která zrovna zastávala
předsednictví, v Bankoku se mluvilo o různých možných scénářích vzájemných vztahů
mezi MERCOSUREM a ASEAN. MERCOSUR navrhl stálou preferenční dohodu
s cílem uzavřít smlouvu o volném obchodu. Bohužel zůstalo jen u těchto návrhů
a v současné době neprobíhají žádná obchodní jednání mezi těmito bloky. Poslední
setkání zástupců těchto bnloků proběhlo v roce 2009, kdy se v New Yorku setkali
ministři MERCOSURU a APEC (Caetano et al, 2011, s. 360).

4.26 MERCOSUR – APEC25
V roce 2004 požádala Argentina jako předseda pro tempore o účast
MERCOSUR jako host na Ministerské schůzce APEC konané v Santiagu de Chile, kde
by mohlo presentovat proces integrace a zahraniční vztahy obou bloků (Caetano et al,
2011, s. 360).

4. 27 MERCOSUR – Singapur
V roce 2004 Singapur kontaktoval Argentinu jako předsedu pro tempore s cílem
podepsat dohodu o volném obchodu a v červnu singapurský ministr obchodu
24
25

Sdružení národů jihovýchodní Asie = Asociación de Países del Sudeste Asiático
Asijsko-pacifické hospodářské společenství
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a průmyslu při své návštěvě Argentiny předložil návrh „Scope of MERCOSUR –
Singapur FTA“. Během LIV schůzky Skupiny společného trhu se delegace rozhodly
Singapuru předložit protinávrh. Dialog mezi oběma aktéry probíhá na bázi spolupráce
a poslední setkání proběhlo v roce 2008 (Caetano et al, 2011, s. 360).

4. 28 MERCOSUR – Celní unie jižní Afriky (SACU)
Na XIX schůzi Rady společného trhu, bylo schváleno Rozhodnutí č. 62/00
o Rámcové dohodě s Jihoafrickou republikou s cílem vytvoření zóny volného obchodu.
Mezi léty 2000 a 2002 proběhli s Jihoafrickou republikou dvě jednání. A v roce 2002 na
III setkání vyjednávací komise navrhla, aby se do jednání zapojili i členské státy SACU
– Namibie, Botswana, Lesotho, Svazijsko. Zástupci těchto států také byli přítomni na
tomto setkání. S tímto návrhem souhlasila Rada společného trhu na svém L setkání
v červnu 2003. Na VII setkání vyjednávací skupiny MERCOSUR – SACU v prosinci
2004 se podepsala Preferenční obchodní smlouva a Memorandum, ve kterém byly
naznačeny budoucí kroky. V roce 2009 se podepsala finální verze Preferenční smlouvy,
která byla postoupena k ratifikaci členským státům obou bloků (Caetano et al, 2011, s.
360).

4. 29 MERCOSUR – Austrálie a Nový Zéland (CER)
Dialog mezi těmito aktéry započal z iniciativy MERCOSUR v roce 1994.
V červnu 1999 byla podepsána ministry zahraničních věcí MERCOSUR a representanty
Austrálie a Nového Zélandu Deklarace o principech investic mezi MERCOSUREM
a CER. V listopadu 2004 se konala VI schůzka vysokých úředníků MERCOSUR a
CER, na které se diskutovalo o akčním plánu a byla podepsána Společná deklarace,
která zahrnovala témata jako výměna obchodních a ekonomických informací, programy
technické spolupráce, usnadnění vzájemných obchodů a investic. V současné době mezi
oběma bloky existuje dialog, ale není zde vůle ani zájem v pokračování konkrétních
vyjednávání (Caetano et al, 2011, s. 362).
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4.30 Shrnutí mezinárodních vztahů MERCOSUR
MERCOSUR v rámci mezinárodních vztahů dosahuje úspěchů převážně se
zeměmi ALADI. Už hůře je na tom ve vztazích se zbytkem světa. Lze předpokládat, že
pokud se podaří uzavřít dohody s EU tak by to mohlo mít dominový efekt i na vztahy
s ostatními státy, zejména obnovit jednání s USA, pokročit úspěšně v jednání
s arabskými zeměmi, konsolidovat smlouvu s Izraelem a vytvořit ucelený přístup ve
vztazích se zeměmi jako je Čína, Rusko nebo Indie (Caetano et al, 2011, s. 338).
Udržitelný pokrok v procesu regionální integrace se nemůže zakládat jen na
smlouvách v rámci regionu. Ty musí být doprovázeny aktivní agendou na poli
mezinárodních vztahů s konkrétními úspěchy. V tomto kontextu jsou zatím dosažené
smlouvy a vztahy MERCOSUR s jinými státy nedostatečné. Za víc jak dvacet let trvání
této regionální integrace si MERCOSUR nevytvořil viditelnou mezinárodní agendu
s úspěchy mimo region, které by umožnili uzavřít smlouvy s předními světovými
mocnostmi a geostrategickými bloky. V 90. letech můžeme vidět pokrok
v mezinárodních vztazích v jednáních s geograficky nejbližšími zeměmi MERCOSUR.
V prvním desetiletí 21. století se přístup MERCOSURU k nejbližším zemím stává více
rozhodným a energickým. Během prvních pěti let 21. st. probíhaly nejdůležitější
rozhovory a to nejen v regionu Jižní Ameriky, ale v celé Americe a také v Evropě
a Asii. V druhé polovině prvního desetiletí 21. století četnost rozhovorů a jednání klesá
s novým obnovením zejména v letech 2009 a 2010 což vedlo k uzavření smluv
s Egyptem a Izraelem a obnovení jednání s EU(Caetano et al, 2011, s. 362).
Pro úspěšnou zahraniční politiku je také nezbytné, aby členské státy
MERCOSUR vystupovaly na venek jednotně, zejména na mezinárodních konferencích
a fórech. Např. na kole jednání z Doha v rámci OMC členské státy zaujaly rozdílné
pozice, což nenapomáhá mezinárodním závazkům celého bloku (Caetano et al, 2011, s.
363).
Pro úspěšnou zahraniční agendu MERCOSUR je nezbytná vzájemná důvěra
mezi jeho členy, která by měla být postavena na sblížení národních zájmů, mezistátní
spolupráci a vytvoření dlouhodobých zájmů pro celý blok. Místem, kde by se mělo
docházet k tomuto procesu je pak Parlament MERCOSUR, který by měl fungovat jako
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prostor pro spolupráci a správu a řízení veřejných regionální politik, které pak podloží
mezinárodní agendu celého bloku (Caetano et al, 2011, s. 363).

5. Parlament MERCOSUR a mezinárodní vztahy
Parlament MERCOSUR začal vykonávat svou činnost 6. září 2007, kdy na jeho
ustavující schůzi byl schválen jeho Vnitřní řád. V rámci Parlamentu se nacházejí dva
orgány, které mají přímo v popisu práce zabývat se mezinárodní agendou. Těmito
orgány jsou stálá komise pro mezinárodní a meziregionální záležitosti a strategické
plánování a dále sekretariát mezinárodních vztahů. Stálá komise pro mezinárodní
a meziregionální záležitosti a strategické plánování má dvanáct členů. 26 Úkolem této
komise je informovat plénum o mezinárodní agendě MERCOSUR. Parlament pak může
na základě těchto informací schvalovat doporučení, ve kterých se může vyjadřovat
k agendě Mezinárodních vztahů MERCOSUR. Druhým orgánem v rámci Parlamentu
MERCOSUR, který má za úkol věnovat se mezinárodním vztahům je Sekretariát
mezinárodních vztahů. Tento sekretariát, jak už bylo řečeno dříve, zodpovídá za vztahy
Parlamentu s jinými integračními uskupeními či mezinárodními organizacemi.
Parlament MERCOSUR se vyjadřuje pomocí sedmi různých aktů. Vyjádření
k mezinárodními dění nebo návrhy Radě společného trhu, o tom jak by měla v agendě
postupovat, můžeme vidět v rámci Deklarací a Doporučení. Parlament jakákoli
vyjádření vydává od roku 2010. V tomto roce Parlament vydal celkem dvacet pět
Deklarací, z toho třináct se týkalo mezinárodního dění. Byly to Deklarace č. 01/2010,
02/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 18/2010, 19/2010,
20/2010, 21/2010 a 22/2010.V roce 2011 byly vydány jen dvě Deklarace. Obě
reagovaly na zahraniční události. Nyní se pokusím shrnout témata některých Deklarací.
Deklarací č. 01/2010 byla vyjádřením solidarity Haiti a Chile po sérii zemětřesení, které
zasáhly Haiti a Chile. Deklarace č. 02/2010 je vyjádřením odporu vůči plánované těžbě
nerostných surovin z moře v okolí Malvín Velkou Británií a výzva okolním zemím, aby
Velké Británii při přípravě těžby a její následné samotné realizaci nijak nepomáhaly.

26

Parlamento del Mercosur: Parlamento, Organización [online]. [cit. 2013-05-09]. Dostupné z
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/v/4484/1/secretaria/asuntos_internacionales_interreg
ionales_y_de_planeamiento_estrategico.html?rightmenuid=4481
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Následující Deklarace č. 05/2010 pojednává o konsolidaci svazků a výměny mezi
Parlamentem MERCOSUR a parlamenty Afrických zemí. Deklarace č. 06/2010 je
vyjádření spokojenosti s historickou resolucí vydanou Organizací amerických států.
V Deklaraci č. 07/2010 je vyjádřeno zavržení a silný nesouhlas jmenování Ahmeda
Vahidiho iránským ministrem obrany, i přesto, že byl obviněn z atentátu na budovu
židovské charitativní organizace AMIA v Buenos Aires. Deklarace č. 12/2010
ustanovuje jako regionální zájem I setkání mezi komunitou latinskoamerických
migrantů v Itálii a poslanci Parlamentu. Deklarace č. 19/2010 se týká podpory iniciativy
Latinská Amerika bez hladu. Deklarace č. 20/2010 a 21/2010 se týkají Malvín. Poslední
Deklarace tohoto roku č. 22/2010 je přáním chilským horníkům, kteří uvízli v Chilském
dole v San José a zároveň výzva všem zemím, ve kterých se nacházejí doly, aby
garantovaly bezpečnost a životy horníků. Deklarace vydané v roce 2011 byly č. 1/2011
a 2/2011. První Deklarace vyjadřuje podporu ustanovení parlamentu OSN a druhá se
týká vyjádření francouzského prezidenta Sarkozyho, který označil Uruguay za daňový
ráj, což Parlament odmítá.
Doporučení Parlament MERCOSUR vydává už od roku 2008, tehdy vydal jedno
doporučení stejně jako v následujícím roce. V roce 2010 jih už vydal 17 a z toho se
jedno týkalo mezinárodní agendy MERCOSUR. Je to doporučení č. 10/2010, které
vyzývá Radu společného trhu, aby zajistila jednotné postoje členských státu na summitu
o klimatických změnách v Cancúnu v Mexiku. V roce 2011 bylo vydáno jen jedno
Doporučení, které se týkalo mírového řešení problémů s Malvínami. Parlament se
v tomto Doporučení vyjadřuje, aby byl problém Malvín jednou provždy vyřešen a to
mírovou cestou.
Bohužel za rok 2012, stále ještě nebyly zveřejněny výstupy Parlamamentu, ale
z těchto představených Deklarací a Doporučení vyplývá, že Parlament MERCOSUR
sleduje dění ve světě a mezinárodní agendu MERCOSUR, ale jeho vyjádření k ní jsou
nepravidelná a nemohou určovat a ovlivňovat směr a intenzitu mezinárodních kontaktů
MERCOSUR. Parlament MERCOSUR je ale ještě mladou institucí a doufejme, že jak
už bylo zmíněno výše, stane se místem pro formování domácí regionální politiky, což
samozřejmě bude ovlivňovat i mezinárodní agendu.
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Parlament MERCOSUR také udržuje vlastní zahraniční agendu a to v rámci tří
mezinárodních institucí. Těmito institucemi je EUROLAT, Eurolatinskoamerické fórum
pro ženy a UNASUR27.

5.1 Parlament MERCOSUR a EUROLAT
EUROLAT je parlamentní instituce, která vznikla v rámci Strategické
biregionální asociace ustanovené v červnu 1999 na vrcholné schůzce EU a Latinskou
Amerikou a Karibikem. EUROLAT přijímá a představuje resoluce a doporučení
různým organizacím, institucím a skupinám ministrů, zodpovědných za rozvoj
Strategické biregionální asociace. V roce 2006 bylo vytvořeno eurolatinskoamerické
parlamentní shromáždění. Jeho ustavující schůze proběhla v Bruselu 8. a 9. listopadu.28
EUROLAT se skládá ze 150 členů. 75 jsou členové evropského parlamentu a zbylých
75 míst je rozděleno mezi zástupce Parlamentu MERCOSUR, Andského parlamentu,
Parlamentu Střední Ameriky a Latinskoamerickému Parlamentu (Informe sobre
EUROLAT, 2010). Organizační struktura EUROLAT je podobná jako u jiných
parlamentů. Skládá se tedy z valného shromáždění, předsednictva, stálých komisí,
pracovních skupin a sekretariátu. Parlament MERCOSUR je členem EUROLAT od
roku 2009 a je zastoupen 13 poslanci, kteří tvoří zahraniční delegaci. Utvářet zahraniční
delegace, které budou reprezentovat Parlament MERCOSUR je možné dle článku 82
jeho vnitřního řádu.

Závěr
V této práci byla nejprve představena regionální integrace MERCOSUR, která
vznikla 26. března 1991 na základě smlouvy z Asunción podepsanou Argentinou,
Brazílií, Paraguaji a Uruguaji. V roce 2012 se členem MERCOSUR stala také
Venezuela. Dále byl v práci shrnut vznik MERCOSUR a jeho základní instituce.
V rámci popisu institucí bylo nejvíce místa věnováno Parlamentu MERCOSUR. Druhá
27
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část práce byla zaměřena na mezinárodní vztahy MERCOSUR, jelikož pro jakoukoli
regionální integraci jsou důležité nejen vztahy v rámci jejich členských států, ale
i navázání a udržení vztahů s ostatními státy, bloky států či mezinárodními
organizacemi, zejména pak s důležitými světovými aktéry. Zahraniční agenda
MERCOSUR je zaměřena zejména obchodně a určující slovo v ní má Brazílie jakožto
jeden z předních světových aktérů (Luján, 2010, s. 1). Uzavření smluv se světovými
aktéry jako je EU či USA se však MERCOSUR nedaří ani po víc jak dvaceti letech
vzájemných jednání.
Cílem této práce bylo především odpovědět na otázku, zda vznik Parlamentu
MERCOSUR ovlivnil mezinárodní agendu MERCOSUR? Parlament MERCOSUR se
sice vyjadřuje k mezinárodnímu dění a navazuje i své vlastní mezinárodní kontakty, ale
není to orgán MERCOSUR s rozhodovacími pravomocemi, takže o mezinárodní agendě
celé integrace rozhodovat nemůže. Toto právo stále náleží Radě společného trhu
a Skupině společného trhu. Parlament MERCOSUR sice může podávat návrhy
k projednání orgánům s rozhodujícími pravomocemi, ale za dobu svého působení učinil
v rámci zahraniční agendy jen jeden návrh a to doporučení č. 10/2010 vyzývající Radu
společného trhu k zajištění jednotného postoje členů na summitu o klimatických
změnách v Cancúnu. Parlament MERCOSUR je navíc poměrně mladou institucí a
v budoucnu, by se mu mělo dostat většího významu a podílu na rozhodování v rámci
MERCOSUR takže bude moci do zahraniční agendy celého bloku zasahovat více než
v současné době, kdy je jeho působení na zahraniční agendu MERCOSUR a určování
jejího hlavního směřování pouze marginální.
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