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Изменение 1
Willy Meyer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава важността на близките 
отношения с държавите от Латинска 
Америка и необходимостта от
създаване на нови форми на 
сътрудничество със страните с бързо 
развиваща се икономика и страните 
със среден доход в Латинска Америка 
посредством Инструмента за 
сътрудничество за развитие и новия 
Инструмент за партньорство;

1. подчертава важността на близките 
отношения с държавите от Латинска 
Америка и необходимостта те да се 
развиват въз основа на взаимно 
уважение и равнопоставеност;

Or. es

Изменение 2
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава важността на близките
отношения с държавите от Латинска 
Америка и необходимостта от създаване 
на нови форми на сътрудничество със 
страните с бързо развиваща се 
икономика и страните със среден доход 
в Латинска Америка посредством 
Инструмента за сътрудничество за 
развитие и новия Инструмент за 
партньорство;

1. подчертава важността на по-
близките отношения с държавите от 
Латинска Америка – преди всичко с 
оглед на непрекъснато растящия 
търговски оборот, и необходимостта 
от създаване на нови форми на 
сътрудничество със страните с бързо 
развиваща се икономика и страните със 
среден доход в Латинска Америка 
посредством Инструмента за 
сътрудничество за развитие и новия 
Инструмент за партньорство;

Or. de
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Изменение 3
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че ЕС следва да 
покаже ясна ангажираност по 
отношение на сътрудничеството си с 
Латинска Америка (ЛА), за да се бори 
против бедността в страните със среден 
доход, в които съществуват значителни 
социални различия;

2. подчертава факта, че е необходима 
еднозначна и ясна ангажираност на
ЕС за по-засилено сътрудничество с 
Латинска Америка (ЛА), за да се бори 
против бедността в страните със среден 
доход, в които съществуват значителни 
социални различия;

Or. de

Изменение 4
Laima Liucija Andrikienė

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че социалното 
сближаване следва да остане основен 
принцип в стратегията за 
сътрудничество за развитие за Латинска 
Америка не само поради социално-
икономическите му аспекти, но също 
така поради неговата значимост от 
гледна точка на укрепването на 
демократичните институции в региона и 
принципите на правовата държава;

3. подчертава факта, че социалното 
сближаване следва да остане основен 
принцип в стратегията за 
сътрудничество за развитие за Латинска 
Америка не само поради социално-
икономическите му аспекти, но също 
така поради неговата значимост от 
гледна точка на укрепването на 
демократичните институции в региона и 
принципите на правовата държава; 
подчертава значимостта от 
разширяване на програмите на ЕС за 
регионално сътрудничество в 
подкрепа на социалното сближаване, 
включително чрез намаляване на 
бедността;

Or. en



AM\893795BG.doc 5/14 PE483.715v01-00

BG

Изменение 5
Willy Meyer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че социалното 
сближаване следва да остане основен 
принцип в стратегията за 
сътрудничество за развитие за Латинска
Америка не само поради социално-
икономическите му аспекти, но също 
така поради неговата значимост от 
гледна точка на укрепването на 
демократичните институции в региона и
принципите на правовата държава;

3. подчертава факта, че социалното 
сближаване и борбата с 
икономическото и социално 
неравенство следва да останат 
основни принципи в стратегията за 
сътрудничество за развитие за Латинска 
Америка не само поради социално-
икономическите му аспекти, но също 
така поради неговата значимост от 
гледна точка на укрепването на 
демократичните институции в региона,
принципите на социалната правова
държава и гарантирането на правата 
на човека;

Or. es

Изменение 6
Laima Liucija Andrikienė

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че образованието и 
инвестициите в човешки капитал 
съставляват основата за социално 
сближаване, създаване на работни 
места и социално-икономическо 
развитие; изтъква, също така, че е 
важно осъществяването на нови 
инфраструктурни проекти с цел 
намаляване на абсолютната и 
относителната бедност и разликите 
между регионите и социалните групи, 
както и подкрепата за МСП като 
важен стълб за устойчивост на 
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икономическото развитие;

Or. en

Изменение 7
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
засилване на координацията между 
Европейския съюз и Латинска Америка 
за постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), по-
специално действията, насочени към 
борбата с бедността, създаването на 
работни места, както и социалното 
приобщаване на маргинализираните 
групи; подчертава, че Целите на 
хилядолетието за развитие, насочени 
към глобално партньорство за развитие 
(ЦХР 8), следва да заемат централно 
място в политиката за сътрудничество с 
Латинска Америка, като се изберат 
области, в които да се приложи новата 
стратегия за „приобщаващ растеж“ в 
тези държави;

4. подчертава необходимостта от 
засилване на координацията между 
Европейския съюз и Латинска Америка 
за постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), по-
специално действията, насочени към 
борбата с бедността, създаването на 
работни места, както и социалното 
приобщаване на маргинализираните 
групи; подчертава, че Целите на 
хилядолетието за развитие, насочени 
към глобално партньорство за развитие 
(ЦХР 8), следва да заемат централно 
място в политиката за сътрудничество с 
Латинска Америка, като се изберат 
области, в които да се приложи новата 
стратегия за „приобщаващ растеж“ в 
тези държави; подчертава, че в този 
процес фондацията „ЕС–ЛАКБ“ 
може да има голям принос за 
постигане на целите;

Or. de

Изменение 8
Willy Meyer

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта от 
засилване на координацията между 
Европейския съюз и Латинска Америка 
за постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), по-
специално действията, насочени към 
борбата с бедността, създаването на 
работни места, както и социалното 
приобщаване на маргинализираните 
групи; подчертава, че Целите на 
хилядолетието за развитие, насочени 
към глобално партньорство за развитие 
(ЦХР 8), следва да заемат централно 
място в политиката за сътрудничество с 
Латинска Америка, като се изберат 
области, в които да се приложи новата 
стратегия за „приобщаващ растеж“ в 
тези държави;

4. подчертава необходимостта от 
засилване на координацията между 
Европейския съюз и Латинска Америка 
за постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), по-
специално действията, насочени към 
борбата с бедността, създаването на 
работни места, както и социалното 
приобщаване на маргинализираните 
групи; подчертава, че Целите на 
хилядолетието за развитие, насочени 
към глобално партньорство за развитие 
(ЦХР 8), следва да заемат централно 
място в политиката за сътрудничество с 
Латинска Америка, като се изберат 
области, в които да се приложи новата 
стратегия за „приобщаващ растеж“ в 
тези държави; очаква в резултат на 
сътрудничеството за развитие на ЕС 
с Латинска Америка страните, които 
не са ратифицирали Конвенция № 143
на МОТ относно работниците 
мигранти, да го направят;

Or. es

Изменение 9
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава позитивното
интеграционно взаимодействие на 
регионално ниво, произтичащо от 
всеобхватните споразумения за 
асоцииране между ЕС и различните 
подрегионални групи; призовава за 
създаването на нова визия за двустранно 
регионално сътрудничество с оглед на 

5. изразява надежда за позитивно
интеграционно взаимодействие на 
регионално ниво, произтичащо от 
всеобхватните споразумения за 
асоцииране между ЕС и различните 
подрегионални групи; призовава за 
създаването на нова визия за двустранно 
регионално сътрудничество с оглед на 
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7-та среща на високо равнище на 
държавните и правителствени 
ръководители на Латинска Америка и 
Карибския басейн и ЕС, която ще се 
проведе в Чили през януари 2013 г.;

7-та среща на високо равнище на 
държавните и правителствени 
ръководители на Латинска Америка и 
Карибския басейн и ЕС, която ще се 
проведе в Чили през януари 2013 г.;

Or. en

Изменение 10
Willy Meyer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава позитивното 
интеграционно взаимодействие на 
регионално ниво, произтичащо от 
всеобхватните споразумения за 
асоцииране между ЕС и различните 
подрегионални групи; призовава за 
създаването на нова визия за двустранно 
регионално сътрудничество с оглед на 
7-та среща на високо равнище на 
държавните и правителствени 
ръководители на Латинска Америка и 
Карибския басейн и ЕС, която ще се 
проведе в Чили през януари 2013 г.;

5. подчертава позитивното 
интеграционно взаимодействие на 
регионално ниво; призовава за 
създаването на нова визия за двустранно 
регионално сътрудничество с оглед на 
7-та среща на високо равнище на 
държавните и правителствени
ръководители на Латинска Америка и 
Карибския басейн и ЕС, която ще се 
проведе в Чили през януари 2013 г.; 
приветства съществуването на 
механизми за регионална интеграция 
като Боливарианската алтернатива 
за Америка (ALBA), банката „Банко 
дел Сур“ (Banco del Sur), УНАСУР, 
както и наскоро създадената 
Общност на латиноамериканските и 
карибските държави (CELAC);

Or. es

Изменение 11
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. посочва необходимостта от 
ребалансиране на споразуменията с 
Латинска Америка, които сега са
насочени към свободната търговия в 
85 % от съдържанието си, и по-
конкретно в главите, свързани с 
търговските условия, също да се 
предвидят клаузи относно 
потребностите с оглед на 
развитието като финансови услуги, 
обществени поръчки и 
интелектуална собственост, при 
всички текущи преговори за 
сключване на споразумение 
(Меркосур), преди ратификацията му 
(Централна Америка, Колумбия/Перу) 
или при преразглеждането му 
(Мексико, Чили);

Or. en

Изменение 12
Willy Meyer

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изразява съжаление относно 
многостранното споразумение между 
ЕС, Колумбия и Перу, тъй като става 
дума за споразумение за свободна 
търговия, което не отчита 
взаимното допълване, нито 
икономическите и социалните 
асиметрии; счита, че ЕС не следва да 
подписва споразумения с трети 
страни, в които, подобно на случая с 
Колумбия, съществуват 
систематични нарушения на правата 
на човека;
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Or. es

Изменение 13
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че е важно да се 
търси отчетност от дружествата 
по отношение на нанасянето на 
щети на околната среда и на 
данъците чрез задължителното 
въвеждане в двустранните 
споразумения на схеми като 
Инициативата за прозрачност в 
добивната промишленост, 
„Публикувай какво плащаш“ (Publish 
what you pay) и отчитане по отделни 
държави (ДПФИ);

Or. en

Изменение 14
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. категорично подкрепя процесите 
на допитване до местните общности, 
засегнати от проекти в 
миннодобивната промишленост, 
като новия закон за предварително 
допитване в Перу, които изпълняват 
активна роля за предотвратяване на 
инкриминирането на протестите;
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Or. en

Изменение 15
Laima Liucija Andrikienė

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава значимостта на 
подкрепата на ЕС за интеграцията в 
Латинска Америка; подчертава 
отсъствието на цялостна политика и 
регионален подход от страна на ЕС към 
Латинска Америка в подкрепа на 
сътрудничеството Юг-Юг (СЮЮ), 
както и липсата на ясни насоки на 
политиката на ЕС по отношение на 
СЮЮ и междурегионалното 
асоцииране; подчертава 
необходимостта от разширяване на 
политическия диалог ЕС–Латинска 
Америка на различни равнища като 
срещите на високо равнище на 
държавните и правителствени 
ръководители и Евро-
латиноамериканската 
парламентарна асамблея (Евролат) в 
качеството им на важни механизми 
за изграждането на политически 
консенсус;

6. подчертава значимостта на 
подкрепата на ЕС за интеграцията в 
Латинска Америка; подчертава 
отсъствието на цялостна политика и 
регионален подход от страна на ЕС към 
Латинска Америка в подкрепа на 
сътрудничеството Юг-Юг (СЮЮ), 
както и липсата на ясни насоки на 
политиката на ЕС по отношение на 
СЮЮ и междурегионалното 
асоцииране, което има за цел 
създаване на автономни 
пространства за координация и 
политическо сътрудничество между 
латиноамериканските държави без 
европейско или северноамериканско 
участие;

Or. en

Изменение 16
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава значимостта на 
подкрепата на ЕС за интеграцията в 
Латинска Америка; подчертава
отсъствието на цялостна политика и 
регионален подход от страна на ЕС към 
Латинска Америка в подкрепа на 
сътрудничеството Юг-Юг (СЮЮ), 
както и липсата на ясни насоки на 
политиката на ЕС по отношение на 
СЮЮ и междурегионалното 
асоцииране; подчертава необходимостта 
от разширяване на политическия диалог 
ЕС-Латинска Америка на различни 
равнища като срещите на високо 
равнище на държавните и 
правителствени ръководители и Евро-
латиноамериканската парламентарна 
асамблея (Евролат) в качеството им на 
важни механизми за изграждането на 
политически консенсус;

6. подчертава значимостта на 
подкрепата на ЕС за интеграцията в 
Латинска Америка; изразява 
съжаление относно отсъствието на 
цялостна политика и регионален подход 
от страна на ЕС към Латинска Америка 
в подкрепа на сътрудничеството Юг-Юг 
(СЮЮ), както и липсата на ясни насоки 
на политиката на ЕС по отношение на 
СЮЮ и междурегионалното 
асоцииране; подчертава необходимостта 
от разширяване на политическия диалог 
ЕС-Латинска Америка на различни 
равнища като срещите на високо 
равнище на държавните и 
правителствени ръководители и Евро-
латиноамериканската парламентарна 
асамблея (Евролат) в качеството им на 
важни механизми за изграждането на 
политически консенсус;

Or. en

Изменение 17
Laima Liucija Andrikienė

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава необходимостта от 
разширяване на политическия диалог 
ЕС–Латинска Америка на различни 
равнища като срещите на върха на 
държавните ръководители и Евро-
латиноамериканската 
парламентарна асамблея (Евролат) 
като важни механизми за изграждане 
на политически консенсус; призовава 
за поемане на политически
ангажименти, произтичащи от 
срещите на върха ЕС–Латинска 
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Америка, с необходимите за 
осъществяването им финансови 
ресурси;

Or. en

Изменение 18
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава ЗП/ВП и ЕСВД да 
превърнат борбата с 
безнаказаността в свой абсолютен 
приоритет по отношение 
развитието на Латинска Америка и 
до края на 2012 г. да представят 
съобщение с отделни глави, посветени 
на съдебното сътрудничество, 
сътрудничеството във финансовата 
област и обмена на информация, 
както и на закрилата на жертвите;

Or. en

Изменение 19
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. настоятелно призовава ЗП/ВП да 
предостави на ЕП възможност за 
активно участие в текущите 
разговори относно правата на човека 
и да предложи сътрудничество в 
търсенето на средства за 
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прекратяване на насилието срещу 
жени и убийствата на жени в 
контекста на двустранното 
регионално партньорство;

Or. en


