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Pozměňovací návrh 1
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam úzkých vztahů se 
zeměmi Latinské Ameriky a dále to, že je 
třeba vyvinout nové formy spolupráce 
s rozvíjejícími se zeměmi a zeměmi se 
středním příjmem Latinské Ameriky 
prostřednictvím nástroje rozvojové 
spolupráce a nového nástroje partnerství;

1. zdůrazňuje význam úzkých vztahů se 
zeměmi Latinské Ameriky a dále to, že je 
třeba tyto vztahy rozvíjet v duchu 
vzájemného respektu a rovnosti obou 
stran;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam úzkých vztahů se 
zeměmi Latinské Ameriky a dále to, že je 
třeba vyvinout nové formy spolupráce 
s rozvíjejícími se zeměmi a zeměmi se 
středním příjmem Latinské Ameriky 
prostřednictvím nástroje rozvojové 
spolupráce a nového nástroje partnerství;

1. zdůrazňuje význam užších vztahů se 
zeměmi Latinské Ameriky – zejména 
s ohledem na stále rostoucí objem 
obchodu – a dále to, že je třeba vyvinout 
nové formy spolupráce s rozvíjejícími se 
zeměmi a zeměmi se středním příjmem 
Latinské Ameriky prostřednictvím nástroje 
rozvojové spolupráce a nového nástroje 
partnerství;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla dát jasně 
najevo, že je odhodlána spolupracovat
s Latinskou Amerikou s cílem bojovat proti 
chudobě v zemích se středním příjmem, ve 
kterých existují významné sociální rozdíly;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí jednoznačné 
a jasné stanovisko EU pokud jde o silnější 
spolupráci s Latinskou Amerikou, s cílem 
bojovat proti chudobě v zemích se 
středním příjmem, ve kterých existují 
významné sociální rozdíly;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Laima Liucija Andrikienė

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že sociální 
soudržnost by měla zůstat klíčovou 
zásadou strategie rozvojové spolupráce 
s Latinskou Amerikou, a to nejen 
s ohledem na její sociální a hospodářské 
důsledky, ale také s ohledem na její 
význam z hlediska upevnění 
demokratických institucí daného regionu a 
právního státu;

3. zdůrazňuje skutečnost, že sociální 
soudržnost by měla zůstat klíčovou 
zásadou strategie rozvojové spolupráce 
s Latinskou Amerikou, a to nejen 
s ohledem na její sociální a hospodářské 
důsledky, ale také s ohledem na její 
význam z hlediska upevnění 
demokratických institucí daného regionu a 
právního státu; vyzdvihuje význam
rozšíření programů regionální spolupráce 
EU na podporu sociální soudržnosti, a to i 
prostřednictvím zmírňování chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že sociální 3. zdůrazňuje skutečnost, že sociální 
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soudržnost by měla zůstat klíčovou 
zásadou strategie rozvojové spolupráce 
s Latinskou Amerikou, a to nejen 
s ohledem na její sociální a hospodářské 
důsledky, ale také s ohledem na její 
význam z hlediska upevnění 
demokratických institucí daného regionu a
právního státu;

soudržnost a boj proti hospodářské a 
sociální nerovnosti by měly zůstat 
klíčovými zásadami strategie rozvojové 
spolupráce s Latinskou Amerikou, a to 
nejen s ohledem na jejich sociální a 
hospodářské důsledky, ale také s ohledem 
na jejich význam z hlediska upevnění 
demokratických institucí daného regionu,
sociálního právního státu a zajištění 
dodržování lidských práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Laima Liucija Andrikienė

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vzdělání a investice do 
lidského kapitálu představují základ 
sociální soudržnosti, vytváření pracovních 
míst a sociálního a hospodářského 
rozvoje; rovněž vyzdvihuje význam 
rozvíjení nových infrastruktur, aby došlo 
ke zmírnění absolutní a relativní chudoby 
a ke zmenšení rozdílů mezi regiony a 
sociálními skupinami, a také zdůrazňuje 
nutnost podporovat malé a střední 
podniky, jelikož jsou nosným pilířem 
udržitelného hospodářského rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi Evropskou unií a Latinskou 
Amerikou při plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, zejména u těch činností, jejichž 
cílem je boj proti chudobě, vytváření 
nových pracovních míst a sociální 
začlenění vyloučených skupin; zdůrazňuje, 
že rozvojový cíl tisíciletí zaměřený na 
globální partnerství pro rozvoj (cíl 8) by se 
měl stát ústředním bodem politiky EU pro 
spolupráci s Latinskou Amerikou, přičemž 
by měly být vybrány oblasti Latinské 
Ameriky, ve kterých bude prováděna nová 
strategie „růstu podporujícího začlenění“;

4. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi Evropskou unií a Latinskou 
Amerikou při plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, zejména u těch činností, jejichž 
cílem je boj proti chudobě, vytváření 
nových pracovních míst a sociální 
začlenění vyloučených skupin; zdůrazňuje, 
že rozvojový cíl tisíciletí zaměřený na 
globální partnerství pro rozvoj (cíl 8) by se 
měl stát ústředním bodem politiky EU pro 
spolupráci s Latinskou Amerikou, přičemž 
by měly být vybrány oblasti Latinské 
Ameriky, ve kterých bude prováděna nová 
strategie „růstu podporujícího začlenění“; 
zdůrazňuje, že Nadace Evropa-Latinská 
Amerika a Karibik může výrazně přispět 
ke splnění těchto cílů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi Evropskou unií a Latinskou 
Amerikou při plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, zejména u těch činností, jejichž 
cílem je boj proti chudobě, vytváření 
nových pracovních míst a sociální 
začlenění vyloučených skupin; zdůrazňuje, 
že rozvojový cíl tisíciletí zaměřený na 
globální partnerství pro rozvoj (cíl 8) by se 
měl stát ústředním bodem politiky EU pro 
spolupráci s Latinskou Amerikou, přičemž 
by měly být vybrány oblasti Latinské 
Ameriky, ve kterých bude prováděna nová 
strategie „růstu podporujícího začlenění“;

4. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi Evropskou unií a Latinskou 
Amerikou při plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, zejména u těch činností, jejichž 
cílem je boj proti chudobě, vytváření 
nových pracovních míst a sociální 
začlenění vyloučených skupin; zdůrazňuje, 
že rozvojový cíl tisíciletí zaměřený na 
globální partnerství pro rozvoj (cíl 8) by se 
měl stát ústředním bodem politiky EU pro 
spolupráci s Latinskou Amerikou, přičemž 
by měly být vybrány oblasti Latinské 
Ameriky, ve kterých bude prováděna nová 
strategie „růstu podporujícího začlenění“;
doufá, že rozvojová spolupráce EU a 
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Latinské Ameriky povede k tomu, aby 
země, které tak ještě neučinily, 
ratifikovaly úmluvu MOP č. 169, co se 
týče migrujících pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje pozitivní součinnost
regionální integrace vycházející ze 
souhrnných dohod o přidružení uzavřených 
mezi EU a různými subregionálními 
skupinami; vyzývá k vytvoření nových vizí 
dvouregionální spolupráce s ohledem na 
sedmou vrcholnou schůzku hlav států a 
předsedů vlád Latinské Ameriky, Karibiku 
a EU, která se bude konat v lednu 2013 
v Chile;

5. doufá, že dojde k pozitivní součinnosti
regionální integrace vycházející ze 
souhrnných dohod o přidružení uzavřených 
mezi EU a různými subregionálními 
skupinami; vyzývá k vytvoření nových vizí 
dvouregionální spolupráce s ohledem na 
sedmou vrcholnou schůzku hlav států a 
předsedů vlád Latinské Ameriky, Karibiku 
a EU, která se bude konat v lednu 2013 
v Chile;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje pozitivní součinnost 
regionální integrace vycházející ze 
souhrnných dohod o přidružení 
uzavřených mezi EU a různými 
subregionálními skupinami; vyzývá 
k vytvoření nových vizí dvouregionální 
spolupráce s ohledem na sedmou 

5. zdůrazňuje pozitivní součinnost 
regionální integrace; vyzývá k vytvoření 
nových vizí dvouregionální spolupráce 
s ohledem na sedmou vrcholnou schůzku 
hlav států a předsedů vlád Latinské 
Ameriky, Karibiku a EU, která se bude 
konat v lednu 2013 v Chile; vítá existenci 
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vrcholnou schůzku hlav států a předsedů 
vlád Latinské Ameriky, Karibiku a EU, 
která se bude konat v lednu 2013 v Chile;

mechanismů regionální integrace, jako je 
ALBA, banka Banco del Sur, UNASUR 
nebo nedávno vytvořené Společenství 
latinskoamerických a karibských států 
(CELAC);

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na nutnost lépe vyvážit 
dohody s Latinskou Amerikou, jejichž 
obsah se v současné podobě z 85 % 
soustředí na volný obchod, a především na 
nutnost začlenit při současných 
vyjednáváních o dohodách (Mercosur), 
před ratifikací dohod (Střední Amerika, 
Kolumbie/Peru) nebo při jejich revizi 
(Mexiko, Chile) ustanovení o rozvojových 
potřebách také do kapitol souvisejících s 
obchodními vztahy, jako například 
finanční služby, vládní zakázky a duševní 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Willy Meyer

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad uzavřením 
mnohostranné dohody mezi EU, Kolumbií 
a Peru, jelikož tato dohoda o volném 
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obchodu nezohledňuje komplementaritu s 
dalšími politikami EU ani hospodářské a 
sociální nerovnosti; domnívá se, že by EU 
neměla uzavírat dohody se třetími 
zeměmi, ve kerých – tak jako v případě 
Kolumbie – dochází k systematickému 
porušování lidských práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje nutnost prosazovat 
odpovědnost společností za poškozování 
životního prostředí a v otázkách 
ekologických daní, a to prostřednictvím 
povinnosti zavést do dvoustranných dohod 
systémy jako například Iniciativu pro 
transparentnost těžebního průmyslu, 
iniciativu Publish what you pay nebo 
povinnost podávat zprávy ve všech státech 
(směrnice MIFID);

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. důrazně podporuje postup konzultace 
s místními komunitami, které jsou 
zasaženy projekty těžby, jako je například 
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nový zákon o předchozích konzultacích 
s místní komunitou v Peru, a aktivně se 
zasazuje o to, aby protesty nebyly 
považovány za trestný čin;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Laima Liucija Andrikienė

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam podpory integrace 
v rámci Latinské Ameriky ze strany EU; 
poukazuje na to, že chybí komplexní 
politika EU a regionální přístup k Latinské 
Americe, které by podporovaly spolupráci 
na ose jih-jih, a na to, že chybí jasné 
zásady politiky EU ohledně této spolupráce 
a meziregionálního partnerství;
zdůrazňuje, že je třeba rozšířit politický 
dialog mezi EU a Latinskou Amerikou na 
různých úrovních, jako je například 
summit hlav států nebo Parlamentní 
shromáždění EUROLAT, což jsou důležité 
nástroje pro rozvíjení politické shody;

6. zdůrazňuje význam podpory integrace 
v rámci Latinské Ameriky ze strany EU; 
poukazuje na to, že chybí komplexní 
politika EU a regionální přístup k Latinské 
Americe, které by podporovaly spolupráci 
na ose jih-jih, a na to, že chybí jasné 
zásady politiky EU ohledně této spolupráce 
a meziregionálního partnerství, jejichž 
cílem by bylo vytvořit autonomní prostor 
pro koordinaci a politickou spolupráci 
mezi státy Latinské Ameriky, do níž by 
nezasahovaly ani evropské ani 
severoamerické státy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam podpory integrace 
v rámci Latinské Ameriky ze strany EU; 
poukazuje na to, že chybí komplexní 

6. zdůrazňuje význam podpory integrace 
v rámci Latinské Ameriky ze strany EU; 
vyjadřuje politování nad tím, že chybí 
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politika EU a regionální přístup k Latinské 
Americe, které by podporovaly spolupráci 
na ose jih-jih, a na to, že chybí jasné 
zásady politiky EU ohledně této spolupráce 
a meziregionálního partnerství; zdůrazňuje, 
že je třeba rozšířit politický dialog mezi 
EU a Latinskou Amerikou na různých 
úrovních, jako je například summit hlav 
států nebo Parlamentní shromáždění 
EUROLAT, což jsou důležité nástroje pro 
rozvíjení politické shody;

komplexní politika EU a regionální přístup 
k Latinské Americe, které by podporovaly 
spolupráci na ose jih-jih, a na to, že chybí 
jasné zásady politiky EU ohledně této 
spolupráce a meziregionálního partnerství; 
zdůrazňuje, že je třeba rozšířit politický 
dialog mezi EU a Latinskou Amerikou na 
různých úrovních, jako je například 
summit hlav států nebo Parlamentní 
shromáždění EUROLAT, což jsou důležité 
nástroje pro rozvíjení politické shody;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Laima Liucija Andrikienė

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje potřebu rozšířit politický 
dialog mezi EU a státy Latinské Ameriky 
na různých úrovních, jako je summit hlav 
států nebo parlamentní shromáždění 
EUROLAT, jako důležitý nástroj utváření 
politické shody; vyzývá k tomu, aby byly 
na politické závazky přijaté na summitech 
EU-Latinská Amerika přiděleny potřebné 
finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku a ESVČ, aby 
v jednáních s Latinskou Amerikou přijaly 
za nejvyšší prioritu boj proti beztrestnosti 
a aby do konce roku 2012 vypracovaly 
sdělení obsahující kapitoly o soudní 
spolupráci, o finanční spolupráci 
a o výměně informací a ochraně obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. naléhavě vyzývá místopředsedkyni 
Komise, vysokou představitelku, aby 
umožnila Evropskému parlamentu 
aktivně se podílet na současném dialogu o 
lidských právech a nabízet v rámci 
biregionálního partnerství spolupráci při 
hledání opatření, která by pomohla 
odstranit násilí páchané na ženách a 
vraždy žen;

Or. en


