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Muudatusettepanek 1
Willy Meyer

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Rõhutab lähedaste suhete tähtsust 
Ladina-Ameerika riikidega ning 
arengukoostöö rahastamisvahendi ja uue 
partnerluse vahendi abil uute 
koostöövormide loomise vajadust kiirelt 
arenevate ja keskmise sissetulekuga 
Ladina-Ameerika riikidega;

1. rõhutab lähedaste suhete tähtsust 
Ladina-Ameerika riikidega ning vajadust 
arendada neid, lähtudes vastastikusest 
austusest võrdsete partneritena;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. Rõhutab lähedaste suhete tähtsust 
Ladina-Ameerika riikidega ning 
arengukoostöö rahastamisvahendi ja uue 
partnerluse vahendi abil uute 
koostöövormide loomise vajadust kiirelt 
arenevate ja keskmise sissetulekuga 
Ladina-Ameerika riikidega;

1. rõhutab lähedasemate suhete tähtsust 
Ladina-Ameerika riikidega – eelkõige 
pidevalt suureneva kaubandusmahu tõttu 
– ning arengukoostöö rahastamisvahendi ja 
uue partnerluse vahendi abil uute 
koostöövormide loomise vajadust kiirelt 
arenevate ja keskmise sissetulekuga 
Ladina-Ameerika riikidega;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Andreas Mölzer
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab asjaolu, et EL peaks võtma 
selge kohustuse teha Ladina-Ameerika 
riikidega koostööd, mille eesmärk on 
vaesuse vastu võitlemine keskmise 
sissetulekuga riikides, kus esineb ulatuslik 
sotsiaalne ebavõrdsus;

2. rõhutab asjaolu, et hädavajalik on ELi 
üheselt mõistetav ja selge poolehoid 
koostööle Ladina-Ameerika riikidega, 
mille eesmärk on vaesuse vastu võitlemine 
keskmise sissetulekuga riikides, kus esineb 
ulatuslik sotsiaalne ebavõrdsus;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Laima Liucija Andrikienė

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab asjaolu, et sotsiaalne 
ühtekuuluvus peaks olema jätkuvalt 
Ladina-Ameerika suunalise arengukoostöö 
strateegia keskseks põhimõtteks, seda mitte 
ainult oma sotsiaal-majandusliku mõju 
tõttu, vaid ka tähtsuse tõttu, mida see omab 
piirkonna demokraatlike institutsioonide 
konsolideerimise ja õigusriigi põhimõtte 
jaoks;

3. rõhutab asjaolu, et sotsiaalne 
ühtekuuluvus peaks olema jätkuvalt 
Ladina-Ameerika suunalise arengukoostöö 
strateegia keskseks põhimõtteks, seda mitte 
ainult oma sotsiaal-majandusliku mõju 
tõttu, vaid ka tähtsuse tõttu, mida see omab 
piirkonna demokraatlike institutsioonide 
konsolideerimise ja õigusriigi põhimõtte 
jaoks; rõhutab ELi piirkondlike 
koostööprogrammide laiendamise tähtsust 
sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamiseks, 
sealhulgas vaesuse vähendamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Willy Meyer

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab asjaolu, et sotsiaalne 
ühtekuuluvus peaks olema jätkuvalt 
Ladina-Ameerika suunalise arengukoostöö 
strateegia keskseks põhimõtteks, seda mitte 
ainult oma sotsiaal-majandusliku mõju 
tõttu, vaid ka tähtsuse tõttu, mida see omab 
piirkonna demokraatlike institutsioonide 
konsolideerimise ja õigusriigi põhimõtte 
jaoks;

3. rõhutab asjaolu, et sotsiaalne 
ühtekuuluvus ja võitlemine majandusliku 
ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu peaksid
olema jätkuvalt Ladina-Ameerika suunalise 
arengukoostöö strateegia keskseks 
põhimõtteks, seda mitte ainult oma 
sotsiaal-majandusliku mõju tõttu, vaid ka 
tähtsuse tõttu, mida see omab piirkonna 
demokraatlike institutsioonide 
konsolideerimise, sotsiaalse õigusriigi ja 
inimõiguste tagatise põhimõtte jaoks;

Or. es

Muudatusettepanek 6
Laima Liucija Andrikienė

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
töökohtade loomise ja 
sotsiaalmajandusliku arengu aluseks on 
haridus ja investeerimine inimkapitali; 
rõhutab samuti, et oluline on arendada 
uusi infrastruktuure, et vähendada 
absoluutset ja suhtelist vaesust ning 
erinevusi piirkondade ja 
ühiskonnarühmade vahel, ning rõhutab 
VKEde toetamise tähtsust jätkusuutliku 
majandusarengu olulise tugisambana;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika vahelise koostöö parandamise 
vajadust aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise osas, eriti vaesuse vastu 
võitlemisele, töökohtade loomisele ja 
tõrjutud rühmade sotsiaalsele kaasamisele 
suunatud meetmete osas; rõhutab, et 
globaalsele arengupartnerlusele (MDG 8) 
suunatud aastatuhande arengueesmärk 
peaks olema ELi Ladina-Ameerika 
koostööpoliitika keskmes, mille puhul 
valitakse valdkonnad, milles rakendada uut 
kaasava majanduskasvu strateegiat 
kõnealustes riikides;

4. rõhutab Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika vahelise koostöö parandamise 
vajadust aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise osas, eriti vaesuse vastu 
võitlemisele, töökohtade loomisele ja 
tõrjutud rühmade sotsiaalsele kaasamisele 
suunatud meetmete osas; rõhutab, et 
globaalsele arengupartnerlusele (MDG 8) 
suunatud aastatuhande arengueesmärk 
peaks olema ELi Ladina-Ameerika 
koostööpoliitika keskmes, mille puhul 
valitakse valdkonnad, milles rakendada uut 
kaasava majanduskasvu strateegiat 
kõnealustes riikides; rõhutab, et ELi, 
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide 
sihtasutus võib anda olulise panuse 
eesmärkide saavutamisse;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Willy Meyer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika vahelise koostöö parandamise 
vajadust aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise osas, eriti vaesuse vastu 
võitlemisele, töökohtade loomisele ja 
tõrjutud rühmade sotsiaalsele kaasamisele 
suunatud meetmete osas; rõhutab, et 
globaalsele arengupartnerlusele (MDG 8) 
suunatud aastatuhande arengueesmärk 
peaks olema ELi Ladina-Ameerika 
koostööpoliitika keskmes, mille puhul 
valitakse valdkonnad, milles rakendada uut 
kaasava majanduskasvu strateegiat 
kõnealustes riikides;

4. rõhutab Euroopa Liidu ja Ladina-
Ameerika vahelise koostöö parandamise 
vajadust aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamise osas, eriti vaesuse vastu 
võitlemisele, töökohtade loomisele ja 
tõrjutud rühmade sotsiaalsele kaasamisele 
suunatud meetmete osas; rõhutab, et 
globaalsele arengupartnerlusele (MDG 8) 
suunatud aastatuhande arengueesmärk 
peaks olema ELi Ladina-Ameerika 
koostööpoliitika keskmes, mille puhul 
valitakse valdkonnad, milles rakendada uut 
kaasava majanduskasvu strateegiat 
kõnealustes riikides; loodab, et ELi 
arengukoostöö Ladina-Ameerikaga 
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ajendab riike, kes seda veel teinud ei ole, 
ratifitseerima ILO konventsiooni nr 169 
võõrtööliste kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 9
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab ELi ja erinevate piirkondlike 
alarühmade vahelistest ulatuslikest 
assotsiatsioonilepingutest tuleneva 
piirkondliku integratsiooni positiivset
sünergiat; nõuab uut kahepoolse koostöö 
visiooni seoses seitsmenda ELi ning 
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna 
riikide riigi- ja valitsusjuhtide 
tippkohtumisega, mis toimub 2013. aasta 
jaanuaris Tšiilis;

5. loodab ELi ja erinevate piirkondlike 
alarühmade vahelistest ulatuslikest 
assotsiatsioonilepingutest tuleneva 
piirkondliku integratsiooni positiivsele 
sünergiale; nõuab uut kahepoolse koostöö 
visiooni seoses seitsmenda ELi ning 
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna 
riikide riigi- ja valitsusjuhtide 
tippkohtumisega, mis toimub 2013. aasta 
jaanuaris Tšiilis;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Willy Meyer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab ELi ja erinevate piirkondlike 
alarühmade vahelistest ulatuslikest 
assotsiatsioonilepingutest tuleneva
piirkondliku integratsiooni positiivset 
sünergiat; nõuab uut kahepoolse koostöö 
visiooni seoses seitsmenda ELi ning 
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna 
riikide riigi- ja valitsusjuhtide 

5. rõhutab piirkondliku integratsiooni 
positiivset sünergiat; nõuab uut kahepoolse 
koostöö visiooni seoses seitsmenda ELi 
ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere 
piirkonna riikide riigi- ja valitsusjuhtide 
tippkohtumisega, mis toimub 2013. aasta 
jaanuaris Tšiilis; tunneb heameelt selliste 
piirkondliku integratsiooni mehhanismide 
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tippkohtumisega, mis toimub 2013. aasta 
jaanuaris Tšiilis;

olemasolu üle nagu ALBA, Banco del Sur 
(Lõunapank), Lõuna-Ameerika Riikide 
Liit (UNASUR) ning hiljuti loodud 
Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide 
ühendus;

Or. es

Muudatusettepanek 11
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu vajadusele 
tasakaalustada kokkulepped Ladina-
Ameerikaga, mille sisu puhul 
keskendutakse nüüd 85% ulatuses 
vabakaubandusele, ning juhib 
konkreetsemalt tähelepanu sellele, et tuleb 
tagada sätted arengualaste vajaduste 
kohta ka kaubandusega seotud 
peatükkides, näiteks finantsteenuste, 
riigihangete ja intellektuaalomandi kohta 
kõigi pooleliolevate lepinguläbirääkimiste 
puhul (Mercosur) enne lepingu 
ratifitseerimist (Kesk-Ameerika, 
Colombia/Peruu) või lepingu 
läbivaatamise ajal (Mehhiko/Tšiili);

Or. en

Muudatusettepanek 12
Willy Meyer

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. taunib ELi, Colombia ja Peruu vahel 
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sõlmitud mitmepoolset lepingut, sest 
tegemist on vabakaubanduslepinguga, 
milles ei võeta arvesse vastastikust 
täiendavust ega majanduslikke ja 
sotsiaalseid erinevusi; on arvamusel, et 
EL ei tohiks sõlmida lepinguid 
kolmandate riikidega, kus –nagu 
Colombias – rikutakse süstemaatiliselt 
inimõigusi;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, kui oluline on püüelda 
ettevõtete vastutuse poole keskkonnakahju 
ja maksude osas seeläbi, et kohustuslikus 
korras lisatakse kahepoolsetesse 
kokkulepetesse kavad, nagu mäetööstuse 
läbipaistvust käsitlev algatus, „Avalda 
maksed”, ja eraldi aruandlus iga riigi 
kohta (finantsinstrumentide turgude 
direktiiv);

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. avaldab tugevat toetust kohalike 
kogukondadega konsulteerimistele 
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kaevandusprojektidega seoses, näiteks 
Peruu uue, eelnevat konsulteerimist 
käsitleva õigusakti puhul, ning mängib 
aktiivset rolli protestide 
kriminaliseerimise ennetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Laima Liucija Andrikienė

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab ELi toetuse tähtsust Ladina-
Ameerika sisesele integratsioonile; rõhutab 
Lõuna-Lõuna koostööd toetava Ladina-
Ameerikale suunatud laiahaardelise ELi 
poliitika ja piirkondliku lähenemisviisi 
puudumist ning ELi selgete 
poliitikasuuniste puudumist Lõuna-Lõuna 
koostöö ja piirkondadevahelise 
assotsiatsiooni osas; rõhutab vajadust 
laiendada ELi ja Ladina-Ameerika 
poliitilist dialoogi erinevatel tasanditel, 
näiteks riigijuhtide tippkohtumised ja 
Euroopa – Ladina-Ameerika 
parlamentaarne assamblee, mis on 
poliitilise üksmeele kujunemise olulised 
vahendid;

6. rõhutab ELi toetuse tähtsust Ladina-
Ameerika sisesele integratsioonile; rõhutab 
Lõuna-Lõuna koostööd toetava Ladina-
Ameerikale suunatud laiahaardelise ELi 
poliitika ja piirkondliku lähenemisviisi 
puudumist ning ELi selgete 
poliitikasuuniste puudumist Lõuna-Lõuna 
koostöö ja piirkondadevahelise 
assotsiatsiooni osas, mille eesmärk on 
luua autonoomne koordineerimise ja 
poliitilise koostöö võimalus Ladina-
Ameerika riikide tarbeks, kaasamata 
Euroopat või Põhja-Ameerikat;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab ELi toetuse tähtsust Ladina-
Ameerika sisesele integratsioonile; 
rõhutab Lõuna-Lõuna koostööd toetava 
Ladina-Ameerikale suunatud laiahaardelise 
ELi poliitika ja piirkondliku lähenemisviisi 
puudumist ning ELi selgete 
poliitikasuuniste puudumist Lõuna-Lõuna 
koostöö ja piirkondadevahelise 
assotsiatsiooni osas; rõhutab vajadust 
laiendada ELi ja Ladina-Ameerika 
poliitilist dialoogi erinevatel tasanditel, 
näiteks riigijuhtide tippkohtumised ja 
Euroopa – Ladina-Ameerika 
parlamentaarne assamblee, mis on 
poliitilise üksmeele kujunemise olulised 
vahendid;

6. rõhutab ELi toetuse tähtsust Ladina-
Ameerika sisesele integratsioonile; avaldab 
kahetsust Lõuna-Lõuna koostööd toetava 
Ladina-Ameerikale suunatud laiahaardelise 
ELi poliitika ja piirkondliku lähenemisviisi 
puudumise üle ning ELi selgete 
poliitikasuuniste puudumise üle Lõuna-
Lõuna koostöö ja piirkondadevahelise 
assotsiatsiooni osas; rõhutab vajadust 
laiendada ELi ja Ladina-Ameerika 
poliitilist dialoogi erinevatel tasanditel, 
näiteks riigijuhtide tippkohtumised ja 
Euroopa – Ladina-Ameerika 
parlamentaarne assamblee, mis on 
poliitilise üksmeele kujunemise olulised 
vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Laima Liucija Andrikienė

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust laiendada ELi ja 
Ladina-Ameerika poliitilist dialoogi eri 
tasanditel, näiteks riigijuhtide 
tippkohtumised ja Euroopa – Ladina-
Ameerika parlamentaarne assamblee, mis 
on olulised vahendid poliitilise üksmeele 
kujunemisel; nõuab, et ELi ja Ladina-
Ameerika tippkohtumistel antud 
poliitilised lubadused täidetakse, 
kasutades vajalikke finantsressursse;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 
komisjoni asepresidenti ning Euroopa 
välisteenistust üles seadma 
karistamatusevastane võitlus tingimatule 
esmatähtsale kohale suhetes Ladina-
Ameerikaga ning esitama 2012. aasta 
lõpuks teatise, mis sisaldab peatükke 
õigusalase koostöö, finantskoostöö ja 
teabevahetuse ning ohvrite kaitse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. nõuab tungivalt, et liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresident võimaldaks 
Euroopa Parlamendil võtta aktiivselt osa 
olemasolevatest inimõigustealastest 
dialoogidest ja teha koostööd 
õiguskaitsevahendite otsingul, et 
kõrvaldada kahe piirkonna partnerluse 
abil naistevastane vägivald ja naiste 
mõrvad;

Or. en


