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Tarkistus 1
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että läheiset suhteet 
Latinalaisen Amerikan maihin ovat tärkeitä 
ja että on kehitettävä Latinalaisen 
Amerikan nousevan talouden ja 
keskitulotason maiden kanssa uusia 
yhteistyön muotoja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen ja uuden 
kumppanuuden välineen kautta;

1. painottaa, että läheiset suhteet 
Latinalaisen Amerikan maihin ovat tärkeitä
ja että niitä on kehitettävä 
tasavertaisuuteen perustuvan keskinäisen 
kunnioittamisen pohjalta;

Or. es

Tarkistus 2
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että läheiset suhteet 
Latinalaisen Amerikan maihin ovat tärkeitä 
ja että on kehitettävä Latinalaisen 
Amerikan nousevan talouden ja 
keskitulotason maiden kanssa uusia 
yhteistyön muotoja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen ja uuden kumppanuuden 
välineen kautta;

1. painottaa, että entistä läheisemmät
suhteet Latinalaisen Amerikan maihin –
ennen kaikkea ottaen huomioon 
jatkuvasti kasvava kaupan määrä – ovat 
tärkeitä ja että on kehitettävä Latinalaisen 
Amerikan nousevan talouden ja 
keskitulotason maiden kanssa uusia 
yhteistyön muotoja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen ja uuden kumppanuuden 
välineen kautta;

Or. de

Tarkistus 3
Andreas Mölzer
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että EU:n olisi osoitettava 
sitoutuvansa selvästi yhteistyöhön
Latinalaisen Amerikan kanssa köyhyyden 
torjumiseksi keskitulotason maissa, joissa 
yhteiskunnalliset erot ovat merkittäviä;

2. korostaa, että tarvitaan EU:n
yksiselitteistä ja selvää sitoumusta entistä 
tiiviimmästä yhteistyöstä Latinalaisen 
Amerikan kanssa köyhyyden torjumiseksi 
keskitulotason maissa, joissa 
yhteiskunnalliset erot ovat merkittäviä;

Or. de

Tarkistus 4
Laima Liucija Andrikienė

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden olisi pysyttävä 
keskeisenä periaatteena Latinalaiseen 
Amerikkaan suuntautuvaa 
kehitysyhteistyötä koskevassa strategiassa, 
ei ainoastaan sen sosioekonomisten 
seurausten vuoksi, vaan myös siksi, että se 
on tärkeä lujitettaessa alueen 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltion periaatteita;

3. tähdentää, että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden olisi pysyttävä 
keskeisenä periaatteena Latinalaiseen 
Amerikkaan suuntautuvaa 
kehitysyhteistyötä koskevassa strategiassa, 
ei ainoastaan sen sosioekonomisten 
seurausten vuoksi, vaan myös siksi, että se 
on tärkeä lujitettaessa alueen 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltion periaatteita; painottaa, että 
olisi tärkeää laajentaa EU:n alueellisia 
yhteistyöohjelmia sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tukemiseksi, myös 
vähentämällä köyhyyttä;

Or. en

Tarkistus 5
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tähdentää, että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden olisi pysyttävä
keskeisenä periaatteena Latinalaiseen 
Amerikkaan suuntautuvaa 
kehitysyhteistyötä koskevassa strategiassa, 
ei ainoastaan sen sosioekonomisten 
seurausten vuoksi, vaan myös siksi, että se 
on tärkeä lujitettaessa alueen 
demokraattisia instituutioita ja
oikeusvaltion periaatteita;

3. tähdentää, että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen eriarvoisuuden torjumisen
olisi pysyttävä keskeisinä periaatteina
Latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvaa 
kehitysyhteistyötä koskevassa strategiassa, 
ei ainoastaan sen sosioekonomisten 
seurausten vuoksi, vaan myös siksi, että se 
on tärkeä lujitettaessa alueen 
demokraattisia instituutioita, sosiaalisen
oikeusvaltion periaatteita ja 
ihmisoikeuksien takaamista;

Or. es

Tarkistus 6
Laima Liucija Andrikienė

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että koulutus ja 
inhimilliseen pääomaan investoiminen 
muodostavat perustan sosiaaliselle 
yhteenkuuluvuudelle, työpaikkojen 
luomiselle ja sosioekonomiselle 
kehitykselle; painottaa lisäksi, että olisi 
tärkeää kehittää uusia infrastruktuureja, 
jotta voidaan vähentää absoluuttista ja 
suhteellista köyhyyttä sekä kaventaa 
alueiden ja yhteiskuntaryhmien välisiä 
eroja, ja että olisi tärkeää tukea pk-
yrityksiä, jotka ovat merkittävä kestävän 
taloudellisen kehityksen tukipilari;

Or. en

Tarkistus 7
Andreas Mölzer
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Euroopan unionin ja 
Latinalaisen Amerikan välistä 
koordinointia on parannettava 
toteutettaessa vuosituhannen 
kehitystavoitteita, erityisesti toimissa, 
joiden tavoitteena on köyhyyden torjunta, 
työpaikkojen luominen ja syrjäytyneiden 
ryhmien sosiaalinen osallisuus; painottaa, 
että kestävään kehitykseen tähtäävää 
maailmanlaajuista yhteistyötä koskevan 
vuosituhannen kehitystavoitteen 
(vuosituhannen kehitystavoite nro 8) olisi 
oltava keskeisessä asemassa EU:n 
kehitysyhteistyössä Latinalaisen Amerikan 
kanssa ja näissä maissa olisi valittava 
alueita, joissa toteutetaan osallistavaa 
kasvua koskeva uusi strategia;

4. painottaa, että Euroopan unionin ja
Latinalaisen Amerikan välistä 
koordinointia on parannettava 
toteutettaessa vuosituhannen 
kehitystavoitteita, erityisesti toimissa, 
joiden tavoitteena on köyhyyden torjunta, 
työpaikkojen luominen ja syrjäytyneiden 
ryhmien sosiaalinen osallisuus; painottaa,
että kestävään kehitykseen tähtäävää 
maailmanlaajuista yhteistyötä koskevan 
vuosituhannen kehitystavoitteen 
(vuosituhannen kehitystavoite nro 8) olisi 
oltava keskeisessä asemassa EU:n 
kehitysyhteistyössä Latinalaisen Amerikan 
kanssa ja näissä maissa olisi valittava 
alueita, joissa toteutetaan osallistavaa 
kasvua koskeva uusi strategia; korostaa, 
että EU–LAC-säätiö voi edistää 
tavoitteiden saavuttamista huomattavasti;

Or. de

Tarkistus 8
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että Euroopan unionin ja 
Latinalaisen Amerikan välistä 
koordinointia on parannettava 
toteutettaessa vuosituhannen 
kehitystavoitteita, erityisesti toimissa, 
joiden tavoitteena on köyhyyden torjunta, 
työpaikkojen luominen ja syrjäytyneiden 
ryhmien sosiaalinen osallisuus; painottaa, 
että kestävään kehitykseen tähtäävää 
maailmanlaajuista yhteistyötä koskevan 

4. painottaa, että Euroopan unionin ja 
Latinalaisen Amerikan välistä 
koordinointia on parannettava 
toteutettaessa vuosituhannen 
kehitystavoitteita, erityisesti toimissa, 
joiden tavoitteena on köyhyyden torjunta, 
työpaikkojen luominen ja syrjäytyneiden 
ryhmien sosiaalinen osallisuus; painottaa, 
että kestävään kehitykseen tähtäävää 
maailmanlaajuista yhteistyötä koskevan 
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vuosituhannen kehitystavoitteen 
(vuosituhannen kehitystavoite nro 8) olisi 
oltava keskeisessä asemassa EU:n 
kehitysyhteistyössä Latinalaisen Amerikan 
kanssa ja näissä maissa olisi valittava 
alueita, joissa toteutetaan osallistavaa 
kasvua koskeva uusi strategia;

vuosituhannen kehitystavoitteen 
(vuosituhannen kehitystavoite nro 8) olisi 
oltava keskeisessä asemassa EU:n 
kehitysyhteistyössä Latinalaisen Amerikan 
kanssa ja näissä maissa olisi valittava 
alueita, joissa toteutetaan osallistavaa 
kasvua koskeva uusi strategia; toivoo, että 
EU:n Latinalaisen Amerikan kanssa 
tekemän kehitysyhteistyön avulla ne maat, 
jotka eivät vielä ole ratifioineet ILO:n 
yleissopimusta nro 169, jossa käsitellään 
siirtotyöläisiä, tekevät sen;

Or. es

Tarkistus 9
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tuo esiin alueellisen yhdentymisen 
myönteiset synergiaedut, jotka ovat 
seurausta Euroopan unionin ja erilaisten 
alueellisten ryhmittymien välisistä laaja-
alaisista assosiaatiosopimuksista; kehottaa 
luomaan uusia visioita alueiden välistä 
yhteistyötä varten valmistauduttaessa 
Chilessä tammikuussa 2013 järjestettävään 
seitsemänteen EU:n ja LAC-maiden 
väliseen valtioiden ja hallitusten 
päämiesten huippukokoukseen;

5. toivoo alueellisen yhdentymisen 
myönteisiä synergiaetuja, jotka ovat 
seurausta Euroopan unionin ja erilaisten 
alueellisten ryhmittymien välisistä laaja-
alaisista assosiaatiosopimuksista; kehottaa 
luomaan uusia visioita alueiden välistä 
yhteistyötä varten valmistauduttaessa 
Chilessä tammikuussa 2013 järjestettävään 
seitsemänteen EU:n ja LAC-maiden 
väliseen valtioiden ja hallitusten 
päämiesten huippukokoukseen;

Or. en

Tarkistus 10
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tuo esiin alueellisen yhdentymisen 
myönteiset synergiaedut, jotka ovat 
seurausta Euroopan unionin ja erilaisten 
alueellisten ryhmittymien välisistä laaja-
alaisista assosiaatiosopimuksista; kehottaa 
luomaan uusia visioita alueiden välistä 
yhteistyötä varten valmistauduttaessa 
Chilessä tammikuussa 2013 järjestettävään 
seitsemänteen EU:n ja LAC-maiden 
väliseen valtioiden ja hallitusten 
päämiesten huippukokoukseen;

5. tuo esiin alueellisen yhdentymisen 
myönteiset synergiaedut; kehottaa luomaan 
uusia visioita alueiden välistä yhteistyötä 
varten valmistauduttaessa Chilessä 
tammikuussa 2013 järjestettävään 
seitsemänteen EU:n ja LAC-maiden 
väliseen valtioiden ja hallitusten 
päämiesten huippukokoukseen; on 
tyytyväinen siihen, että on olemassa 
alueellisen yhdentymisen mekanismeja, 
kuten ALBA, Banco del Sur, UNASUR 
sekä hiljattain perustettu Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisö 
(CELAC);

Or. es

Tarkistus 11
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
Latinalaisen Amerikan kanssa tehtyjen 
sopimusten sisältöä, joka on tällä hetkellä 
yli 85-prosenttisesti keskittynyt vapaaseen 
kauppaan, täytyy tasapainottaa ja 
erityisesti kehitystarpeita koskevien 
säännösten olemassaolo täytyy varmistaa 
myös kauppaan liittyvissä luvuissa, kuten 
rahoituspalvelut, hallituksen hankinnat ja 
henkinen omaisuus, käynnissä olevissa 
sopimusneuvotteluissa (Mercosur), ennen 
sopimuksen ratifiointia (Keski-Amerikka, 
Kolumbia/Peru) tai sopimuksen 
tarkistusvaiheessa (Meksiko, Chile);

Or. en
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Tarkistus 12
Willy Meyer

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana EU:n, Kolumbian 
ja Perun monenvälistä sopimusta, koska 
kysymyksessä on vapaakauppasopimus, 
jossa ei oteta huomioon taloudellisia ja 
sosiaalisia täydentävyyksiä ja 
eriarvoisuuksia; katsoo, ettei EU voi 
allekirjoittaa sopimuksia sellaisten 
kolmansien maiden kanssa, joissa 
ihmisoikeuksia loukataan 
järjestelmällisesti, kuten esimerkiksi 
Kolumbiassa;

Or. es

Tarkistus 13
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on tärkeää lisätä 
yritysten ympäristövahinkoja ja verotusta 
koskevaa vastuullisuutta järjestelmien, 
kuten kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteen, "Publish what you 
pay" -aloitteen ja maakohtaisen 
raportoinnin 
(rahoitusmarkkinadirektiivi), pakollisella 
sisällyttämisellä kahdenvälisiin 
sopimuksiin;

Or. en
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Tarkistus 14
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. tukee voimakkaasti sellaisten 
paikallisyhteisöjen kuulemismenettelyjä, 
joita kaivannaisteollisuuden hankkeet,
esimerkiksi uusi ennakkokuulemista 
koskeva laki Perussa, koskettavat, ja 
vastustaa aktiivisesti mielenosoitusten 
kriminalisointia;

Or. en

Tarkistus 15
Laima Liucija Andrikienė

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa EU:n tuen merkitystä 
Latinalaisen Amerikan integraatiossa; 
painottaa, että EU:lla ei ole Latinalaista 
Amerikkaa koskevaa laaja-alaista 
politiikkaa ja alueellista lähestymistapaa, 
joilla tuettaisiin Etelä-Etelä-yhteistyötä, 
eikä selkeitä Etelä-Etelä-yhteistyöhön ja 
alueiden väliseen liittoon liittyviä poliittisia 
suuntaviivoja; tähdentää, että Euroopan 
unionin ja Latinalaisen Amerikan välistä 
poliittista vuoropuhelua on laajennettava 
eri tasoilla, kuten valtioiden päämiesten 
huippukokouksissa sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan 
parlamentaarisessa edustajakokouksessa, 
jotka ovat tärkeitä välineitä poliittisen 
yhteisymmärryksen kehittämiseksi;

6. korostaa EU:n tuen merkitystä 
Latinalaisen Amerikan integraatiossa; 
painottaa, että EU:lla ei ole Latinalaista 
Amerikkaa koskevaa laaja-alaista 
politiikkaa ja alueellista lähestymistapaa, 
joilla tuettaisiin Etelä-Etelä-yhteistyötä, 
eikä selkeitä Etelä-Etelä-yhteistyöhön ja 
alueiden väliseen liittoon liittyviä poliittisia 
suuntaviivoja, joilla pyrittäisiin luomaan 
koordinaatiolle ja poliittiselle yhteistyölle 
riippumatonta tilaa Latinalaisen Amerikan
valtioiden keskuudessa ilman EU:n tai 
Pohjois-Amerikan osallisuutta;
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Or. en

Tarkistus 16
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa EU:n tuen merkitystä 
Latinalaisen Amerikan integraatiossa; 
painottaa, että EU:lla ei ole Latinalaista 
Amerikkaa koskevaa laaja-alaista 
politiikkaa ja alueellista lähestymistapaa, 
joilla tuettaisiin Etelä-Etelä-yhteistyötä, 
eikä selkeitä Etelä-Etelä-yhteistyöhön ja 
alueiden väliseen liittoon liittyviä poliittisia 
suuntaviivoja; tähdentää, että Euroopan 
unionin ja Latinalaisen Amerikan välistä 
poliittista vuoropuhelua on laajennettava 
eri tasoilla, kuten valtioiden päämiesten 
huippukokouksissa sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa 
edustajakokouksessa, jotka ovat tärkeitä 
välineitä poliittisen yhteisymmärryksen 
kehittämiseksi;

6. korostaa EU:n tuen merkitystä 
Latinalaisen Amerikan integraatiossa; 
pahoittelee, että EU:lla ei ole Latinalaista 
Amerikkaa koskevaa laaja-alaista 
politiikkaa ja alueellista lähestymistapaa, 
joilla tuettaisiin Etelä-Etelä-yhteistyötä, 
eikä selkeitä Etelä-Etelä-yhteistyöhön ja 
alueiden väliseen liittoon liittyviä poliittisia 
suuntaviivoja; tähdentää, että Euroopan 
unionin ja Latinalaisen Amerikan välistä 
poliittista vuoropuhelua on laajennettava 
eri tasoilla, kuten valtioiden päämiesten 
huippukokouksissa sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa 
edustajakokouksessa, jotka ovat tärkeitä 
välineitä poliittisen yhteisymmärryksen 
kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 17
Laima Liucija Andrikienė

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tähdentää, että Euroopan unionin ja 
Latinalaisen Amerikan välistä poliittista 
vuoropuhelua on laajennettava eri 
tasoilla, kuten valtioiden päämiesten 
huippukokouksissa sekä EU:n ja 
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Latinalaisen Amerikan 
parlamentaarisessa edustajakokouksessa, 
jotka ovat tärkeitä välineitä poliittisen 
yhteisymmärryksen kehittämiseksi; vaatii, 
että EU:n ja Latinalaisen Amerikan 
välisen huippukokouksen poliittiset 
sitoumukset täytetään tarvittavilla 
taloudellisilla resursseilla;

Or. en

Tarkistus 18
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
sekä Euroopan ulkosuhdehallintoa 
asettamaan rankaisemattomuuden 
torjumisen ehdottomaksi prioriteetiksi 
suhteissa Latinalaiseen Amerikkaan ja 
esittämään vuoden 2012 loppuun 
mennessä tiedonannon, johon sisältyy 
oikeudellista yhteistyötä, taloudellista 
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sekä uhrien
suojelua koskevat osiot;

Or. en

Tarkistus 19
Ulrike Lunacek
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kannustaa komission 
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varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
sallimaan Euroopan parlamentin 
aktiivinen osallistuminen tämänhetkiseen 
ihmisoikeuksia koskevaan vuoropuheluun 
ja ehdottamaan yhteistyötä, jonka avulla 
etsitään keinoja lopettaa naisiin 
kohdistuva väkivalta ja naismurhat 
alueiden välisen kumppanuuden 
puitteissa;

Or. en


