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Módosítás 1
Willy Meyer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a latin-amerikai 
országokkal ápolt szoros kapcsolatok 
fontosságát és annak szükségességét, hogy 
a fejlesztési együttműködési eszköz és az 
új partnerségi eszköz révén új 
együttműködési formákat alakítsanak ki a 
feltörekvő és közepes jövedelmű latin-
amerikai országokkal; 

1. hangsúlyozza a latin-amerikai 
országokkal ápolt szoros kapcsolatok 
fontosságát és annak szükségességét, hogy 
azokat az egyenlők közötti kölcsönös 
tisztelet alapján fejlesszék; 

Or. es

Módosítás 2
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a latin-amerikai 
országokkal ápolt szoros kapcsolatok 
fontosságát és annak szükségességét, hogy 
a fejlesztési együttműködési eszköz és az 
új partnerségi eszköz révén új 
együttműködési formákat alakítsanak ki a 
feltörekvő és közepes jövedelmű latin-
amerikai országokkal;

1. hangsúlyozza – tekintettel főként a 
folyamatosan növekvő kereskedelmi 
volumenre – a latin-amerikai országokkal 
ápolt szorosabb kapcsolatok fontosságát és 
annak szükségességét, hogy a fejlesztési 
együttműködési eszköz és az új partnerségi 
eszköz révén új együttműködési formákat 
alakítsanak ki a feltörekvő és közepes 
jövedelmű latin-amerikai országokkal;

Or. de
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Módosítás 3
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. nyomatékosítja, hogy az EU-nak 
egyértelmű elkötelezettséget kell 
tanúsítania a Latin-Amerikával folytatott 
együttműködés iránt azzal a céllal, hogy a 
jelentős társadalmi különbségekkel 
fémjelzett közepes jövedelmű országokban 
felvegyék a küzdelmet a szegénység ellen;

2. nyomatékosítja annak szükségességét, 
hogy az EU-nak egyértelműen és 
világosan elkötelezettséget kell tanúsítania 
a Latin-Amerikával folytatott szorosabb
együttműködés mellett azzal a céllal, hogy 
a jelentős társadalmi különbségekkel 
fémjelzett közepes jövedelmű országokban 
felvegyék a küzdelmet a szegénység ellen;

Or. de

Módosítás 4
Laima Liucija Andrikienė

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
kohéziót továbbra is a Latin-Amerikára 
irányuló fejlesztési együttműködési 
stratégia egyik fő elvének kell tekinteni, 
nem csupán társadalmi-gazdasági vonzatai 
miatt, hanem azért is, mert az fontos a 
térségbeli demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megszilárdítása 
szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
kohéziót továbbra is a Latin-Amerikára 
irányuló fejlesztési együttműködési 
stratégia egyik fő elvének kell tekinteni, 
nem csupán társadalmi-gazdasági vonzatai 
miatt, hanem azért is, mert az fontos a 
térségbeli demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megszilárdítása 
szempontjából; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy kibővítsék az EU 
regionális együttműködési programjait, 
amelyek többek között a szegénység 
mérséklése révén is támogatják a 
társadalmi kohéziót;

Or. en
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Módosítás 5
Willy Meyer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
kohéziót továbbra is a Latin-Amerikára 
irányuló fejlesztési együttműködési 
stratégia egyik fő elvének kell tekinteni, 
nem csupán társadalmi-gazdasági vonzatai 
miatt, hanem azért is, mert az fontos a 
térségbeli demokratikus intézmények és a 
jogállamiság megszilárdítása 
szempontjából; 

3. hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
kohéziót és a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenség elleni küzdelmet továbbra 
is a Latin-Amerikára irányuló fejlesztési 
együttműködési stratégia fő elveinek kell 
tekinteni, nem csupán társadalmi-gazdasági 
vonzatai miatt, hanem azért is, mert az 
fontos a térségbeli demokratikus 
intézmények, a szociális jogállam és az 
emberi jogok biztosításának 
megszilárdítása szempontjából; 

Or. es

Módosítás 6
Laima Liucija Andrikienė

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
kohézió, a munkahelyteremtés és a 
társadalmi-gazdasági fejlődés alapját az 
oktatás és a humántőkébe történő 
befektetés alkotja; hangsúlyozza annak 
fontosságát is, hogy új infrastruktúrákat 
alakítsanak ki az abszolút és a 
viszonylagos szegénység, valamint a 
régiók és a társadalmi csoportok közötti 
különbségek mérséklése érdekében, 
továbbá hogy támogassák a kkv-kat mint 
a fenntartható gazdasági fejlődés fontos 
pilléreit;

Or. en
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Módosítás 7
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az 
Európai Unió és Latin-Amerika közötti 
koordinációt a millenniumi fejlesztési 
célok (MFC) elérése terén, különös 
tekintettel a szegénység leküzdésére, a 
munkahelyteremtésre és a perifériára 
szorult csoportok társadalmi befogadására 
irányuló intézkedésekre; hangsúlyozza, 
hogy a globális fejlesztési partnerség 
megvalósítására irányuló millenniumi 
fejlesztési célnak (8. MFC) központi 
helyen kell állnia a Latin-Amerikával 
megvalósított uniós együttműködési 
politikában, és ki kell választani azokat a 
területeket, ahol végrehajtják az „inkluzív 
növekedés” új stratégiáját ezekben az 
országokban;

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az 
Európai Unió és Latin-Amerika közötti 
koordinációt a millenniumi fejlesztési 
célok (MFC) elérése terén, különös 
tekintettel a szegénység leküzdésére, a 
munkahelyteremtésre és a perifériára 
szorult csoportok társadalmi befogadására 
irányuló intézkedésekre; hangsúlyozza, 
hogy a globális fejlesztési partnerség 
megvalósítására irányuló millenniumi 
fejlesztési célnak (8. MFC) központi 
helyen kell állnia a Latin-Amerikával 
megvalósított uniós együttműködési 
politikában, és ki kell választani azokat a 
területeket, ahol végrehajtják az „inkluzív 
növekedés” új stratégiáját ezekben az 
országokban; hangsúlyozza, hogy az EU–
Latin-Amerika–Karib-térség Alapítvány 
jelentősen hozzájárulhat a célkitűzések 
eléréséhez;

Or. de

Módosítás 8
Willy Meyer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az 
Európai Unió és Latin-Amerika közötti 
koordinációt a millenniumi fejlesztési 
célok (MFC) elérése terén, különös 
tekintettel a szegénység leküzdésére, a 

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az 
Európai Unió és Latin-Amerika közötti 
koordinációt a millenniumi fejlesztési 
célok (MFC) elérése terén, különös 
tekintettel a szegénység leküzdésére, a 
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munkahelyteremtésre és a perifériára 
szorult csoportok társadalmi befogadására 
irányuló intézkedésekre; hangsúlyozza, 
hogy a globális fejlesztési partnerség 
megvalósítására irányuló millenniumi 
fejlesztési célnak (8. MFC) központi 
helyen kell állnia a Latin-Amerikával 
megvalósított uniós együttműködési 
politikában, és ki kell választani azokat a 
területeket, ahol végrehajtják az „inkluzív 
növekedés” új stratégiáját ezekben az 
országokban;

munkahelyteremtésre és a perifériára 
szorult csoportok társadalmi befogadására 
irányuló intézkedésekre; hangsúlyozza, 
hogy a globális fejlesztési partnerség 
megvalósítására irányuló millenniumi 
fejlesztési célnak (8. MFC) központi 
helyen kell állnia a Latin-Amerikával 
megvalósított uniós együttműködési 
politikában, és ki kell választani azokat a 
területeket, ahol végrehajtják az „inkluzív 
növekedés” új stratégiáját ezekben az 
országokban; reméli, hogy az Unió Latin-
Amerikával megvalósított fejlesztési 
együttműködése hozzájárul ahhoz, hogy a 
migráns munkavállalókról szóló 169. 
számú ILO-egyezményt azok az országok 
is ratifikálják, amelyek ezt még nem tették 
meg;

Or. es

Módosítás 9
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az EU és a különböző 
alregionális csoportok közötti átfogó 
társulási megállapodásokból eredő kedvező 
regionális integrációs szinergiákat; új 
elképzeléseket kér a kétoldalú regionális 
együttműködéshez, tekintettel a 2013 
januárjában Chilében megrendezendő 7. 
EU–LAC állam- és kormányfői 
csúcstalálkozóra;

5. reméli, hogy az EU és a különböző 
alregionális csoportok közötti átfogó 
társulási megállapodásokból kedvező 
regionális integrációs szinergiák 
származnak; új elképzeléseket kér a 
kétoldalú regionális együttműködéshez, 
tekintettel a 2013 januárjában Chilében 
megrendezendő 7. EU–LAC állam- és 
kormányfői csúcstalálkozóra;

Or. en

Módosítás 10
Willy Meyer
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az EU és a különböző 
alregionális csoportok közötti átfogó 
társulási megállapodásokból eredő
kedvező regionális integrációs 
szinergiákat; új elképzeléseket kér a 
kétoldalú regionális együttműködéshez, 
tekintettel a 2013 januárjában Chilében 
megrendezendő 7. EU–LAC állam- és 
kormányfői csúcstalálkozóra;

5. hangsúlyozza a kedvező regionális 
integrációs szinergiákat; új elképzeléseket 
kér a kétoldalú regionális 
együttműködéshez, tekintettel a 2013 
januárjában Chilében megrendezendő 7. 
EU–LAC állam- és kormányfői 
csúcstalálkozóra; üdvözli az olyan 
regionális integrációs mechanizmusok 
mint az ALBA, a Banco del Sur, az 
UNASUR, valamint a nemrégiben 
létrehozott Latin-amerikai és Karibi 
Államok Közössége (CELAC) meglétét;

Or. es

Módosítás 11
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat annak szükségességére, hogy 
áthelyezzék a Latin-Amerikával kötött 
megállapodások súlypontját, amelyek 
tartalmukat tekintve jelenleg több mint 
85%-ban a szabadkereskedelemre 
összpontosítanak, és hogy a 
kereskedelemmel foglalkozó fejezetekben 
– mint például pénzügyi szolgáltatások, 
kormányzati beszerzések és szellemi 
tulajdon – is kifejezetten biztosítsanak a 
fejlesztési szükségletekkel foglalkozó 
rendelkezéseket a megállapodásról folyó 
tárgyalások során (Mercosur), a 
megállapodások ratifikálása előtt (Közép-
Amerika, Kolumbia/Peru) vagy azok 
felülvizsgálatakor (Mexikó, Chile);



AM\893795HU.doc 9/13 PE483.715v01-00

HU

Or. en

Módosítás 12
Willy Meyer

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. helyteleníti az EU, Kolumbia és Peru 
közötti többoldalú megállapodást, mivel 
olyan szabadkereskedelmi 
megállapodásról van szó, amely figyelmen 
kívül hagyja a kiegészítő jelleget és a 
gazdasági és társadalmi különbségeket; 
úgy véli, hogy az EU-nak nem kellene 
megállapodásokat aláírnia olyan 
harmadik országokkal, ahol – mint 
Kolumbia esetében – rendszeresen 
megsértik az emberi jogokat; 

Or. es

Módosítás 13
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kiemeli annak fontosságát, hogy 
törekedjenek a vállalatok elszámoltatására 
a környezeti károkkal és adókkal 
kapcsolatban, az olyan programok 
kétoldalú megállapodásokba való kötelező 
bevezetésével, mint például a nyersanyag-
kitermelő iparágakra vonatkozó 
átláthatósági kezdeményezés, a „Hozd 
nyilvánosságra, mit fizetsz” (Publish what 
you pay) és az országonkénti jelentéstétel 
(MiFiD);
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Or. en

Módosítás 14
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. határozottan támogatja a nyersanyag-
kitermelő projektek által érintett helyi 
közösségekkel folytatott konzultációs 
folyamatokat, így például az előzetes 
egyeztetésről szóló, új perui törvényt, és 
aktív szerepet játszik a tiltakozások 
kriminalizálódásának 
megakadályozásában;

Or. en

Módosítás 15
Laima Liucija Andrikienė

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a Latin-Amerikán belüli 
integráció uniós támogatásának 
fontosságát; kiemeli, hogy hiányzik egy 
átfogó uniós politika és egy Latin-
Amerikával szembeni regionális 
megközelítés a dél–dél irányú 
együttműködés támogatására, illetve 
hiányoznak a világos uniós politikai 
iránymutatások a dél–dél irányú 
együttműködés és a régiók közötti társulás 
viszonylatában; hangsúlyozza, hogy ki kell 
bővíteni az EU–LA politikai párbeszédet a 
különböző szinteken, például az államfői 
csúcstalálkozó és az EUROLAT 

6. hangsúlyozza a Latin-Amerikán belüli 
integráció uniós támogatásának 
fontosságát; kiemeli, hogy hiányzik egy 
átfogó uniós politika és egy Latin-
Amerikával szembeni regionális 
megközelítés a dél–dél irányú 
együttműködés támogatására, illetve 
hiányoznak a világos uniós politikai 
iránymutatások a dél–dél irányú 
együttműködés és a régiók közötti társulás 
viszonylatában, amelynek célja autonóm 
térségek létrehozása a latin-amerikai 
országok körében az európai vagy észak-
amerikai részvétel nélkül történő 
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Parlamenti Közgyűlés szintjén, mivel ezek 
a politikai konszenzus elérésének fontos 
eszközei;

koordináció és politikai együttműködés
érdekében;

Or. en

Módosítás 16
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a Latin-Amerikán belüli 
integráció uniós támogatásának 
fontosságát; kiemeli, hogy hiányzik egy 
átfogó uniós politika és egy Latin-
Amerikával szembeni regionális 
megközelítés a dél–dél irányú 
együttműködés támogatására, illetve 
hiányoznak a világos uniós politikai 
iránymutatások a dél–dél irányú 
együttműködés és a régiók közötti társulás 
viszonylatában; hangsúlyozza, hogy ki kell 
bővíteni az EU–LA politikai párbeszédet a 
különböző szinteken, például az államfői 
csúcstalálkozó és az EUROLAT 
Parlamenti Közgyűlés szintjén, mivel ezek 
a politikai konszenzus elérésének fontos 
eszközei;

6. hangsúlyozza a Latin-Amerikán belüli 
integráció uniós támogatásának 
fontosságát; sajnálja, hogy hiányzik egy 
átfogó uniós politika és egy Latin-
Amerikával szembeni regionális 
megközelítés a dél–dél irányú 
együttműködés támogatására, illetve 
hiányoznak a világos uniós politikai 
iránymutatások a dél–dél irányú 
együttműködés és a régiók közötti társulás 
viszonylatában; hangsúlyozza, hogy ki kell 
bővíteni az EU–LA politikai párbeszédet a 
különböző szinteken, például az államfői 
csúcstalálkozó és az EUROLAT 
Parlamenti Közgyűlés szintjén, mivel ezek 
a politikai konszenzus elérésének fontos 
eszközei;

Or. en

Módosítás 17
Laima Liucija Andrikienė

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy ki kell bővíteni az 
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EU–Latin-Amerika politikai párbeszédet a 
különböző szinteken, például az államfői 
csúcstalálkozó és az EUROLAT 
Parlamenti Közgyűlés szintjén, mivel ezek 
a politikai konszenzus elérésének fontos 
eszközei; kéri, hogy az EU–Latin-Amerika 
csúcstalálkozókból származó politikai 
kötelezettségvállalásokhoz biztosítsák a 
szükséges pénzügyi forrásokat;

Or. en

Módosítás 18
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja az alelnököt/a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőt és az 
EKSZ-t, hogy a büntetlenség elleni 
küzdelmet tegye a Latin-Amerikához 
fűződő kapcsolataiban abszolút 
prioritássá, és 2012 végéig terjesszen elő 
közleményt, amely az igazságügyi 
együttműködésre, a pénzügyi 
együttműködésre és információcserére, 
valamint az áldozatok védelmére 
vonatkozó fejezeteket tartalmaz;

Or. en

Módosítás 19
Ulrike Lunacek
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. sürgeti az alelnököt/a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőt, hogy tegye 
lehetővé az Európai Parlament számára, 
hogy aktívan részt vegyen a működő
emberi jogi párbeszédekben, és ajánljon 
fel együttműködést a két régió közötti 
partnerség keretében a nők elleni erőszak 
és a feminicídium felszámolását célzó 
jogorvoslati módok keresése során;

Or. en


