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Pakeitimas 1
Willy Meyer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad svarbu palaikyti glaudžius 
ryšius su Lotynų Amerikos šalimis ir kad 
reikia kurti naujų formų 
bendradarbiavimą su Lotynų Amerikos 
sparčiai augančios ekonomikos šalimis ir
vidutines pajamas gaunančiomis šalimis 
naudojant vystomojo bendradarbiavimo 
finansinę priemonę ir naująją 
partnerystės priemonę;

1. pabrėžia, kad svarbu palaikyti glaudžius 
ryšius su Lotynų Amerikos šalimis ir kad 
juos reikia plėtoti vadovaujantis abipusės 
pagarbos ir lygybės principais;

Or. es

Pakeitimas 2
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad svarbu palaikyti glaudžius
ryšius su Lotynų Amerikos šalimis ir kad 
reikia kurti naujų formų bendradarbiavimą 
su Lotynų Amerikos sparčiai augančios 
ekonomikos šalimis ir vidutines pajamas 
gaunančiomis šalimis naudojant vystomojo 
bendradarbiavimo finansinę priemonę ir 
naująją partnerystės priemonę;

1. pabrėžia, kad svarbu palaikyti 
glaudesnius ryšius su Lotynų Amerikos 
šalimis, visų pirma atsižvelgiant į nuolat 
didėjančią prekybos apimtį, ir kad reikia 
kurti naujų formų bendradarbiavimą su 
Lotynų Amerikos sparčiai augančios 
ekonomikos šalimis ir vidutines pajamas 
gaunančiomis šalimis naudojant vystomojo 
bendradarbiavimo finansinę priemonę ir 
naująją partnerystės priemonę;

Or. de

Pakeitimas 3
Andreas Mölzer
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES turėtų būti aiškiai 
įsipareigojusi bendradarbiauti su Lotynų 
Amerika (LA), siekdama kovoti su skurdu 
vidutines pajamas gaunančiose šalyse, 
kuriose akivaizdūs dideli socialiniai 
skirtumai;

2. pabrėžia, kad ES turi vienareikšmiškai 
ir aiškiai išsakyti savo siekį glaudžiau
bendradarbiauti su Lotynų Amerika (LA), 
siekdama kovoti su skurdu vidutines 
pajamas gaunančiose šalyse, kuriose 
akivaizdūs dideli socialiniai skirtumai;

Or. de

Pakeitimas 4
Laima Liucija Andrikienė

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad socialinė sanglauda turėtų 
išlikti vienas svarbiausių vystomojo 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerika 
strategijos principų ne tik dėl jos socialinės 
svarbos ir poveikio ekonomikai, bet ir dėl 
svarbaus vaidmens stiprinant demokratines 
institucijas regione ir teisinę valstybę;

3. pabrėžia, kad socialinė sanglauda turėtų 
išlikti vienas svarbiausių vystomojo 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerika 
strategijos principų ne tik dėl jos socialinės 
svarbos ir poveikio ekonomikai, bet ir dėl 
svarbaus vaidmens stiprinant demokratines 
institucijas regione ir teisinę valstybę; 
pabrėžia, kad svarbu išplėsti ES 
regioninio bendradarbiavimo programas 
ir taip remti socialinę sanglaudą, įskaitant 
skurdo mažinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 5
Willy Meyer

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad socialinė sanglauda turėtų 
išlikti vienas svarbiausių vystomojo 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerika 
strategijos principų ne tik dėl jos socialinės 
svarbos ir poveikio ekonomikai, bet ir dėl 
svarbaus vaidmens stiprinant demokratines 
institucijas regione ir teisinę valstybę;

3. pabrėžia, kad socialinė sanglauda ir 
kova su ekonomine bei socialine nelygybe 
turėtų išlikti vieni svarbiausių vystomojo 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerika 
strategijos principų ne tik dėl jos socialinės 
svarbos ir poveikio ekonomikai, bet ir dėl 
svarbaus vaidmens stiprinant demokratines 
institucijas regione, socialinę teisinę 
valstybę ir žmogaus teisių garantijas;

Or. es

Pakeitimas 6
Laima Liucija Andrikienė

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad švietimas ir investicijos į 
žmogiškąjį kapitalą yra socialinės 
sanglaudos, darbo vietų kūrimo ir 
socialinio bei ekonominio vystymosi 
pagrindas; taip pat pabrėžia naujų 
infrastruktūros objektų kūrimo, siekiant 
sumažinti visišką bei santykinį skurdą ir 
regionų bei socialinių grupių skirtumus, 
svarbą, taip pat paramos MVĮ, kaip 
svarbiam tvarios ekonominės plėtros 
ramsčiui, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 7
Andreas Mölzer

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos tarpusavio 
veiklos koordinavimą siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), 
visų pirma imantis veiksmų, kuriais 
siekiama kovoti su skurdu, kurti darbo 
vietas ir skatinti socialiai atskirtų grupių 
socialinę įtrauktį; pabrėžia, kad TVT, 
kuriuo siekiama sukurti vystymuisi skirtą 
pasaulinę partnerystę (8 TVT), turėtų būti 
svarbiausias įgyvendinant ES 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos 
šalimis politiką ir kad šiose šalyse turėtų 
būti atrinktos sritys, kuriose reikia 
įgyvendinti naująją integracinio augimo 
strategiją;

4. pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos tarpusavio 
veiklos koordinavimą siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), 
visų pirma imantis veiksmų, kuriais 
siekiama kovoti su skurdu, kurti darbo 
vietas ir skatinti socialiai atskirtų grupių 
socialinę įtrauktį; pabrėžia, kad TVT, 
kuriuo siekiama sukurti vystymuisi skirtą 
pasaulinę partnerystę (8 TVT), turėtų būti 
svarbiausias įgyvendinant ES 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos 
šalimis politiką ir kad šiose šalyse turėtų 
būti atrinktos sritys, kuriose reikia 
įgyvendinti naująją integracinio augimo 
strategiją; pabrėžia, kad Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų 
jūros regiono fondas gali labai padėti 
siekti šių tikslų;

Or. de

Pakeitimas 8
Willy Meyer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos tarpusavio 
veiklos koordinavimą siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), 
visų pirma imantis veiksmų, kuriais 
siekiama kovoti su skurdu, kurti darbo 
vietas ir skatinti socialiai atskirtų grupių 
socialinę įtrauktį; pabrėžia, kad TVT, 
kuriuo siekiama sukurti vystymuisi skirtą 
pasaulinę partnerystę (8 TVT), turėtų būti 
svarbiausias įgyvendinant ES 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos 
šalimis politiką ir kad šiose šalyse turėtų 

4. pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos tarpusavio 
veiklos koordinavimą siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), 
visų pirma imantis veiksmų, kuriais 
siekiama kovoti su skurdu, kurti darbo 
vietas ir skatinti socialiai atskirtų grupių 
socialinę įtrauktį; pabrėžia, kad TVT, 
kuriuo siekiama sukurti vystymuisi skirtą 
pasaulinę partnerystę (8 TVT), turėtų būti 
svarbiausias įgyvendinant ES 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos 
šalimis politiką ir kad šiose šalyse turėtų 
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būti atrinktos sritys, kuriose reikia 
įgyvendinti naująją integracinio augimo 
strategiją;

būti atrinktos sritys, kuriose reikia 
įgyvendinti naująją integracinio augimo 
strategiją; tikisi, kad vykdant ES vystomąjį 
bendradarbiavimą su Lotynų Amerikos 
šalimis tos šalys, kurios dar neratifikavo 
TDO konvencijos Nr. 169 dėl darbuotojų 
migrantų, ją ratifikuos;

Or. es

Pakeitimas 9
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia teigiamą regioninės 
integracijos sąveikos, atsirandančios 
sudarius visapusiškus ES ir įvairių 
paregionių grupių asociacijos susitarimus, 
poveikį; ragina kurti naujas dvišalio 
regionų bendradarbiavimo vizijas, 
atsižvelgiant į 7-ąjį ES ir LAKR šalių ir 
vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio 
susitikimą, kuris 2013 m. sausio mėn. vyks 
Čilėje;

5. tikisi teigiamo regioninės integracijos 
sąveikos, atsirandančios sudarius 
visapusiškus ES ir įvairių paregionių 
grupių asociacijos susitarimus, poveikio;
ragina kurti naujas dvišalio regionų 
bendradarbiavimo vizijas, atsižvelgiant į 
7-ąjį ES ir LAKR šalių ir vyriausybių 
vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą, 
kuris 2013 m. sausio mėn. vyks Čilėje;

Or. en

Pakeitimas 10
Willy Meyer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia teigiamą regioninės integracijos 
sąveikos, atsirandančios sudarius 
visapusiškus ES ir įvairių paregionių 
grupių asociacijos susitarimus, poveikį;

5. pabrėžia teigiamą regioninės integracijos 
sąveikos poveikį; ragina kurti naujas 
dvišalio regionų bendradarbiavimo vizijas, 
atsižvelgiant į 7-ąjį ES ir LAKR šalių ir 
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ragina kurti naujas dvišalio regionų 
bendradarbiavimo vizijas, atsižvelgiant į 7-
ąjį ES ir LAKR šalių ir vyriausybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris 
2013 m. sausio mėn. vyks Čilėje;

vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio 
susitikimą, kuris 2013 m. sausio mėn. vyks 
Čilėje; palankiai vertina regioninės 
integracijos priemones, pavyzdžiui, 
Bolivaro aljansą už Amerikos tautas 
(ALBA), Pietų šalių banką, Pietų 
Amerikos tautų sąjungą (UNASUR), taip 
pat neseniai sukurtą Lotynų Amerikos ir 
Karibų baseino ekonomikos komisiją 
(CELAC);

Or. es

Pakeitimas 11
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, jog būtina suderinti 
susitarimus su Lotynų Amerika, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama laisvosios 
prekybos klausimams (85 proc. turinio), 
taip pat aiškiai numatyti konkrečias 
nuostatas dėl vystymosi poreikių su 
prekyba susijusiuose skyriuose, kaip antai 
skyriuose dėl finansinių paslaugų, viešųjų 
pirkimų ir intelektinės nuosavybės, 
vykstant deryboms dėl susitarimo 
(MERCOSUR), prieš jį ratifikuojant 
(Centrinė Amerika, Kolumbija ir (arba) 
Peru) arba jį persvarstant (Meksika, 
Čilė);

Or. en

Pakeitimas 12
Willy Meyer

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad daugiašaliame ES, 
Kolumbijos ir Peru laisvosios prekybos 
susitarime neatsižvelgiama nei į 
papildomumą, nei į ekonominę bei 
socialinę asimetriją; mano, kad ES 
neturėtų pasirašyti susitarimų su 
trečiosiomis šalimis, kuriose (pavyzdžiui, 
Kolumbijoje) nuolat pažeidžiamos 
žmogaus teisės;

Or. es

Pakeitimas 13
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti įmonių 
atskaitomybę žalos aplinkai ir mokesčių 
klausimais, į dvišalius susitarimus kaip 
privalomą sąlygą įtraukiant tokias 
programas kaip „Gavybos pramonės šakų 
skaidrumo iniciatyva“, „Skelbkite savo 
mokėjimus“ ir „Atskiros šalių ataskaitos“ 
(FPRD);

Or. en

Pakeitimas 14
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. remia konsultavimosi su vietos 
bendruomenėmis, susijusiomis su gavybos 
projektais, veiklą, kaip antai naują Peru 
įstatymą dėl išankstinio konsultavimosi, ir 
aktyviai siekia, kad būtų vengiama 
kriminalizuoti protestus;

Or. en

Pakeitimas 15
Laima Liucija Andrikienė

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia ES paramos integracijai į 
Lotynų Ameriką svarbą; pabrėžia, kad 
remiant Pietų šalių savitarpio 
bendradarbiavimą trūksta visapusiškos ES 
politikos ir regioninio požiūrio į Lotynų 
Ameriką, taip pat nėra aiškių ES politikos 
gairių, taikytinų remiant Pietų šalių 
savitarpio bendradarbiavimą ir sudarant 
tarpregioninius asociacijos susitarimus;
pabrėžia, kad reikia išplėsti ES ir Lotynų 
Amerikos politinį dialogą įvairiais 
lygmenimis, pvz., valstybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susitikimuose ir 
Europos ir Lotynų Amerikos šalių 
parlamentinėje asamblėjoje, laikant jį 
svarbia priemone siekiant politinio 
sutarimo;

6. pabrėžia ES paramos integracijai į 
Lotynų Ameriką svarbą; pabrėžia, kad 
remiant Pietų šalių savitarpio 
bendradarbiavimą trūksta visapusiškos ES 
politikos ir regioninio požiūrio į Lotynų 
Ameriką, taip pat nėra aiškių ES politikos 
gairių, taikytinų remiant Pietų šalių 
savitarpio bendradarbiavimą ir sudarant 
tarpregioninius asociacijos susitarimus, 
kuriais siekiama sukurti autonomines 
erdves, kuriose nesikišant Europos ar 
Šiaurės Amerikos šalims galėtų būti 
vykdomas koordinavimas tarp Lotynų 
Amerikos šalių ir jų politinis 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pakeitimas 16
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia ES paramos integracijai į 
Lotynų Ameriką svarbą; pabrėžia, kad 
remiant Pietų šalių savitarpio 
bendradarbiavimą trūksta visapusiškos ES 
politikos ir regioninio požiūrio į Lotynų 
Ameriką, taip pat nėra aiškių ES politikos 
gairių, taikytinų remiant Pietų šalių 
savitarpio bendradarbiavimą ir sudarant 
tarpregioninius asociacijos susitarimus;
pabrėžia, kad reikia išplėsti ES ir Lotynų 
Amerikos politinį dialogą įvairiais 
lygmenimis, pvz., valstybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susitikimuose ir 
Europos ir Lotynų Amerikos šalių 
parlamentinėje asamblėjoje, laikant jį 
svarbia priemone siekiant politinio 
sutarimo;

6. pabrėžia ES paramos integracijai į 
Lotynų Ameriką svarbą; apgailestauja, kad 
remiant Pietų šalių savitarpio
bendradarbiavimą trūksta visapusiškos ES 
politikos ir regioninio požiūrio į Lotynų 
Ameriką, taip pat nėra aiškių ES politikos 
gairių, taikytinų remiant Pietų šalių 
savitarpio bendradarbiavimą ir sudarant 
tarpregioninius asociacijos susitarimus;
pabrėžia, kad reikia išplėsti ES ir Lotynų 
Amerikos politinį dialogą įvairiais 
lygmenimis, pvz., valstybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susitikimuose ir 
Europos ir Lotynų Amerikos šalių 
parlamentinėje asamblėjoje, laikant jį 
svarbia priemone siekiant politinio 
sutarimo;

Or. en

Pakeitimas 17
Laima Liucija Andrikienė

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikia išplėsti ES ir 
Lotynų Amerikos politinį dialogą įvairiais 
lygmenimis, pvz., valstybių vadovų 
aukščiausiojo lygio susitikimuose ir 
Europos ir Lotynų Amerikos šalių 
parlamentinėje asamblėjoje, laikant jį 
svarbia priemone siekiant politinio
sutarimo; ragina skirti reikiamų 
finansinių išteklių ES ir Lotynų Amerikos 
šalių aukščiausiojo lygio susitikimuose 
prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti;

Or. en
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Pakeitimas 18
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 
ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei 
EIVT kovoti prieš nebaudžiamumą ir 
besąlygišką jo įsigalėjimą Lotynų 
Amerikos šalyse, taip pat iki 2012 m. 
pabaigos pateikti komunikatą, kuriame 
būtų skyriai dėl teisminio 
bendradarbiavimo, finansinio 
bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija, taip pat dėl nukentėjusiųjų 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 19
Ulrike Lunacek
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primygtinai ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoją leisti Europos 
Parlamentui aktyviai dalyvauti 
vykstančiuose dialoguose žmogaus teisių 
klausimais ir kuriant dvišalę regionų 
partnerystę bendradarbiauti ieškant 
priemonių, kuriomis būtų siekiama 
panaikinti smurtą prieš moteris ir moterų 
žudymą;

Or. en
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