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Grozījums Nr. 1
Willy Meyer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, cik svarīgas ir ciešas attiecības 
ar Latīņamerikas valstīm un to, ka ir 
jāattīsta jauni sadarbības veidi ar 
jaunattīstības valstīm un valstīm ar 
vidējiem ienākumiem Latīņamerikā, 
izmantojot attīstības sadarbības 
instrumentu un jauno partnerattiecību 
instrumentu;

1. uzsver to, cik svarīgas ir ciešas attiecības 
ar Latīņamerikas valstīm un to, ka tās ir 
jāattīsta, pamatojoties uz savstarpēju cieņu 
un vienlīdzības principu;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, cik svarīgas ir ciešas attiecības 
ar Latīņamerikas valstīm un to, ka ir 
jāattīsta jauni sadarbības veidi ar 
jaunattīstības valstīm un valstīm ar 
vidējiem ienākumiem Latīņamerikā, 
izmantojot attīstības sadarbības 
instrumentu un jauno partnerattiecību 
instrumentu;

1. uzsver to, cik svarīgas ir ciešākas
attiecības ar Latīņamerikas valstīm, jo īpaši 
ņemot vērā nemitīgi pieaugošos 
tirdzniecības apjomus, un to, ka ir jāattīsta 
jauni sadarbības veidi ar jaunattīstības 
valstīm un valstīm ar vidējiem ienākumiem 
Latīņamerikā, izmantojot attīstības 
sadarbības instrumentu un jauno 
partnerattiecību instrumentu;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Andreas Mölzer
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver to, ka ES ir jādemonstrē skaidra
apņemšanās sadarboties ar Latīņameriku 
(LA), lai cīnītos ar nabadzību valstīs ar 
vidējiem ienākumiem, kurās ir ievērojamas 
sociālās atšķirības;

2. uzsver to, ka ir nepieciešama ES 
viennozīmīga un skaidra apņemšanās
veidot stabilāku sadarbību ar 
Latīņameriku (LA), lai cīnītos ar nabadzību 
valstīs ar vidējiem ienākumiem, kurās ir 
ievērojamas sociālās atšķirības;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Laima Liucija Andrikienė

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka sociālajai kohēzijai ir 
jāpaliek attīstības sadarbības stratēģijas 
pamatprincipam attiecībā uz Latīņameriku, 
ņemot vērā ne tikai sociāli ekonomiskās 
sekas, bet arī tās nozīmi reģiona 
demokrātisko iestāžu apvienošanā un 
tiesiskuma konsolidācijā;

3. uzsver to, ka sociālajai kohēzijai ir 
jāpaliek attīstības sadarbības stratēģijas 
pamatprincipam attiecībā uz Latīņameriku, 
ņemot vērā ne tikai sociāli ekonomiskās 
sekas, bet arī tās nozīmi reģiona 
demokrātisko iestāžu apvienošanā un 
tiesiskuma konsolidācijā; uzsver, cik 
būtiski ir paplašināt ES reģionālās 
sadarbības programmas, lai atbalstītu 
sociālo kohēziju, vienlaikus mazinot 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Willy Meyer

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver to, ka sociālajai kohēzijai ir 
jāpaliek attīstības sadarbības stratēģijas 
pamatprincipam attiecībā uz 
Latīņameriku, ņemot vērā ne tikai sociāli 
ekonomiskās sekas, bet arī tās nozīmi 
reģiona demokrātisko iestāžu apvienošanā 
un tiesiskuma konsolidācijā;

3. uzsver to, ka sociālajai kohēzijai un 
cīņai pret ekonomisko un sociālo 
nevienlīdzību ir jāpaliek attīstības 
sadarbības stratēģijas pamatprincipiem 
attiecībā uz Latīņameriku, ņemot vērā ne 
tikai sociāli ekonomiskās sekas, bet arī to
nozīmi reģiona demokrātisko iestāžu 
apvienošanā, sociālā tiesiskuma 
konsolidācijā un cilvēktiesību ievērošanas 
nodrošināšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Laima Liucija Andrikienė

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka izglītība un investīcijas 
cilvēkkapitālā ir sociālās kohēzijas, 
darbavietu rašanās un sociāli 
ekonomiskās attīstības pamatā; uzsver arī 
to, cik būtiski ir izveidot jaunas 
infrastruktūras, lai mazinātu absolūto un 
relatīvo nabadzību un novērstu starp 
reģioniem un sociālajām grupām valdošās 
atšķirības, un norāda, cik būtiski ir 
atbalstīt MVU, kas ir svarīgs pīlārs 
ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, ka ir jāuzlabo koordinācija 
starp Eiropas Savienību un Latīņameriku, 
lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības 
mērķus (TAM), īpaši pasākumus, kuru 
mērķis ir nabadzības apkarošana, darba 
vietu radīšana un atstumto grupu sociālā 
iekļaušana; uzsver, ka TAM, kas vērsti uz 
globālas partnerības attīstību (TAM 8), 
jābūt ES un Latīņamerikas sadarbības 
politikas centrā, nosakot tās jomas, kurās 
īstenot jauno stratēģiju par „iekļaujošu 
izaugsmi” šajās valstīs;

4. uzsver to, ka ir jāuzlabo koordinācija 
starp Eiropas Savienību un Latīņameriku, 
lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības 
mērķus (TAM), īpaši pasākumus, kuru 
mērķis ir nabadzības apkarošana, 
darbavietu radīšana un atstumto grupu 
sociālā iekļaušana; uzsver, ka TAM, kas 
vērsti uz globālas partnerības attīstību 
(TAM 8), jābūt ES un Latīņamerikas 
sadarbības politikas centrā, nosakot tās 
jomas, kurās īstenot jauno stratēģiju par 
„iekļaujošu izaugsmi” šajās valstīs; uzsver, 
ka ar Eiropas, Latīņamerikas un Karību 
jūras reģiona valstu fondu var ievērojami 
veicināt mērķu sasniegšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Willy Meyer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver to, ka ir jāuzlabo koordinācija 
starp Eiropas Savienību un Latīņameriku, 
lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības 
mērķus (TAM), īpaši pasākumus, kuru 
mērķis ir nabadzības apkarošana, darba 
vietu radīšana un atstumto grupu sociālā 
iekļaušana; uzsver, ka TAM, kas vērsti uz 
globālas partnerības attīstību (TAM 8), 
jābūt ES un Latīņamerikas sadarbības 
politikas centrā, nosakot tās jomas, kurās 
īstenot jauno stratēģiju par „iekļaujošu 
izaugsmi” šajās valstīs;

4. uzsver to, ka ir jāuzlabo koordinācija 
starp Eiropas Savienību un Latīņameriku, 
lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības 
mērķus (TAM), īpaši pasākumus, kuru 
mērķis ir nabadzības apkarošana, darba 
vietu radīšana un atstumto grupu sociālā 
iekļaušana; uzsver, ka TAM, kas vērsti uz 
globālas partnerības attīstību (TAM 8), 
jābūt ES un Latīņamerikas sadarbības 
politikas centrā, nosakot tās jomas, kurās 
īstenot jauno stratēģiju par „iekļaujošu 
izaugsmi” šajās valstīs; cer, ka sadarbība 
attīstības jomā starp ES un Latīņameriku 
veicinās to, ka valstis, kuras to vēl nav 
izdarījušas, ratificēs SDO Konvenciju 
Nr. 169 par migrējošiem darba ņēmējiem;
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Or. es

Grozījums Nr. 9
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver pozitīvās reģionālās integrācijas 
sinerģijas, kuras izriet no visaptverošiem 
asociācijas nolīgumiem starp ES un 
dažādām apakšreģionālajām grupām; 
aicina izveidot jaunu redzējumu divpusējai 
reģionālajai sadarbībai, ņemot vērā ES un 
LAK valstu un valdību vadītāju 7. augstākā 
līmeņa sanāksmi, kas notiks Čīlē 
2013. gada janvārī;

5. sagaida, ka no visaptverošiem 
asociācijas nolīgumiem starp ES un 
dažādām apakšreģionālajām grupām 
izrietēs pozitīvas reģionālās integrācijas 
sinerģijas; aicina izveidot jaunu redzējumu 
divpusējai reģionālajai sadarbībai, ņemot 
vērā ES un LAK valstu un valdību vadītāju 
7. augstākā līmeņa sanāksmi, kas notiks 
Čīlē 2013. gada janvārī;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Willy Meyer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver pozitīvās reģionālās integrācijas 
sinerģijas, kuras izriet no visaptverošiem 
asociācijas nolīgumiem starp ES un 
dažādām apakšreģionālajām grupām; 
aicina izveidot jaunu redzējumu divpusējai 
reģionālajai sadarbībai, ņemot vērā ES un 
LAK valstu un valdību vadītāju 7. augstākā 
līmeņa sanāksmi, kas notiks Čīlē 
2013. gada janvārī;

5. uzsver pozitīvās reģionālās integrācijas 
sinerģijas; aicina izveidot jaunu redzējumu 
divpusējai reģionālajai sadarbībai, ņemot 
vērā ES un LAK valstu un valdību vadītāju 
7. augstākā līmeņa sanāksmi, kas notiks 
Čīlē 2013. gada janvārī; atzinīgi vērtē 
tādus pašreizējos reģionālās integrācijas 
mehānismus kā ALBA, Dienvidu banka, 
UNASUR, kā arī nesen izveidoto 
Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 
valstu kopienu (CELAC);

Or. es
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Grozījums Nr. 11
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību līdzsvarot ar 
Latīņameriku noslēgtos nolīgumus, jo 
vairāk nekā 85 % to satura uzmanība ir 
pievērsta brīvai tirdzniecībai, un norāda, 
ka jebkurā nolīguma apspriešanas brīdī 
(Mercosur), pirms tā ratifikācijas 
(Centrālamerika, Kolumbija/Peru) vai tā 
pārskatīšanas brīdī (Meksika, Čīle) ar 
tirdzniecību saistītajās nodaļās, 
piemēram, nodaļās par finanšu 
pakalpojumiem, valsts iepirkumu vai 
intelektuālo īpašumu, īpaši jāparedz 
noteikumi par attīstības vajadzībām; 

Or. en

Grozījums Nr. 12
Willy Meyer

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5 a. pauž nožēlu par to, ka daudzpusējais 
nolīgums starp ES, Kolumbiju un Peru ir 
brīvās tirdzniecības nolīgums, kurā nav 
ņemts vērā ne komplementaritātes, ne
ekonomikas un sociālās asimetrijas 
aspekts; uzskata, ka ES nevajadzētu 
parakstīt nolīgumus ar trešām valstīm, 
kurās, līdzīgi kā Kolumbijā, sistemātiski 
tiek pārkāptas cilvēktiesības;

Or. es
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Grozījums Nr. 13
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, cik būtiski ir nodrošināt, lai 
uzņēmumi ir atbildīgi par videi nodarīto 
kaitējumu un nodokļu nomaksu, 
divpusējos nolīgumos obligāti iekļaujot 
tādas shēmas kā Ieguves rūpniecības 
pārredzamības iniciatīva, iniciatīva 
„Publicē savus izdevumus” un pārskatu 
sniegšana atsevišķi pa valstīm (Finanšu 
instrumentu tirgus direktīva — FITD);

Or. en

Grozījums Nr. 14
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c stingri atbalsta ar ieguves projektiem 
saistītus konsultāciju procesus, piemēram, 
Peru jauno likumu par iepriekšēju 
apspriešanos, kuros piedalās attiecīgās 
vietējās kopienas un kuriem ir aktīva 
loma protestu kriminalizācijas novēršanā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Laima Liucija Andrikienė
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik svarīgs ir ES atbalsts 
integrācijai Latīņamerikā; uzsver, ka trūkst 
visaptverošas ES politikas un reģionālas 
pieejas attiecībā uz Latīņameriku, atbalstot 
Dienvidu-Dienvidu sadarbību (SSC), un ka 
trūkst skaidru ES politikas pamatnostādņu 
attiecībā uz SSC un starpreģionu 
asociāciju; uzsver, ka ir jāpaplašina ES un 
LA politiskais dialogs citā līmenī, 
piemēram, valstu vadītāju augstākā 
līmeņa sanāksmju un EUROLAT 
Parlamentārās asamblejas līmenī, jo tie ir 
svarīgi instrumenti politiskās vienprātības 
attīstībai;

6. uzsver, cik svarīgs ir ES atbalsts 
integrācijai Latīņamerikā; uzsver, ka trūkst 
visaptverošas ES politikas un reģionālas 
pieejas attiecībā uz Latīņameriku, atbalstot 
Dienvidu-Dienvidu sadarbību (SSC), un ka 
trūkst skaidru ES politikas pamatnostādņu 
attiecībā uz SSC un starpreģionu 
asociāciju, lai izveidotu autonomu telpu 
Latīņamerikas valstu savstarpējai 
koordinācijai un politiskai sadarbībai, 
neiesaistot ne Eiropas, ne Ziemeļamerikas 
valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik svarīgs ir ES atbalsts 
integrācijai Latīņamerikā; uzsver, ka trūkst 
visaptverošas ES politikas un reģionālas 
pieejas attiecībā uz Latīņameriku, atbalstot 
Dienvidu-Dienvidu sadarbību (SSC), un ka 
trūkst skaidru ES politikas pamatnostādņu 
attiecībā uz SSC un starpreģionu 
asociāciju; uzsver, ka ir jāpaplašina ES un 
LA politiskais dialogs citā līmenī, 
piemēram, valstu vadītāju augstākā līmeņa 
sanāksmju un EUROLAT Parlamentārās 
asamblejas līmenī, jo tie ir svarīgi 
instrumenti politiskās vienprātības 
attīstībai;

6. uzsver, cik svarīgs ir ES atbalsts 
integrācijai Latīņamerikā; izsaka nožēlu 
par to, ka trūkst visaptverošas ES politikas 
un reģionālas pieejas attiecībā uz 
Latīņameriku, atbalstot Dienvidu-Dienvidu 
sadarbību (SSC), un ka trūkst skaidru ES 
politikas pamatnostādņu attiecībā uz SSC 
un starpreģionu asociāciju; uzsver, ka ir 
jāpaplašina ES un LA politiskais dialogs 
citā līmenī, piemēram, valstu vadītāju 
augstākā līmeņa sanāksmju un EUROLAT 
Parlamentārās asamblejas līmenī, jo tie ir 
svarīgi instrumenti politiskās vienprātības 
attīstībai;
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Laima Liucija Andrikienė

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka jāpaplašina ES un LA 
politiskais dialogs citā līmenī, piemēram, 
valstu vadītāju augstākā līmeņa 
sanāksmju un EUROLAT Parlamentārās 
asamblejas līmenī, jo tie ir svarīgi 
instrumenti politiskās vienprātības 
attīstībai; aicina nodrošināt finanšu 
resursus, kas nepieciešami no ES un 
Latīņamerikas samitiem izrietošo politisko 
saistību izpildei;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina AP/PV un EĀDD par galveno 
prioritāti attiecībās ar Latīņameriku 
noteikt cīņu pret nesodāmību un līdz 
2012. gada beigām nākt klajā ar 
paziņojumu, kurā būtu iekļautas nodaļas 
par tiesisko sadarbību, finansiālo 
sadarbību un informācijas apmaiņu, kā 
arī par upuru aizsardzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Ulrike Lunacek
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b mudina AP/PV atļaut Eiropas 
Parlamenta aktīvu dalību esošajos 
dialogos par cilvēktiesībām un divpusējas 
reģionālās partnerības kontekstā piedāvāt 
sadarbību, lai meklētu līdzekļus pret 
sievietēm vērstās vardarbības un sieviešu 
slepkavību novēršanai;

Or. en


