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Amendement 1
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van goede 
betrekkingen met Latijns-Amerikaanse 
landen en de noodzaak om te komen tot 
nieuwe vormen van samenwerking met 
opkomende en midden-inkomenslanden 
in Latijns-Amerika via het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 
nieuwe partnerschapsinstrument;

1. benadrukt het belang van goede 
betrekkingen met Latijns-Amerikaanse 
landen en de noodzaak om deze op basis 
van wederzijds respect, op voet van 
gelijkheid, te ontwikkelen;

Or. es

Amendement 2
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van goede
betrekkingen met Latijns-Amerikaanse 
landen en de noodzaak om te komen tot 
nieuwe vormen van samenwerking met 
opkomende en midden-inkomenslanden in 
Latijns-Amerika via het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 
nieuwe partnerschapsinstrument;

1. benadrukt het belang van betere
betrekkingen met Latijns-Amerikaanse 
landen – met name met het oog op de 
steeds groter wordende handelsvolumes -
en de noodzaak om te komen tot nieuwe 
vormen van samenwerking met 
opkomende en midden-inkomenslanden in 
Latijns-Amerika via het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het 
nieuwe partnerschapsinstrument;

Or. de
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Amendement 3
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept het feit dat de EU blijk 
dient te geven van een duidelijk 
engagement ten aanzien van 
samenwerking met Latijns-Amerika (LA) 
om de armoede in midden-inkomenslanden 
met aanzienlijke sociale verschillen te 
bestrijden;

2. onderstreept het feit dat een duidelijk en 
helder engagement van de EU ten aanzien 
van een nauwere samenwerking met 
Latijns-Amerika (LA) nodig is om de 
armoede in midden-inkomenslanden met 
aanzienlijke sociale verschillen te 
bestrijden;

Or. de

Amendement 4
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat sociale cohesie 
een basisbeginsel van de 
ontwikkelingssamenwerkingsstrategie voor 
Latijns-Amerika dient te blijven, niet enkel 
vanwege de sociaal-economische gevolgen 
ervan, maar ook vanwege haar belangrijke 
rol bij het versterken van de rechtsstaat en 
de democratische instellingen in de regio;

3. onderstreept het feit dat sociale cohesie 
een basisbeginsel van de 
ontwikkelingssamenwerkingsstrategie voor 
Latijns-Amerika dient te blijven, niet enkel 
vanwege de sociaal-economische gevolgen 
ervan, maar ook vanwege haar belangrijke 
rol bij het versterken van de rechtsstaat en 
de democratische instellingen in de regio; 
benadrukt het belang van uitbreiding van 
de regionale samenwerkingsprogramma's 
van de EU ter ondersteuning van sociale 
samenhang, waaronder door 
armoedebestrijding;

Or. en

Amendement 5
Willy Meyer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het feit dat sociale cohesie 
een basisbeginsel van de 
ontwikkelingssamenwerkingsstrategie voor 
Latijns-Amerika dient te blijven, niet enkel 
vanwege de sociaal-economische gevolgen 
ervan, maar ook vanwege haar belangrijke 
rol bij het versterken van de rechtstaat en 
de democratische instellingen in de regio;

3. onderstreept het feit dat sociale cohesie 
en de strijd tegen economische en 
maatschappelijke ongelijkheid 
basisbeginselen van de 
ontwikkelingssamenwerkingsstrategie voor 
Latijns-Amerika dienen te blijven, niet 
enkel vanwege de sociaal-economische 
gevolgen ervan, maar ook vanwege haar 
belangrijke rol bij het versterken van de 
rechtstaat, de democratische instellingen in 
de regio en de waarborging van de 
mensenrechten;

Or. es

Amendement 6
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat onderwijs en 
investeringen in menselijk kapitaal de 
basis vormen voor sociale samenhang, het 
scheppen van werkgelegenheid en 
sociaal-economische ontwikkeling; 
benadrukt ook het belang van nieuwe 
infrastructuur om absolute en relatieve 
armoede en de verschillen tussen regio's 
en sociale groepen terug te dringen, 
evenals van de ondersteuning van het 
mkb als een belangrijke pijler van 
duurzame economische ontwikkeling;

Or. en



PE483.715v01-00 6/13 AM\893795NL.doc

NL

Amendement 7
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt de noodzaak om de 
coördinatie tussen de Europese Unie en 
Latijns-Amerika bij het bereiken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) te verbeteren, in het 
bijzonder voor de maatregelen die gericht 
zijn op het bestrijden van de armoede, het 
scheppen van banen en de 
maatschappelijke integratie van 
gemarginaliseerde groepen; benadrukt dat 
de MDG voor een mondiaal 
samenwerkingsverband voor ontwikkeling 
(MDG 8) centraal moet staan in het beleid 
van de EU voor de samenwerking met 
Latijns-Amerika, waarbij gebieden moeten 
worden gekozen waarin de nieuwe 
strategie van "inclusieve groei" in die 
landen zal worden toegepast;

4. benadrukt de noodzaak om de 
coördinatie tussen de Europese Unie en 
Latijns-Amerika bij het bereiken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) te verbeteren, in het 
bijzonder voor de maatregelen die gericht 
zijn op het bestrijden van de armoede, het 
scheppen van banen en de 
maatschappelijke integratie van 
gemarginaliseerde groepen; benadrukt dat 
de MDG voor een mondiaal 
samenwerkingsverband voor ontwikkeling 
(MDG 8) centraal moet staan in het beleid 
van de EU voor de samenwerking met 
Latijns-Amerika, waarbij gebieden moeten 
worden gekozen waarin de nieuwe 
strategie van "inclusieve groei" in die 
landen zal worden toegepast; beklemtoont 
dat de stichting EU-Latijns-Amerika en 
het Caraïbisch gebied in dit verband een 
grote bijdrage kan leveren aan het 
bereiken van de doelstellingen;

Or. de

Amendement 8
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt de noodzaak om de 
coördinatie tussen de Europese Unie en 
Latijns-Amerika bij het bereiken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) te verbeteren, in het 

4. benadrukt de noodzaak om de 
coördinatie tussen de Europese Unie en 
Latijns-Amerika bij het bereiken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) te verbeteren, in het 



AM\893795NL.doc 7/13 PE483.715v01-00

NL

bijzonder voor de maatregelen die gericht 
zijn op het bestrijden van de armoede, het 
scheppen van banen en de maatschappelijk 
integratie van gemarginaliseerde groepen; 
benadrukt dat de MDG voor een mondiaal 
samenwerkingsverband voor ontwikkeling 
(MDG 8) centraal moet staan in het beleid 
van de EU voor de samenwerking met 
Latijns-Amerika, waarbij gebieden moeten 
worden gekozen waarin de nieuwe 
strategie van "inclusieve groei" in die 
landen zal worden toegepast;

bijzonder voor de maatregelen die gericht 
zijn op het bestrijden van de armoede, het 
scheppen van banen en de maatschappelijk 
integratie van gemarginaliseerde groepen; 
benadrukt dat de MDG voor een mondiaal 
samenwerkingsverband voor ontwikkeling 
(MDG 8) centraal moet staan in het beleid 
van de EU voor de samenwerking met 
Latijns-Amerika, waarbij gebieden moeten 
worden gekozen waarin de nieuwe 
strategie van "inclusieve groei" in die 
landen zal worden toegepast; hoopt dat de 
ontwikkelingssamenwerking tussen de EU 
en Latijns-Amerika de landen die IAO-
Verdrag 169 betreffende 
migrantenwerknemers nog niet hebben 
geratificeerd, ertoe aanzet dit te doen;

Or. es

Amendement 9
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de positieve synergieën van 
regionale integratie die het gevolg zijn van 
de uitgebreide associatieovereenkomsten 
tussen de EU en de verschillende 
subregionale groepen; verzoekt om nieuwe 
inzichten voor biregionale samenwerking, 
met het oog op de zevende EU-LAC-Top 
van staatshoofden en regeringsleiders, die 
in januari 2013 in Chili gehouden zal 
worden;

5. hoopt op positieve synergieën van 
regionale integratie die het gevolg zijn van 
de uitgebreide associatieovereenkomsten 
tussen de EU en de verschillende 
subregionale groepen; verzoekt om nieuwe 
inzichten voor biregionale samenwerking, 
met het oog op de zevende EU-LAC-Top 
van staatshoofden en regeringsleiders, die 
in januari 2013 in Chili gehouden zal 
worden;

Or. en

Amendement 10
Willy Meyer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op de positieve synergieën van 
regionale integratie die het gevolg zijn van 
de uitgebreide associatieovereenkomsten 
tussen de EU en de verschillende 
subregionale groepen; verzoekt om 
nieuwe inzichten voor biregionale 
samenwerking, met het oog op de zevende 
EU-LAC-Top van staatshoofden en 
regeringsleiders, die in januari 2013 in 
Chili gehouden zal worden;

5. wijst op de positieve synergieën van 
regionale integratie; verzoekt om nieuwe 
inzichten voor biregionale samenwerking, 
met het oog op de zevende EU-LAC-Top 
van staatshoofden en regeringsleiders, die 
in januari 2013 in Chili gehouden zal 
worden; verwelkomt de mechanismen van 
regionale integratie zoals de ALBA, de 
Bank van het Zuiden, UZAN, en ook de 
onlangs opgerichte Gemeenschap van 
Latijns-Amerikaanse en Caraïbische 
Staten (CELAC);

Or. es

Amendement 11
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de noodzaak om de 
overeenkomsten met Latijns-Amerika, die 
nu voor 85% concentreren op vrije 
handel, opnieuw in evenwicht te brengen 
en met name ook om in 
handelsgerelateerde hoofdstukken, zoals 
financiële diensten, overheidsaankopen 
en intellectueel eigendom, in bepalingen 
te voorzien inzake 
ontwikkelingsbehoeften, in alle lopende 
onderhandelingen met het oog op 
overeenkomsten (Mercosur), vóór de 
ratificatie (Centraal-Amerika, 
Colombia/Peru) of bij de herziening 
(Mexico, Chili);
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Or. en

Amendement 12
Willy Meyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt de multilaterale 
overeenkomst tussen de EU, Colombia en 
Peru, omdat het gaat om een 
vrijhandelsovereenkomst die geen 
rekening houdt met complementariteit, 
noch met economische en 
maatschappelijke asymmetrieën; is van 
oordeel dat de EU geen overeenkomsten 
moet ondertekenen met derde landen 
waarin, zoals in het geval van Colombia, 
de mensenrechten systematisch 
geschonden worden;

Or. es

Amendement 13
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat het belangrijk is 
bedrijven verantwoordelijk te stellen wat 
betreft milieuschade en belastingen, via 
de verplichte invoering van stelsels zoals 
het initiatief inzake transparantie van de 
winningsindustrieën, "Publish what you 
pay" en verslaglegging per land (MiFID) 
in bilaterale overeenkomsten;

Or. en
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Amendement 14
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. ten sterkste het overleg met de 
betrokken lokale gemeenschappen door 
winningsprojecten, zoals de nieuwe wet 
inzake voorafgaand overleg in Peru, te 
steunen en een actieve rol te spelen in het 
voorkomen van de criminalisering van 
protesten;

Or. en

Amendement 15
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het belang van EU-steun 
voor integratie binnen Latijns-Amerika; 
wijst nadrukkelijk op het ontbreken van 
een alomvattend EU-beleid en een 
regionale benadering voor Latijns-Amerika 
ter ondersteuning van de zuid-zuid-
samenwerking, en het gebrek aan 
duidelijke EU-beleidsrichtsnoeren ten 
aanzien van zuid-zuid-samenwerking en 
interregionale associatie; wijst op de 
noodzaak om de politieke dialoog tussen 
de EU en Latijns-Amerika op 
verschillende niveaus, zoals de Toppen 
van staatshoofden en de parlementaire 
vergadering van EUROLAT, te verbreden, 
als een belangrijk instrument voor het tot 
stand brengen van een politieke

6. onderstreept het belang van EU-steun 
voor integratie binnen Latijns-Amerika; 
wijst nadrukkelijk op het ontbreken van 
een alomvattend EU-beleid en een 
regionale benadering voor Latijns-Amerika 
ter ondersteuning van de zuid-zuid-
samenwerking, en het gebrek aan 
duidelijke EU-beleidsrichtsnoeren ten 
aanzien van zuid-zuid-samenwerking en 
interregionale associatie die erop gericht 
zijn autonome ruimtes te creëren voor 
coördinatie en politieke samenwerking 
tussen de Latijns-Amerikaanse landen 
zonder inmenging van Europa of Noord-
Amerika;
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consensus;

Or. en

Amendement 16
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het belang van EU-steun 
voor integratie binnen Latijns-Amerika; 
wijst nadrukkelijk op het ontbreken van 
een alomvattend EU-beleid en een 
regionale benadering voor Latijns-Amerika 
ter ondersteuning van de zuid-zuid-
samenwerking, en het gebrek aan 
duidelijke EU-beleidsrichtsnoeren ten 
aanzien van zuid-zuid-samenwerking en 
interregionale associatie; wijst op de 
noodzaak om de politieke dialoog tussen 
de EU en Latijns-Amerika op verschillende 
niveaus, zoals de Topbijeenkomsten van 
staatshoofden en de parlementaire 
vergadering van EUROLAT, te verbreden, 
als een belangrijk instrument voor het tot 
stand brengen van een politieke consensus;

6. onderstreept het belang van EU-steun 
voor integratie binnen Latijns-Amerika; 
betreurt het ontbreken van een 
alomvattend EU-beleid en een regionale 
benadering voor Latijns-Amerika ter 
ondersteuning van de zuid-zuid-
samenwerking, en het gebrek aan 
duidelijke EU-beleidsrichtsnoeren ten 
aanzien van zuid-zuid-samenwerking en 
interregionale associatie; wijst op de 
noodzaak om de politieke dialoog tussen 
de EU en Latijns-Amerika op verschillende 
niveaus, zoals de Topbijeenkomsten van 
staatshoofden en de parlementaire 
vergadering van EUROLAT, te verbreden, 
als een belangrijk instrument voor het tot 
stand brengen van een politieke consensus;

Or. en

Amendement 17
Laima Liucija Andrikienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak om de 
politieke dialoog tussen de EU en Latijns-
Amerika te verbreden op verschillende 
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niveaus, zoals de topbijeenkomsten van 
staatshoofden en op de Parlementaire 
Vergadering EU-Latijns-Amerika, als 
belangrijke instrumenten om politieke 
consensus te ontwikkelen; roept op om 
met de nodige financiële middelen 
tegemoet te komen aan de politieke 
verbintenissen die voortvloeien uit de Top 
EU-Latijns-Amerika;

Or. en

Amendement 18
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de VP/HR en de EDEO op om 
van de strijd tegen straffeloosheid een 
absolute prioriteit te maken in haar 
ontwikkeling met Latijns-Amerika, en om 
tegen eind 2012 een mededeling voor te 
stellen met hoofdstukken inzake justitiële 
samenwerking, financiële samenwerking 
en gegevensuitwisseling en inzake de 
bescherming van slachtoffers;

Or. en

Amendement 19
Ulrike Lunacek
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt er bij de VP/HR op aan het 
Europees Parlement toe te laten actief 
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deel te nemen aan de bestaande 
mensenrechtendialogen en haar 
samenwerking aan te bieden bij het 
zoeken naar manieren om geweld tegen 
vrouwen en vrouwenmoord uit te bannen 
in het kader van het biregionaal 
partnerschap;

Or. en


