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Poprawka 1
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie ścisłych stosunków 
z krajami Ameryki Łacińskiej oraz 
konieczność rozwinięcia nowych form 
współpracy z krajami wschodzącymi i 
krajami o średnim dochodzie w Ameryce 
Łacińskiej za pośrednictwem instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju i nowego instrumentu 
partnerstwa;

1. podkreśla znaczenie ścisłych stosunków 
z krajami Ameryki Łacińskiej oraz 
konieczność rozwijania tych stosunków w 
oparciu o wzajemny szacunek i na 
równych prawach;

Or. es

Poprawka 2
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie ścisłych stosunków 
z krajami Ameryki Łacińskiej oraz 
konieczność rozwinięcia nowych form 
współpracy z krajami wschodzącymi i
krajami o średnim dochodzie w Ameryce 
Łacińskiej za pośrednictwem instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju 
i nowego instrumentu partnerstwa;

1. podkreśla znaczenie ściślejszych
stosunków z krajami Ameryki Łacińskiej –
zwłaszcza w kontekście ciągle rosnącej 
wartości obrotu handlowego – oraz 
konieczność rozwinięcia nowych form 
współpracy z krajami wschodzącymi i 
krajami o średnim dochodzie w Ameryce 
Łacińskiej za pośrednictwem instrumentu 
finansowania współpracy na rzecz rozwoju 
i nowego instrumentu partnerstwa;

Or. de

Poprawka 3
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że UE powinna wykazać 
wyraźne zaangażowanie we współpracę z 
Ameryką Łacińską w celu zwalczania 
ubóstwa w krajach o średnim dochodzie, w 
których występują istotne różnice 
społeczne;

2. zwraca uwagę, że jednoznaczne i 
wyraźne oświadczenie UE o podjęciu 
ściślejszej współpracy z Ameryką Łacińską 
jest niezbędne do zwalczania ubóstwa w 
krajach o średnim dochodzie, w których 
występują istotne różnice społeczne;

Or. de

Poprawka 4
Laima Liucija Andrikienė

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaznacza, że spójność społeczna 
powinna nadal stanowić podstawową 
zasadę strategii współpracy na rzecz 
rozwoju wobec Ameryki Łacińskiej nie 
tylko ze względu na społeczno-
gospodarcze znaczenie spójności 
społecznej, ale również ze względu na jej 
rolę we wzmacnianiu instytucji 
demokratycznych w regionie i zasady 
państwa prawa;

3. zaznacza, że spójność społeczna 
powinna nadal stanowić podstawową 
zasadę strategii współpracy na rzecz 
rozwoju wobec Ameryki Łacińskiej nie 
tylko ze względu na społeczno-
gospodarcze znaczenie spójności 
społecznej, ale również ze względu na jej 
rolę we wzmacnianiu instytucji 
demokratycznych w regionie i zasady 
państwa prawa; podkreśla znaczenie 
rozszerzenia programów współpracy 
regionalnej UE wspierających spójność 
społeczną m.in. poprzez ograniczanie 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 5
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaznacza, że spójność społeczna 3. zaznacza, że spójność społeczna oraz 
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powinna nadal stanowić podstawową 
zasadę strategii współpracy na rzecz 
rozwoju wobec Ameryki Łacińskiej nie 
tylko ze względu na społeczno-
gospodarcze znaczenie spójności 
społecznej, ale również ze względu na jej 
rolę we wzmacnianiu instytucji 
demokratycznych w regionie i zasady
państwa prawa;

walka z nierównościami gospodarczymi i 
społecznymi powinny nadal stanowić 
podstawowe zasady strategii współpracy na 
rzecz rozwoju wobec Ameryki Łacińskiej 
nie tylko ze względu na ich społeczno-
gospodarcze znaczenie, ale również ze 
względu na ich rolę we wzmacnianiu 
instytucji demokratycznych w regionie, 
tworzeniu socjalnego państwa prawa i 
zapewnieniu przestrzegania praw 
człowieka;

Or. es

Poprawka 6
Laima Liucija Andrikienė

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że kształcenie i inwestycje 
w kapitał ludzki stanowią podstawę 
spójności społecznej, tworzenia miejsc 
pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego; 
podkreśla również znaczenie rozwoju 
infrastruktury dla ograniczenia ubóstwa 
bezwzględnego i względnego oraz różnic 
pomiędzy regionami i grupami 
społecznymi, a także znaczenie wspierania 
MŚP jako ważnego filaru 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego;

Or. en

Poprawka 7
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność sprawniejszej 
koordynacji działań pomiędzy Unią 

4. podkreśla konieczność sprawniejszej 
koordynacji działań pomiędzy Unią 
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Europejską a Ameryką Łacińską w 
zakresie osiągania milenijnych celów 
rozwoju (MCR), zwłaszcza działań 
mających na celu zwalczanie ubóstwa, 
tworzenie miejsc pracy i włączenie
społeczne grup zmarginalizowanych; 
podkreśla, że MCR dotyczący globalnego 
partnerstwa na rzecz rozwoju (MCR 8) 
powinien stanowić priorytet polityki 
współpracy UE z Ameryką Łacińską, w 
kontekście czego konieczne jest wybranie 
obszarów, w których należy wdrożyć nową 
strategię „rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” w tych krajach;

Europejską a Ameryką Łacińską w 
zakresie osiągania milenijnych celów 
rozwoju (MCR), zwłaszcza działań
mających na celu zwalczanie ubóstwa, 
tworzenie miejsc pracy i włączenie 
społeczne grup zmarginalizowanych; 
podkreśla, że MCR dotyczący globalnego 
partnerstwa na rzecz rozwoju (MCR 8) 
powinien stanowić priorytet polityki 
współpracy UE z Ameryką Łacińską, w
kontekście czego konieczne jest wybranie 
obszarów, w których należy wdrożyć nową 
strategię „rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” w tych krajach; podkreśla, 
że Fundacja UE–Ameryka Łacińska i 
Karaiby może znacznie przyczynić się do 
osiągnięcia tych celów;

Or. de

Poprawka 8
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność sprawniejszej 
koordynacji działań pomiędzy Unią 
Europejską a Ameryką Łacińską w 
zakresie osiągania milenijnych celów 
rozwoju (MCR), zwłaszcza działań 
mających na celu zwalczanie ubóstwa, 
tworzenie miejsc pracy i włączenie 
społeczne grup zmarginalizowanych; 
podkreśla, że MCR dotyczący globalnego 
partnerstwa na rzecz rozwoju (MCR 8) 
powinien stanowić priorytet polityki 
współpracy UE z Ameryką Łacińską, w 
kontekście czego konieczne jest wybranie 
obszarów, w których należy wdrożyć nową 
strategię „rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” w tych krajach;

4. podkreśla konieczność sprawniejszej 
koordynacji działań pomiędzy Unią 
Europejską a Ameryką Łacińską w 
zakresie osiągania milenijnych celów 
rozwoju (MCR), zwłaszcza działań 
mających na celu zwalczanie ubóstwa, 
tworzenie miejsc pracy i włączenie 
społeczne grup zmarginalizowanych; 
podkreśla, że MCR dotyczący globalnego 
partnerstwa na rzecz rozwoju (MCR 8) 
powinien stanowić priorytet polityki 
współpracy UE z Ameryką Łacińską, w 
kontekście czego konieczne jest wybranie 
obszarów, w których należy wdrożyć nową 
strategię „rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” w tych krajach; oczekuje, że 
współpraca na rzecz rozwoju między Unią 
Europejską a Ameryką Łacińską sprawi, 
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iż konwencję MOP nr 169 w zakresie 
dotyczącym pracowników migrujących 
ratyfikują kraje, które tego dotychczas nie 
uczyniły;

Or. es

Poprawka 9
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla korzystny efekt synergii w 
zakresie integracji regionalnej wynikający 
z kompleksowych układów o 
stowarzyszeniu pomiędzy UE a 
poszczególnymi grupami subregionalnymi; 
apeluje o nowe koncepcje współpracy 
międzyregionalnej na potrzeby 7. szczytu 
UE-Ameryka Łacińska i Karaiby na 
szczeblu głów państw i szefów rządów, 
który odbędzie się w Chile w styczniu 
2013 r.;

5. wyraża nadzieję na korzystny efekt 
synergii w zakresie integracji regionalnej 
wynikający z kompleksowych układów o 
stowarzyszeniu pomiędzy UE a 
poszczególnymi grupami subregionalnymi; 
apeluje o nowe koncepcje współpracy 
międzyregionalnej na potrzeby 7. szczytu 
UE-Ameryka Łacińska i Karaiby na 
szczeblu głów państw i szefów rządów, 
który odbędzie się w Chile w styczniu 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 10
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla korzystny efekt synergii w 
zakresie integracji regionalnej wynikający 
z kompleksowych układów o 
stowarzyszeniu pomiędzy UE a 
poszczególnymi grupami 
subregionalnymi; apeluje o nowe 
koncepcje współpracy międzyregionalnej 
na potrzeby 7. szczytu UE-Ameryka 

5. podkreśla korzystny efekt synergii w 
zakresie integracji regionalnej; apeluje o 
nowe koncepcje współpracy 
międzyregionalnej na potrzeby 7. szczytu 
UE-Ameryka Łacińska i Karaiby na 
szczeblu głów państw i szefów rządów, 
który odbędzie się w Chile w styczniu 
2013 r.; z zadowoleniem przyjmuje 
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Łacińska i Karaiby na szczeblu głów 
państw i szefów rządów, który odbędzie się 
w Chile w styczniu 2013 r.;

istnienie mechanizmów integracji 
regionalnej, takich jak ALBA, Bank 
Południa, UNASUR czy nowo utworzona 
Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów (CELAC);

Or. es

Poprawka 11
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje na konieczność ponownego 
zrównoważenia umów z Ameryką 
Łacińską, których obecna treść w ponad 
85 procentach dotyczy wolnego handlu, a 
zwłaszcza dopilnowania, by przepisy 
dotyczące potrzeb rozwojowych 
uwzględniono również w rozdziałach 
dotyczących handlu, takich jak usługi 
finansowe, zamówienia rządowe i prawo 
własności intelektualnej w ramach 
wszystkich toczących się obecnie 
negocjacji dotyczących umów (Mercosur), 
przed ratyfikacją umowy (Ameryka 
Środkowa, Kolumbia/Peru) lub w trakcie 
jej zmiany (Meksyk, Chile);

Or. en

Poprawka 12
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie z powodu zawarcia 
wielostronnej umowy między UE, 
Kolumbią i Peru ze względu na to, że jest 
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to umowa o wolnym handlu, która nie 
uwzględnia komplementarności ani też 
gospodarczych i społecznych asymetrii; 
jest zdania, że UE nie powinna 
podpisywać umów z państwami trzecimi, 
w których – podobnie jak w przypadku 
Kolumbii – regularnie dochodzi do 
łamania praw człowieka;

Or. es

Poprawka 13
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla znaczenie obciążenia spółek 
odpowiedzialnością za szkody w 
środowisku i podatki poprzez 
obowiązkowe wprowadzenie do 
dwustronnych umów mechanizmów 
takich jak Inicjatywa Przejrzystości w 
Branżach Wydobywczych, kampania 
„Poinformuj, ile płacisz” i osobne 
sprawozdania dla każdego państwa 
(MiFID);

Or. en

Poprawka 14
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zdecydowanie popiera procedury 
konsultacji z zainteresowanymi lokalnymi 
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społecznościami w przypadku projektów 
wydobywczych, np. nowe prawo dotyczące 
wcześniejszych konsultacji w Peru, oraz 
odgrywanie aktywnej roli w zapobieganiu 
kryminalizacji protestów;

Or. en

Poprawka 15
Laima Liucija Andrikienė

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia ze 
strony UE dla integracji w Ameryce 
Łacińskiej; akcentuje brak kompleksowej 
polityki UE i podejścia regionalnego 
wobec Ameryki Łacińskiej w ramach 
wspierania współpracy Południe-Południe 
oraz brak jasnych wytycznych polityki UE 
w odniesieniu do współpracy Południe-
Południe i międzyregionalnego procesu 
stowarzyszeniowego; podkreśla 
konieczność poszerzenia dialogu 
politycznego UE-Ameryka Łacińska na 
różnych szczeblach, takich jak szczyty na 
szczeblu głów państw i Zgromadzenie 
Parlamentarne Eurolat, jako istotnych 
narzędzi rozwoju konsensusu 
politycznego;

6. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia ze 
strony UE dla integracji w Ameryce 
Łacińskiej; akcentuje brak kompleksowej 
polityki UE i podejścia regionalnego 
wobec Ameryki Łacińskiej w ramach 
wspierania współpracy Południe-Południe 
oraz brak jasnych wytycznych polityki UE 
w odniesieniu do współpracy Południe-
Południe i międzyregionalnego procesu 
stowarzyszeniowego, mających na celu 
stworzenie autonomicznych dziedzin 
koordynacji i współpracy politycznej 
wśród krajów Ameryki Łacińskiej bez 
ingerencji Europy i Ameryki Północnej;

Or. en

Poprawka 16
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia ze 
strony UE dla integracji w Ameryce 
Łacińskiej; akcentuje brak kompleksowej 
polityki UE i podejścia regionalnego 
wobec Ameryki Łacińskiej w ramach 
wspierania współpracy Południe-Południe 
oraz brak jasnych wytycznych polityki UE 
w odniesieniu do współpracy Południe-
Południe i międzyregionalnego procesu 
stowarzyszeniowego; podkreśla 
konieczność poszerzenia dialogu 
politycznego UE-Ameryka Łacińska na 
różnych szczeblach, takich jak szczyty na 
szczeblu głów państw i Zgromadzenie 
Parlamentarne Eurolat, jako istotnych 
narzędzi rozwoju konsensusu politycznego;

6. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia ze 
strony UE dla integracji w Ameryce 
Łacińskiej; wyraża ubolewanie w związku 
z brakiem kompleksowej polityki UE i 
podejścia regionalnego wobec Ameryki 
Łacińskiej w ramach wspierania 
współpracy Południe-Południe oraz 
brakiem jasnych wytycznych polityki UE 
w odniesieniu do współpracy Południe-
Południe i międzyregionalnego procesu 
stowarzyszeniowego; podkreśla 
konieczność poszerzenia dialogu 
politycznego UE-Ameryka Łacińska na 
różnych szczeblach, takich jak szczyty na 
szczeblu głów państw i Zgromadzenie 
Parlamentarne Eurolat, jako istotnych 
narzędzi rozwoju konsensusu politycznego;

Or. en

Poprawka 17
Laima Liucija Andrikienė

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność poszerzenia 
dialogu politycznego UE-Ameryka 
Łacińska na różnych szczeblach, takich 
jak szczyty na szczeblu głów państw i 
Zgromadzenie Parlamentarne Eurolat, 
jako istotnych narzędzi rozwoju
konsensusu politycznego; domaga się, aby 
na realizację zobowiązań politycznych 
podjętych na szczytach UE-Ameryka 
Łacińska przeznaczono niezbędne środki 
finansowe;

Or. en
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Poprawka 18
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką 
przedstawiciel i ESDZ do nadania 
bezwzględnego priorytetu walce z 
bezkarnością w ramach współpracy 
rozwojowej z Ameryką Łacińską oraz do 
opublikowania do końca 2012 r., 
komunikatu zawierającego rozdziały 
dotyczące współpracy sądowej, finansowej 
oraz wymiany informacji, a także ochrony 
ofiar;

Or. en

Poprawka 19
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką 
przedstawiciel do umożliwienia 
Parlamentowi Europejskiemu aktywnego 
udziału w prowadzonych obecnie 
dialogach dotyczących praw człowieka 
oraz do zaoferowania współpracy w 
zakresie poszukiwania środków 
zaradczych służących zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i kobietobójstwa w 
kontekście partnerstwa dwuregionalnego;

Or. en
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