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Amendamentul 1
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța unei relații 
apropiate cu țările din America Latină și 
necesitatea de a dezvolta noi forme de 
cooperare cu țările nou apărute și cu 
venituri medii din America Latină prin 
intermediul Instrumentului de cooperare 
pentru dezvoltare și a noului Instrument 
de parteneriat;

1. subliniază importanța unei relații 
apropiate cu țările din America Latină și 
necesitatea de a le dezvolta pe baza
respectului reciproc, de la egal la egal;

Or. es

Amendamentul 2
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța unei relații 
apropiate cu țările din America Latină și 
necesitatea de a dezvolta noi forme de 
cooperare cu țările nou apărute și cu 
venituri medii din America Latină prin 
intermediul Instrumentului de cooperare 
pentru dezvoltare și a noului Instrument de 
parteneriat;

1. subliniază importanța unei relații mai
apropiate cu țările din America Latină – în 
special având în vedere volumul 
schimburilor comerciale, în continuă 
creștere – și necesitatea de a dezvolta noi 
forme de cooperare cu țările nou apărute și 
cu venituri medii din America Latină prin 
intermediul Instrumentului de cooperare 
pentru dezvoltare și a noului Instrument de 
parteneriat;

Or. de
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Amendamentul 3
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că UE ar trebui să 
demonstreze un angajament clar de a 
coopera cu America Latină (AL) cu scopul 
de a combate sărăcia din țările cu venituri 
medii cu diferențe sociale semnificative;

2. subliniază faptul că este necesar un 
angajament clar și inechivoc al UE de a 
intensifica cooperarea cu America Latină 
(AL) cu scopul de a combate sărăcia din 
țările cu venituri medii cu diferențe sociale 
semnificative;

Or. de

Amendamentul 4
Laima Liucija Andrikienė

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că strategia de 
cooperare pentru dezvoltare față de 
America Latină ar trebui să mențină ca 
principiu de bază coeziunea socială, având 
în vedere nu numai implicațiile sale 
socioeconomice, ci și importanța sa pentru 
consolidarea instituțiilor democratice în 
regiune și a statului de drept;

3. insistă asupra faptului că strategia de 
cooperare pentru dezvoltare față de 
America Latină ar trebui să mențină ca 
principiu de bază coeziunea socială, având 
în vedere nu numai implicațiile sale 
socioeconomice, ci și importanța sa pentru 
consolidarea instituțiilor democratice în
regiune și a statului de drept; subliniază 
importanța extinderii programelor de 
cooperare regională ale UE pentru a 
sprijini coeziunea socială, inclusiv prin 
reducerea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 5
Willy Meyer
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. insistă asupra faptului că strategia de 
cooperare pentru dezvoltare față de 
America Latină ar trebui să mențină ca 
principiu de bază coeziunea socială, având 
în vedere nu numai implicațiile sale
socioeconomice, ci și importanța sa pentru 
consolidarea instituțiilor democratice în 
regiune și a statului de drept;

3.  insistă asupra faptului că strategia de 
cooperare pentru dezvoltare față de 
America Latină trebuie să mențină ca 
principii de bază coeziunea socială și 
combaterea inegalității economice și 
sociale, având în vedere nu numai 
implicațiile lor socioeconomice, ci și 
importanța lor pentru consolidarea 
instituțiilor democratice în regiune, a 
statului social de drept și garantarea 
drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 6
Laima Liucija Andrikienė

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că educația și investirea în 
capitalul uman constituie baza pentru 
coeziunea socială, generarea de locuri de 
muncă și dezvoltarea socio-economică; 
subliniază, de asemenea, importanța 
dezvoltării de infrastructuri noi pentru a 
reduce sărăcia absolută și relativă și 
diferențele dintre regiuni și grupurile 
sociale și a susținerii IMM-urilor, ca 
pilon important pentru o dezvoltare 
economică durabilă;

Or. en
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Amendamentul 7
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
coordonarea între Uniunea Europeană și 
America Latină în vederea îndeplinirii 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM), mai ales măsurile care vizează 
combaterea sărăciei, crearea de locuri de 
muncă și integrarea socială a grupurilor 
marginalizate; subliniază faptul că ODM 
care vizează un parteneriat global pentru 
dezvoltare (ODM 8) ar trebui să reprezinte 
elementul central al politicii de cooperare a 
UE cu America Latină, selectându-se 
anumite regiuni în care să se pună în 
aplicare noua strategie de „creștere 
favorabilă incluziunii” în aceste țări;

4. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
coordonarea între Uniunea Europeană și 
America Latină în vederea îndeplinirii 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM), mai ales măsurile care vizează 
combaterea sărăciei, crearea de locuri de 
muncă și integrarea socială a grupurilor 
marginalizate; subliniază faptul că ODM 
care vizează un parteneriat global pentru 
dezvoltare (ODM 8) ar trebui să reprezinte 
elementul central al politicii de cooperare a 
UE cu America Latină, selectându-se 
anumite regiuni în care să se pună în 
aplicare noua strategie de „creștere 
favorabilă incluziunii” în aceste țări; 
subliniază faptul că Fundația UE-
America Latină-Caraibe poate contribui 
semnificativ la realizarea obiectivelor;

Or. de

Amendamentul 8
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
coordonarea între Uniunea Europeană și 
America Latină în vederea îndeplinirii 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM), mai ales măsurile care vizează 
combaterea sărăciei, crearea de locuri de 
muncă și integrarea socială a grupurilor 

4. subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
coordonarea între Uniunea Europeană și 
America Latină în vederea îndeplinirii 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM), mai ales măsurile care vizează 
combaterea sărăciei, crearea de locuri de 
muncă și integrarea socială a grupurilor 
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marginalizate; subliniază faptul că ODM 
care vizează un parteneriat global pentru 
dezvoltare (ODM 8) ar trebui să reprezinte 
elementul central al politicii de cooperare a 
UE cu America Latină, selectându-se 
anumite regiuni în care să se pună în 
aplicare noua strategie de „creștere 
favorabilă incluziunii” în aceste țări;

marginalizate; subliniază faptul că ODM 
care vizează un parteneriat global pentru 
dezvoltare (ODM 8) ar trebui să reprezinte 
elementul central al politicii de cooperare a 
UE cu America Latină, selectându-se 
anumite regiuni în care să se pună în 
aplicare noua strategie de „creștere 
favorabilă incluziunii” în aceste țări; speră 
că cooperarea pentru dezvoltare a UE cu 
America Latină va ajuta țările care nu au 
făcut acest lucru, să ratifice Convenția 
169 a OIM privind lucrătorii migranți;

Or. es

Amendamentul 9
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază sinergiile pozitive de 
integrare regională care derivă din amplele 
acorduri de asociere dintre UE și diferitele 
grupuri subregionale; solicită noi abordări 
de cooperare biregională în așteptarea celui 
de al 7-lea Summit UE-America Latină al 
șefilor de stat și de guvern, care va avea loc 
în Chile în ianuarie 2013;

5. speră în sinergii pozitive de integrare 
regională care derivă din amplele acorduri 
de asociere dintre UE și diferitele grupuri 
subregionale; solicită noi abordări de 
cooperare biregională în așteptarea celui de 
al 7-lea Summit UE-America Latină al 
șefilor de stat și de guvern, care va avea loc 
în Chile în ianuarie 2013;

Or. en

Amendamentul 10
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. evidențiază sinergiile pozitive de 
integrare regională care derivă din amplele 
acorduri de asociere dintre UE și 
diferitele grupuri subregionale; solicită 
noi abordări de cooperare biregională în 
așteptarea celui de al 7-lea Summit UE-
America Latină al șefilor de stat și de 
guvern, care va avea loc în Chile în 
ianuarie 2013;

5. evidențiază sinergiile pozitive de 
integrare regională; solicită noi abordări de 
cooperare biregională în așteptarea celui de 
al 7-lea Summit UE-America Latină al 
șefilor de stat și de guvern, care va avea loc 
în Chile în ianuarie 2013; salută existența 
unor mecanisme de integrare regională 
precum ALBA, Banca Sudului, UNASUR, 
precum și comunitatea nou creată a 
statelor latino-americane și a celor din 
Caraibe (CELAC);

Or. es

Amendamentul 11
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea reechilibrării 
acordurilor cu America Latină, al căror 
conținut se axează în prezent  în procent 
de peste 85 % pe comerțul liber, și a 
asigurării în mod special a unor dispoziții 
privind nevoile de dezvoltare și în 
capitolele privind comerțul, precum 
serviciile financiare, achizițiile publice și 
proprietatea intelectuală, în cadrul 
oricărei negocieri în curs pentru un acord 
(Mercosur), înainte de ratificarea sa 
(America Centrală, Columbia/Peru) sau 
la momentul revizuirii sale (Mexic, 
Chile);

Or. en
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Amendamentul 12
Willy Meyer

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă Acordul multilateral între UE, 
Columbia și Peru, fiind un acord de liber 
schimb care nu are în vedere nici 
complementaritatea, nici asimetriile 
economice și sociale; este de părere că UE 
nu trebuia să semneze acordurile cu țări 
terțe în care, cum este cazul Columbiei, 
există încălcări sistematice ale drepturilor 
omului;

Or. es

Amendamentul 13
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța responsabilității 
companiilor în ceea ce privește daunele și 
taxele de mediu, prin introducerea 
obligatorie a unor programe precum 
inițiativa privind transparența în sectorul 
industriilor extractive, „Publică ce 
plătești” și raportarea de la țară la țară
(MiFiD) în acordurile bilaterale;

Or. en

Amendamentul 14
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE



PE483.715v01-00 10/13 AM\893795RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. susține cu tărie procesele de 
consultare ale comunităților locale 
afectate de proiectele extractive, precum 
noua lege privind consultarea prealabilă 
în Peru, care joacă un rol activ în 
prevenirea criminalizării protestelor;

Or. en

Amendamentul 15
Laima Liucija Andrikienė

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța sprijinului UE 
pentru integrare în America Latină; 
subliniază faptul că Uniunea Europeană nu 
dispune de o politică amplă și o abordare 
regională în raport cu America Latină 
pentru a sprijini cooperarea sud-sud și nici 
de orientări politice clare în privința 
cooperării sud-sud și a asocierii 
interregionale; subliniază necesitatea 
extinderii dialogului politic UE-America 
Latină la diferite niveluri, cum ar fi 
summit-urile șefilor de stat și de guvern și
Adunarea parlamentară EUROLAT, ca 
instrumente importante pentru 
dezvoltarea unui consens politic;

6. subliniază importanța sprijinului UE 
pentru integrare în America Latină; 
subliniază faptul că Uniunea Europeană nu 
dispune de o politică amplă și o abordare 
regională în raport cu America Latină 
pentru a sprijini cooperarea sud-sud și nici 
de orientări politice clare în privința 
cooperării sud-sud și a asocierii 
interregionale, având ca scop crearea de 
spații autonome pentru coordonarea și 
cooperarea politică în rândul țărilor din 
America Latină, fără implicarea 
europeană sau nord-americană;

Or. en
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Amendamentul 16
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța sprijinului UE 
pentru integrare în America Latină; 
subliniază faptul că Uniunea Europeană nu 
dispune de o politică amplă și o abordare 
regională în raport cu America Latină 
pentru a sprijini cooperarea sud-sud și nici 
de orientări politice clare în privința 
cooperării sud-sud și a asocierii 
interregionale; subliniază necesitatea 
extinderii dialogului politic UE-America 
Latină la diferite niveluri, cum ar fi 
summit-urile șefilor de stat și de guvern și 
Adunarea parlamentară EUROLAT, ca 
instrumente importante pentru dezvoltarea 
unui consens politic;

6. subliniază importanța sprijinului UE 
pentru integrare în America Latină; regretă
faptul că Uniunea Europeană nu dispune de 
o politică amplă și o abordare regională în 
raport cu America Latină pentru a sprijini 
cooperarea sud-sud și nici de orientări 
politice clare în privința cooperării sud-sud 
și a asocierii interregionale; subliniază 
necesitatea extinderii dialogului politic 
UE-America Latină la diferite niveluri, 
cum ar fi summit-urile șefilor de stat și de 
guvern și Adunarea parlamentară 
EUROLAT, ca instrumente importante 
pentru dezvoltarea unui consens politic;

Or. en

Amendamentul 17
Laima Liucija Andrikienė

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea extinderii 
dialogului politic UE-America Latină la 
diferite niveluri, precum summiturile 
șefilor de stat și Adunarea Parlamentară 
EUROLAT, ca instrumente importante 
pentru dezvoltarea unui consens politic; 
solicită ca pentru angajamentele politice 
rezultate în urma summiturilor UE-
America Latină să fie prevăzute resursele 
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financiare necesare;

Or. en

Amendamentul 18
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită VP/ÎR și SEAE să considere 
combaterea impunității ca o prioritate 
absolută a dezvoltării relațiilor sale cu 
America Latină și să prezinte până la 
finalul anului 2012 o comunicare 
conținând capitole privind cooperarea 
judiciară, cooperarea financiară și 
schimbul de informații și protecția 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 19
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită VP/ÎR să permită 
Parlamentului European să participe în 
mod activ la dialogurile privind drepturile 
omului și să ofere cooperare în căutarea 
unor soluții pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor și a feminicidului, în 
contextul parteneriatului biregional;
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Or. en


