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Predlog spremembe 1
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Sprememba

1. poudarja pomen tesnih odnosov z 
državami Latinske Amerike in potrebo po 
razvoju novih oblik sodelovanja z 
gospodarstvi v vzponu in državami s 
srednje visokimi dohodki v Latinski 
Ameriki v okviru instrumenta za razvojno 
sodelovanje in novega partnerskega 
instrumenta;

1. poudarja pomen tesnih odnosov z 
državami Latinske Amerike in potrebo po 
razvoju le-teh v medsebojnem 
spoštovanju, kot enak do enakega;

Or. es

Predlog spremembe 2
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poudarja pomen tesnih odnosov z 
državami Latinske Amerike in potrebo po 
razvoju novih oblik sodelovanja z 
gospodarstvi v vzponu in državami s 
srednje visokimi dohodki v Latinski 
Ameriki v okviru instrumenta za razvojno 
sodelovanje in novega partnerskega
instrumenta;

1. poudarja pomen tesnejših odnosov z 
državami Latinske Amerike – zlasti glede 
na nenehno rastoč obseg trgovine – in 
potrebo po razvoju novih oblik sodelovanja 
z gospodarstvi v vzponu in državami s 
srednje visokimi dohodki v Latinski 
Ameriki v okviru instrumenta za razvojno 
sodelovanje in novega partnerskega 
instrumenta;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poudarja, da mora EU pokazati jasno
zavezanost sodelovanju z Latinsko 
Ameriko z namenom boja proti revščini v 
državah s srednje visokimi dohodki, v 
katerih obstajajo pomembne socialne 
razlike;

2. poudarja, da je potrebna jasna in 
odločna zavezanost EU k večjemu
sodelovanju z Latinsko Ameriko z 
namenom boja proti revščini v državah s 
srednje visokimi dohodki, v katerih 
obstajajo pomembne socialne razlike;

Or. de

Predlog spremembe 4
Laima Liucija Andrikienė

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da mora socialna kohezija 
ostati ključno načelo strategije za razvojno 
sodelovanje z Latinsko Ameriko, ne le 
zaradi družbeno-gospodarskih posledic 
socialne kohezije, temveč tudi zaradi 
njenega prispevka k utrjevanju 
demokratičnih institucij v regiji in pravne 
države;

3. poudarja, da mora socialna kohezija 
ostati ključno načelo strategije za razvojno 
sodelovanje z Latinsko Ameriko, ne le 
zaradi družbeno-gospodarskih posledic 
socialne kohezije, temveč tudi zaradi 
njenega prispevka k utrjevanju 
demokratičnih institucij v regiji in pravne 
države; poudarja, da je treba razširiti 
programe regionalnega sodelovanja EU v 
podporo socialni koheziji, tudi z 
zmanjševanjem revščine;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da mora socialna kohezija 
ostati ključno načelo strategije za razvojno 
sodelovanje z Latinsko Ameriko, ne le 
zaradi družbeno-gospodarskih posledic 
socialne kohezije, temveč tudi zaradi 
njenega prispevka k utrjevanju 
demokratičnih institucij v regiji in pravne 
države;

3. poudarja, da morata socialna kohezija 
ter boj proti gospodarski in socialni 
neenakosti ostati ključni načeli strategije 
za razvojno sodelovanje z Latinsko 
Ameriko, ne le zaradi njunih družbeno-
gospodarskih posledic, temveč tudi zaradi 
njunega prispevka k utrjevanju 
demokratičnih institucij v regiji in socialne 
države, temelječe na pravu, ter k 
zagotavljanju človekovih pravic;

Or. es

Predlog spremembe 6
Laima Liucija Andrikienė

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja, da sta izobraževanje in 
vlaganje v človeški kapital podlaga za 
socialno kohezijo, ustvarjanje delovnih 
mest in družbeno-gospodarski razvoj; 
poudarja tudi, da je treba razvijati novo 
infrastrukturo, da bi zmanjšali absolutno in 
relativno revščino ter razlike med regijami 
in družbenimi skupinami, ter podpreti mala 
in srednja podjetja kot pomemben steber 
trajnostnega gospodarskega razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da se morata Evropska unija in 
Latinska Amerika bolje usklajevati pri 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja, zlasti 
v okviru dejavnosti za boj proti revščini, 
ustvarjanje novih delovnih mest in socialno 
vključevanje skupin, odrinjenih na rob 
družbe; poudarja, da mora biti razvojni cilj 
tisočletja za svetovno partnerstvo za razvoj 
(razvojni cilj tisočletja št. 8) v središču 
politike EU za sodelovanje z Latinsko 
Ameriko, pri čemer so izbrana področja, na 
katerih se bo izvajala nova strategija 
„vključujoče rasti“ v teh državah;

4. poudarja, da se morata Evropska unija in 
Latinska Amerika bolje usklajevati pri 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja, zlasti 
v okviru dejavnosti za boj proti revščini, 
ustvarjanje novih delovnih mest in socialno 
vključevanje skupin, odrinjenih na rob 
družbe; poudarja, da mora biti razvojni cilj 
tisočletja za svetovno partnerstvo za razvoj 
(razvojni cilj tisočletja št. 8) v središču 
politike EU za sodelovanje z Latinsko 
Ameriko, pri čemer so izbrana področja, na 
katerih se bo izvajala nova strategija 
„vključujoče rasti“ v teh državah;
poudarja, da ima fundacija EU-Latinska 
Amerika in Karibi lahko pomembno vlogo 
pri doseganju teh ciljev;

Or. de

Predlog spremembe 8
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da se morata Evropska unija in 
Latinska Amerika bolje usklajevati pri 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja, zlasti 
v okviru dejavnosti za boj proti revščini, 

4. poudarja, da se morata Evropska unija in 
Latinska Amerika bolje usklajevati pri 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja, zlasti 
v okviru dejavnosti za boj proti revščini, 
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ustvarjanje novih delovnih mest in socialno 
vključevanje skupin, odrinjenih na rob 
družbe; poudarja, da mora biti razvojni cilj 
tisočletja za svetovno partnerstvo za razvoj 
(razvojni cilj tisočletja št. 8) v središču 
politike EU za sodelovanje z Latinsko 
Ameriko, pri čemer so izbrana področja, na 
katerih se bo izvajala nova strategija 
„vključujoče rasti“ v teh državah;

ustvarjanje novih delovnih mest in socialno 
vključevanje skupin, odrinjenih na rob 
družbe; poudarja, da mora biti razvojni cilj 
tisočletja za svetovno partnerstvo za razvoj 
(razvojni cilj tisočletja št. 8) v središču 
politike EU za sodelovanje z Latinsko 
Ameriko, pri čemer so izbrana področja, na 
katerih se bo izvajala nova strategija 
„vključujoče rasti“ v teh državah; upa, da 
bo razvoj sodelovanja med EU in Latinsko 
Ameriko spodbudil države, ki tega še niso 
storile, da ratificirajo Konvencijo 
Mednarodne organizacije dela št. 169 o 
delavcih migrantih; 

Or. es

Predlog spremembe 9
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja obstoj pozitivnih sinergij za 
regionalno povezovanje, ki izhajajo iz 
celovitih pridružitvenih sporazumov med 
EU in različnimi podregionalnimi 
skupinami; poziva k oblikovanju novih 
vizij za sodelovanje med regijama pred 
srečanjem voditeljev držav in vlad na 
7. vrhu EU-LAK, ki bo organiziran 
januarja 2013 v Čilu;

5. upa na obstoj pozitivnih sinergij za 
regionalno povezovanje, ki izhajajo iz 
celovitih pridružitvenih sporazumov med 
EU in različnimi podregionalnimi 
skupinami; poziva k oblikovanju novih 
vizij za sodelovanje med regijama pred 
srečanjem voditeljev držav in vlad na 
7. vrhu EU-LAK, ki bo organiziran 
januarja 2013 v Čilu;

Or. en

Predlog spremembe 10
Willy Meyer
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja obstoj pozitivnih sinergij za 
regionalno povezovanje, ki izhajajo iz 
celovitih pridružitvenih sporazumov med 
EU in različnimi podregionalnimi 
skupinami; poziva k oblikovanju novih 
vizij za sodelovanje med regijama pred 
srečanjem voditeljev držav in vlad na 
7. vrhu EU-LAK, ki bo organiziran 
januarja 2013 v Čilu;

5. poudarja obstoj pozitivnih sinergij za 
regionalno povezovanje; poziva k 
oblikovanju novih vizij za sodelovanje med 
regijama pred srečanjem voditeljev držav 
in vlad na 7. vrhu EU-LAK, ki bo 
organiziran januarja 2013 v Čilu;
pozdravlja obstoj mehanizmov za 
regionalno povezovanje, kot so ALBA, 
Banco del Sur, Unasur in nedavno 
ustanovljena Skupnost latinskoameriških 
in karibskih držav (CELAC);

Or. es

Predlog spremembe 11
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poudarja, da je treba znova 
uravnotežiti vsebino sporazumov z 
Latinsko Ameriko, ki se sedaj v več kot 
85 % osredotoča na prosto trgovino, ter v 
procesu pogajanj o sporazumih (npr. z 
Mercosurjem), pred ratifikacijo 
sporazumov (npr. sporazumov s Srednjo 
Ameriko, Kolumbijo/Perujem) ali v 
procesu revizije sporazumov (npr. 
sporazumov z Mehiko in Čilom) posebej 
vključiti določbe o razvojnih potrebah tudi 
v poglavja, ki zadevajo trgovino, npr. 
poglavja o finančnih storitvah, javnih 
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naročilih in intelektualni lastnini;

Or. en

Predlog spremembe 12
Willy Meyer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. obžaluje večstranski sporazum med 
EU, Kolumbijo in Perujem, ker je to 
prostotrgovinski sporazum, ki ne upošteva 
dopolnjevanja ali gospodarskih in 
družbenih neravnovesij;  meni, da EU ne 
bi smela sklepati sporazumov s tretjimi 
državami, v katerih se, kot v primeru 
Kolumbije, sistematično kršijo človekove 
pravice;

Or. es

Predlog spremembe 13
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5b. poudarja, da je treba od podjetij 
zahtevati odgovorno ravnanje v zvezi z 
okoljsko škodo in davki z obveznim 
vključevanjem shem, kot so pobuda za 
preglednost v ekstraktivni industriji, 
kampanja za objavljanje plačil (Publish 
what you pay) in poročanje po 
posameznih državah (Direktiva o trgih 
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finančnih instrumentov), v dvostranske 
sporazume;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5c. odločno podpira postopke posvetovanj 
z lokalnimi skupnostmi, ki jih zadevajo 
projekti na področju ekstraktivne 
industrije, kot je novi zakon o predhodnih 
posvetovanjih v Peruju, saj ti igrajo 
aktivno vlogo pri preprečevanju 
kriminalizacije protestov;

Or. en

Predlog spremembe 15
Laima Liucija Andrikienė

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da mora EU podpirati 
povezovanje v Latinski Ameriki; poudarja, 
da ne obstajata celovita politika in 
regionalni pristop EU glede Latinske 
Amerike, v okviru katerih bi podpirali 
sodelovanje jug-jug, niti ne obstajajo jasne 
smernice politike EU v zvezi s 
sodelovanjem jug-jug in medregionalnim 
povezovanjem; poudarja, da je treba 

6. poudarja, da mora EU podpirati 
povezovanje v Latinski Ameriki; poudarja, 
da ne obstajata celovita politika in 
regionalni pristop EU glede Latinske 
Amerike, v okviru katerih bi podpirali 
sodelovanje jug-jug, niti ne obstajajo jasne 
smernice politike EU v zvezi s 
sodelovanjem jug-jug ter medregionalnim 
povezovanjem z namenom oblikovanja 
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razširiti dialog med EU in Latinsko 
Ameriko na različnih ravneh, na primer 
na vrhunskih srečanjih voditeljev držav in 
v parlamentarni skupščini EUROLAT, saj 
je to pomembno orodje za razvoj 
političnega soglasja;

avtonomnih prostorov za usklajevanje in 
politično sodelovanje med 
latinskoameriškimi državami brez 
evropskega ali severnoameriškega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da mora EU podpirati 
povezovanje v Latinski Ameriki; poudarja, 
da ne obstajata celovita politika in 
regionalni pristop EU glede Latinske 
Amerike, v okviru katerih bi podpirali 
sodelovanje jug-jug, niti ne obstajajo jasne 
smernice politike EU v zvezi s 
sodelovanjem jug-jug in medregionalnim 
povezovanjem; poudarja, da je treba 
razširiti dialog med EU in Latinsko 
Ameriko na različnih ravneh, na primer na 
vrhunskih srečanjih voditeljev držav in v 
parlamentarni skupščini EUROLAT, saj je 
to pomembno orodje za razvoj političnega 
soglasja;

6. poudarja, da mora EU podpirati 
povezovanje v Latinski Ameriki; obžaluje, 
da ne obstajata celovita politika in 
regionalni pristop EU glede Latinske 
Amerike, v okviru katerih bi podpirali 
sodelovanje jug-jug, niti ne obstajajo jasne 
smernice politike EU v zvezi s 
sodelovanjem jug-jug in medregionalnim 
povezovanjem; poudarja, da je treba 
razširiti dialog med EU in Latinsko 
Ameriko na različnih ravneh, na primer na 
vrhunskih srečanjih voditeljev držav in v 
parlamentarni skupščini EUROLAT, saj je 
to pomembno orodje za razvoj političnega 
soglasja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Laima Liucija Andrikienė

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poudarja, da je treba razširiti dialog 
med EU in Latinsko Ameriko na različnih 
ravneh, na primer na vrhunskih srečanjih 
voditeljev držav in v parlamentarni 
skupščini EUROLAT, saj je to pomembno 
orodje za razvoj političnega soglasja; 
zahteva, da se zagotovijo potrebna 
finančna sredstva, da bi izpolnili politične 
zaveze z vrhov EU-Latinska Amerika;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj uvrstita 
boj proti nekaznovanju med absolutne 
prednostne naloge pri razvoju te politike z 
Latinsko Ameriko ter naj pred koncem 
leta 2012 predstavita sporočilo s poglavji o 
pravosodnem sodelovanju, finančnem 
sodelovanju in izmenjavi informacij ter o 
zaščiti žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6b. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj 
Evropskemu parlamentu omogoči aktivno 
sodelovanje v sedanjih dialogih o 
človekovih pravicah ter naj v okviru 
partnerstva med regijama ponudi 
sodelovanje pri iskanju pomoči za 
odpravo nasilja nad ženskami ter umorov 
žensk in deklet;

Or. en


