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Tarkistus 1
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että huolimatta siitä, 
että maailmanlaajuisen talous- ja 
rahoituskriisin vaikutukset ovat olleet 
Latinalaisessa Amerikassa vähäisempiä 
kuin muilla alueilla, Latinalaisen Amerikan 
eriarvoisuusindeksi ja köyhyysaste ovat 
yhä erittäin korkeat, eikä alueella ole 
edistytty riittävällä tavalla kuuden 
vuosituhattavoitteen saavuttamisessa;

1. palauttaa mieliin, että huolimatta siitä, 
että maailmanlaajuisen talous- ja 
rahoituskriisin vaikutukset ovat olleet 
Latinalaisessa Amerikassa vähäisempiä 
kuin muilla alueilla, Latinalaisen Amerikan 
eriarvoisuusindeksi ja köyhyysaste ovat 
yhä erittäin korkeat, eikä alueella ole 
edistytty riittävällä tavalla kahdeksasta 
vuosituhattavoitteesta kuuden
saavuttamisessa;

Or. de

Tarkistus 2
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. toteaa, että EU:n Latinalaista 
Amerikkaa koskevan kehitysyhteistyön 
strategia, niin kuin se on määritetty 
vuosien 2007–2013 alueellisessa 
strategiaohjelmassa, perustuu oletukseen 
siitä, että avoimet markkinat, kaupan 
vapauttaminen ja investoinnit edistävät 
talouskasvua, joka puolestaan vähentää 
köyhyyttä; painottaa kuitenkin, että 
kasvun, kaupan, kehityksen ja köyhyyden 
vähentämisen väliset yhteydet eivät ole 
yksinkertaisia eivätkä automaattisia; 
edellä esitetty huomioon ottaen kannustaa 
Euroopan komissiota pohtimaan EU:n 
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tulevaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa 
koskevan keskustelun yhteydessä laajasti 
ja syvällisesti nykyistä kehitysmallia, jota 
se pyrkii edistämään köyhyyden 
lieventämiseksi tehokkaalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 3
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota arvioimaan 
ennen Latinalaista Amerikkaa koskevan 
yhteistyönsä määrittämistä EU:n 
politiikkojen nykyisiä vaikutuksia 
kehitystavoitteisiin; kehottaa komissiota 
erityisesti hyödyntämään viime 
vuosikymmeninä saatuja kokemuksia, 
etenkin Latinalaisen Amerikan 
kokemuksia politiikan täytäntöönpanosta 
niin sanotun Washingtonin konsensuksen 
puitteissa, joka edisti talouskasvua mutta 
vaikutti useimmissa maissa kielteisesti 
lisätessään eriarvoisuutta, samalla kun 
politiikan soveltamisalaa supistettiin ja 
rajoitettiin;

Or. en

Tarkistus 4
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyön 2. katsoo, että EU:n kahdenvälisen
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tavoitteita on harkittava uudelleen 
joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden 
taloudellisen ja teknologisen kehityksen 
vuoksi; pyytää uudistamaan näitä 
tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai 
lakkauttamatta kehitysyhteistyötä; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

kehitysyhteistyön tavoitteita on harkittava
uudelleen joidenkin Latinalaisen Amerikan 
maiden taloudellisen ja teknologisen 
kehityksen vuoksi; pyytää uudistamaan 
näitä tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai 
lakkauttamatta kehitysyhteistyötä; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

Or. es

Tarkistus 5
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyön 
tavoitteita on harkittava uudelleen 
joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden 
taloudellisen ja teknologisen kehityksen 
vuoksi; pyytää uudistamaan näitä 
tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai 
lakkauttamatta kehitysyhteistyötä; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

2. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyön 
tavoitteita on harkittava uudelleen 
joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden 
taloudellisen ja teknologisen kehityksen 
vuoksi; pyytää kohdentamaan 
kehitysyhteistyön sinne, missä sitä eniten 
tarvitaan köyhyyden vähentämiseksi; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

Or. en

Tarkistus 6
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyön 
tavoitteita on harkittava uudelleen 
joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden 

2. pyytää, että EU:n kehitysyhteistyöhön 
menevät rahavirrat pysäytetään;
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taloudellisen ja teknologisen kehityksen 
vuoksi; pyytää uudistamaan näitä 
tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai 
lakkauttamatta kehitysyhteistyötä; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

Or. nl

Tarkistus 7
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyön 
tavoitteita on harkittava uudelleen 
joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden 
taloudellisen ja teknologisen kehityksen 
vuoksi; pyytää uudistamaan näitä 
tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai 
lakkauttamatta kehitysyhteistyötä; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

2. ottaa huomioon, että EU:n 
kehitysyhteistyön tavoitteita on harkittava 
uudelleen joidenkin Latinalaisen Amerikan 
maiden taloudellisen ja teknologisen 
kehityksen vuoksi; pyytää uudistamaan 
näitä tavoitteita ja olemaan leikkaamatta tai 
lakkauttamatta kehitysyhteistyötä; 
korostaa, että meillä on yhteisiä haasteita, 
joista voimme selvitä monenvälisyyttä 
vahvistamalla;

Or. de

Tarkistus 8
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. huomauttaa, että vaikka avulla voi 
olla vipuvaikutuksia Latinalaisen 
Amerikan maissa, se ei riitä takaamaan 
kestävää ja pysyvää kehitystä; kehottaa 
sen vuoksi Latinalaisen Amerikan maita 
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lujittamaan ja käyttämään kotimaisia 
resurssejaan, perustamaan avoimia 
verotusjärjestelmiä, ottamaan 
yksityissektorin, paikalliset 
hallintoviranomaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan tehokkaasti 
mukaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan 
toimintasuunnitelmaan sekä 
laajentamaan omistajuuttaan hankkeissa;

Or. en

Tarkistus 9
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että Kiinan voimakkaan 
osallistumisen Latinalaisen Amerikan 
maiden kaivos- ja maataloustoimintaan 
olisi vakuutettava Euroopan unioni siitä, 
että alueen kestävälle kehitykselle 
suunnattua apua olisi nopeasti ja 
tehokkaasti vahvistettava;

Or. fr

Tarkistus 10
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. painottaa, että on suunniteltava 
erityyppisiä kehitysyhteistyösuhteita, jotka 
perustuvat lainoihin, tekniseen 
yhteistyöhön tai parhaiden käytäntöjen 
vaihtoon;
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Or. en

Tarkistus 11
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää tarpeellisena maakohtaisten 
välineiden ja yhteistyötavoitteiden 
suunnittelemista ja resurssien keskittämistä 
heikoimmassa asemassa oleviin maihin ja 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuteen;

3. korostaa, että suhteissa Latinalaiseen 
Amerikkaan tapahtuva edistyminen ja 
yhtenäinen kehitysyhteistyöpolitiikka on 
tarpeen sovittaa yhteen, ja tämän vuoksi 
pitää tarpeellisena maakohtaisten 
välineiden ja yhteistyötavoitteiden 
suunnittelemista ja resurssien keskittämistä 
heikoimmassa asemassa oleviin maihin ja 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuteen;

Or. es

Tarkistus 12
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. pyytää komissiota ja neuvostoa
säilyttämään kauden 2014–2020 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
Latinalaista Amerikkaa koskevan 
avustustason yhtenä kolmasosana 
maantieteellisestä kokonaissummasta;

4. pyytää komissiota ja neuvostoa
lopettamaan kaiken EU:n 
kehitysyhteistyön;

Or. nl

Tarkistus 13
Philippe Boulland
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Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että Latinalaisen Amerikan 
maita on autettava luomaan verohallinto, 
jossa ei esiinny lahjontaa eikä petoksia, 
erityisesti tekemällä yhteistyötä, 
tarjoamalla teknistä tukea ja järjestämällä 
oikeus- ja verotusalan koulutusta 
paikallishallinnon viranomaisille;

Or. fr

Tarkistus 14
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan eriyttämistä ja avun 
keskittämistä koskevaan periaatteeseen; 
korostaa, että eriyttäminen on tehtävä 
vaiheittain ohjelmointivaiheessa – sekä 
avunsaajamaissa että yhteistyövälineiden 
osalta – kehittämällä keskitulotason maille 
paremmin soveltuvia muita yhteistyön 
muotoja;

5. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdottamaan eriyttämistä ja avun 
keskittämistä koskevaan periaatteeseen; 
korostaa, että eriyttäminen on tehtävä 
vaiheittain ohjelmointivaiheessa – sekä 
avunsaajamaissa että yhteistyövälineiden 
osalta – kehittämällä keskitulotason maille 
paremmin soveltuvia muita yhteistyön 
muotoja; suosittaa, että eriyttämistä 
koskevan periaatteen soveltamista 
koskevat perusteet ovat objektiiviset ja 
kaikille maille yhteiset;

Or. es

Tarkistus 15
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. muistuttaa, ettei eriyttämiseen 
keskittyminen saa johtaa siihen, että 
alueen merkitys EU:n ulkoisten toimien 
kohteena vähenee ratkaisevalla tavalla, 
sillä EU on maailmanlaajuinen toimija, 
jollaisena sen on myös toimittava, sillä 
EU ei ole ainoastaan maailman 
merkittävin avunantaja vaan myös 
kansainvälisen yhteisön aktiivinen jäsen; 
EU voi kuitenkin itse mitätöidä oman 
merkityksensä kokonaisilla alueilla ja 
jättää jälkeensä vapaan tilan muita 
maailmanlaajuisia toimijoita varten;

Or. es

Tarkistus 16
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että varojen mahdollisen 
uudelleenkohdentamisen on hyödytettävä 
alhaisen tulotason maiden ja alemman 
keskitulotason maiden köyhyyden 
poistamista koskevia maantieteellisiä 
ohjelmia;

6. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 17
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on pahoillaan komission 
kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä 
koskevasta ehdotuksesta, jossa evätään 
11:ltä keskitulotason LAC-maalta oikeus 
osallistua kahdenvälisiin ohjelmiin; 
palauttaa mieliin, että Latinalaisen 
Amerikan maissa on maailman suurimmat 
asukasta kohti lasketut tuloerot ja että 
jatkuvan eriarvoisuuden syynä on vähäinen 
sosioekonominen liikkuvuus; korostaa, että 
kyseessä on joukko hyvin heterogeenisiä 
maita, joiden osalta on tämän vuoksi 
jatkettava koordinointiin ja poliittiseen 
vuoropuheluun perustuvaa eriytettyä 
kehitysyhteistyötä;

7. ilmaisee huolensa siitä, että 
määritettyjä valintakelpoisuusperusteita ei 
ole noudatettu riittävän kurinalaisesti; 
panee merkille komission 
kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä 
koskevan ehdotuksen, jossa evätään 11:ltä 
keskitulotason LAC-maalta oikeus 
osallistua kahdenvälisiin ohjelmiin; 
palauttaa mieliin, että joissakin 
Latinalaisen Amerikan maissa on 
maailman suurimmat asukasta kohti 
lasketut tuloerot ja että jatkuvan 
eriarvoisuuden syynä on vähäinen 
sosioekonominen liikkuvuus; korostaa, että 
kyseessä on joukko hyvin heterogeenisiä 
maita, joiden osalta on tämän vuoksi 
jatkettava koordinointiin ja poliittiseen 
vuoropuheluun perustuvaa eriytettyä 
kehitysyhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 18
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on pahoillaan komission 
kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä 
koskevasta ehdotuksesta, jossa evätään 
11:ltä keskitulotason LAC-maalta oikeus 
osallistua kahdenvälisiin ohjelmiin; 
palauttaa mieliin, että Latinalaisen 
Amerikan maissa on maailman suurimmat 
asukasta kohti lasketut tuloerot ja että 
jatkuvan eriarvoisuuden syynä on vähäinen 
sosioekonominen liikkuvuus; korostaa, että 
kyseessä on joukko hyvin heterogeenisiä 
maita, joiden osalta on tämän vuoksi 
jatkettava koordinointiin ja poliittiseen 

7. pitää myönteisenä komission 
kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä
koskevaa ehdotusta; palauttaa mieliin 
kuitenkin, että Latinalaisen Amerikan 
maissa on maailman suurimmat asukasta 
kohti lasketut tuloerot ja että jatkuvan 
eriarvoisuuden syynä on vähäinen 
sosioekonominen liikkuvuus; korostaa, että 
kyseessä on joukko hyvin heterogeenisiä 
maita, joiden osalta on tämän vuoksi 
jatkettava koordinointiin ja poliittiseen 
vuoropuheluun perustuvaa eriytettyä 
kehitysyhteistyötä;
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vuoropuheluun perustuvaa eriytettyä 
kehitysyhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 19
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että EU lähettää kyseiselle 
alueelle hyvin huolestuttavan viestin, sillä 
käytännössä EU ilmoittaa, että monista 
tehdyistä poliittisista ja kaupallisista 
sitoumuksista ja yhteisistä 
maailmanlaajuisista huolenaiheista 
huolimatta se ei anna alueelle sitä 
merkitystä, jonka se ansaitsee;

Or. es

Tarkistus 20
Santiago Fisas Ayxela, Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa, että kuten kehityspolitiikkaa 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
66 kohdassa todetaan, keskitulotason 
maihin olisi kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota, varsinkin alemman 
keskitulotason maihin, joista monilla on 
samanlaisia ongelmia kuin alhaisen 
tulotason mailla;

Or. es
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Tarkistus 21
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vaatii EU:ta jatkamaan näiden 
indikaattorien perusteella tulevaan 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen 
liittyvää kahdenvälistä yhteistyötä 
vähintään Kolumbian, Ecuadorin ja 
Perun kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vaatii EU:ta jatkamaan näiden 
indikaattorien perusteella tulevaan 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen 
liittyvää kahdenvälistä yhteistyötä 
vähintään Kolumbian, Ecuadorin ja 
Perun kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vaatii EU:ta jatkamaan näiden 
indikaattorien perusteella tulevaan 

Poistetaan.
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kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen 
liittyvää kahdenvälistä yhteistyötä 
vähintään Kolumbian, Ecuadorin ja 
Perun kanssa;

Or. nl

Tarkistus 24
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. vaatii EU:ta jatkamaan näiden 
indikaattorien perusteella tulevaan 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen 
liittyvää kahdenvälistä yhteistyötä 
vähintään Kolumbian, Ecuadorin ja Perun
kanssa;

9. vaatii EU:ta jatkamaan näiden 
indikaattorien perusteella tulevaan 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen 
liittyvää kahdenvälistä yhteistyötä 
vähintään Kolumbian, Ecuadorin, Perun ja 
Paraguayn kanssa;

Or. de

Tarkistus 25
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pyytää komissiota esittelemään 
johdonmukaisen strategian kahdenvälisen 
tuen lopettamiseksi vaiheittain 
keskitulotason mailta, niin että maat 
voivat vahvistaa asemaansa "porrastetun 
avun" saajina, noudattaen näin 
Busanissa pidetyssä avun tuloksellisuutta 
koskeneessa kokouksessa esiin tullutta 
avun ennakoitavuutta;

Or. es
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Tarkistus 26
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pyytää komissiota esittelemään 
johdonmukaisen strategian kahdenvälisen 
tuen vaiheittaisesta lopettamisesta muilta 
11:ltä keskitulotason maalta uuden 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
voimaantulosta alkaen; katsoo, että 
strategiaan on sisällytettävä seuraavat 
vaatimukset:

10. pyytää komissiolta, että kyseiseen
kahdenvälisen tuen vaiheittaiseen 
lopettamiseen uuden kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen voimaantulosta alkaen 
sisällytetään seuraavat vaatimukset:

Or. es

Tarkistus 27
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja 
alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
yhteisrahoitusta tuloihin ja 
mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämistä koskeville politiikoille ja 
aktiivisille ohjelmille sekä muille 
kehittyneemmille ohjelmille, jotka 
koskevat kilpailukyvyn tukemista ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
teknologisen ja tieteellisen yhteistyön 
edistämistä ja teknistä tukea; ensisijainen
osallistumisoikeus aihekohtaisiin 
ohjelmiin; takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja 
alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
yhteisrahoitusta tuloihin ja 
mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämistä koskeville politiikoille ja 
aktiivisille ohjelmille sekä muille 
kehittyneemmille ohjelmille, jotka 
koskevat kilpailukyvyn tukemista ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
teknologisen ja tieteellisen yhteistyön 
edistämistä ja teknistä tukea; etuoikeutettu
osallistumisoikeus aihekohtaisiin, 
alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin sekä 
kumppanuusvälineeseen, johon sisältyy 
taattu vähimmäismäärä; 
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takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

Or. es

Tarkistus 28
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja 
alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
yhteisrahoitusta tuloihin ja 
mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämistä koskeville politiikoille ja 
aktiivisille ohjelmille sekä muille 
kehittyneemmille ohjelmille, jotka 
koskevat kilpailukyvyn tukemista ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
teknologisen ja tieteellisen yhteistyön 
edistämistä ja teknistä tukea; ensisijainen 
osallistumisoikeus aihekohtaisiin 
ohjelmiin; takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja 
alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
yhteisrahoitusta tuloihin ja 
mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämistä koskeville politiikoille ja 
aktiivisille ohjelmille sekä muille 
kehittyneemmille ohjelmille, jotka 
koskevat kilpailukyvyn tukemista ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
teknologisen ja tieteellisen yhteistyön 
edistämistä ja innovaatiota sekä teknistä 
tukea; ensisijainen osallistumisoikeus 
aihekohtaisiin ohjelmiin; 
takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

Or. en

Tarkistus 29
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja 
alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

– kahdenvälisen tuen tavoitteiden ja 
alakohtaisen keskittämisen yksiselitteinen 
sitominen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
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vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
yhteisrahoitusta tuloihin ja 
mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämistä koskeville politiikoille ja 
aktiivisille ohjelmille sekä muille 
kehittyneemmille ohjelmille, jotka 
koskevat kilpailukyvyn tukemista ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
teknologisen ja tieteellisen yhteistyön 
edistämistä ja teknistä tukea; ensisijainen 
osallistumisoikeus aihekohtaisiin 
ohjelmiin; takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

vahvistamiseen lisäämällä erityisesti 
yhteisrahoitusta tuloihin ja 
mahdollisuuksiin liittyvän eriarvoisuuden 
vähentämistä koskeville politiikoille ja 
aktiivisille ohjelmille sekä muille 
kehittyneemmille ohjelmille, jotka 
koskevat kilpailukyvyn tukemista ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
teknologisen ja tieteellisen yhteistyön 
edistämistä ja teknistä tukea; veronkannon 
tehostaminen, ensisijainen 
osallistumisoikeus aihekohtaisiin 
ohjelmiin; takaisinmaksettavan tuen ja 
apurahaohjelmien edistäminen;

Or. en

Tarkistus 30
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että kumppanuusvälinettä 
on vahvistettava yli miljardilla eurolla 
keskitulotason maita ja ylemmän 
keskitulotason maita koskevan uuden 
yhteistyösuunnitelman edistämiseksi siten, 
että varojen ennakoitavuus, suuruuden 
määrittely ja valvonta voidaan taata;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että kumppanuusvälinettä on 11. korostaa, että kumppanuusvälinettä on 
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vahvistettava yli miljardilla eurolla 
keskitulotason maita ja ylemmän 
keskitulotason maita koskevan uuden 
yhteistyösuunnitelman edistämiseksi siten, 
että varojen ennakoitavuus, suuruuden 
määrittely ja valvonta voidaan taata;

vahvistettava yli miljardilla eurolla 
keskitulotason maita ja ylemmän 
keskitulotason maita koskevan uuden 
yhteistyösuunnitelman edistämiseksi siten, 
että varojen ennakoitavuus, suuruuden 
määrittely ja valvonta voidaan taata;
korostaa tarvetta varmistaa, että tämän 
välineen avulla EU voi vastata 
tehokkaammin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, jotka koskevat esimerkiksi 
tasa-arvon edistämistä, ilmastonmuutosta, 
turvallisuutta tai huumekaupan 
torjuntaa;

Or. es

Tarkistus 32
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että kumppanuusvälinettä on 
vahvistettava yli miljardilla eurolla 
keskitulotason maita ja ylemmän 
keskitulotason maita koskevan uuden 
yhteistyösuunnitelman edistämiseksi siten, 
että varojen ennakoitavuus, suuruuden 
määrittely ja valvonta voidaan taata;

11. korostaa, että EU:n 
kumppanuusväline on lakkautettava;

Or. nl

Tarkistus 33
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että kumppanuusvälinettä on 
vahvistettava yli miljardilla eurolla

11. korostaa, että kumppanuusvälinettä on 
vahvistettava riittävästi keskitulotason 
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keskitulotason maita ja ylemmän 
keskitulotason maita koskevan uuden 
yhteistyösuunnitelman edistämiseksi siten, 
että varojen ennakoitavuus, suuruuden 
määrittely ja valvonta voidaan taata;

maita ja ylemmän keskitulotason maita 
koskevan uuden yhteistyösuunnitelman 
edistämiseksi siten, että varojen 
ennakoitavuus, suuruuden määrittely ja 
valvonta voidaan taata;

Or. de

Tarkistus 34
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että suuri eriarvoisuus ja 
tehokkaan sosiaaliturvajärjestelmän 
puuttuminen ovat suurin este demokratian 
lujittumiselle ja oikeudenmukaiselle ja 
kestävälle talouskasvulle alueella, ja pyytää 
siksi keskittymään enemmän 
hallinnoitavuuteen ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

12. katsoo, että suuri eriarvoisuus ja 
tehokkaan sosiaaliturvajärjestelmän 
puuttuminen ovat suurin este demokratian 
lujittumiselle ja oikeudenmukaiselle ja 
kestävälle talouskasvulle alueella, ja pyytää 
siksi kiinnittämään enemmän huomiota
demokraattisen hallinnoitavuuden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden väliseen 
yhteyteen;

Or. es

Tarkistus 35
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. katsoo, että EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan kumppanuuteen sisältyvä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoite 
voidaan saavuttaa ainoastaan, jos 
nopeutetaan kehitystä ja tasoitetaan 
tulojen ja varallisuuden jakautumista, ja 
että kyseisen tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää, että varmistetaan köyhyyden 
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poistaminen oikeudenmukaisemman ja 
progressiivisemman veropolitiikan avulla 
vahvistamalla veronmaksukykyä sekä 
petosten ja veropetosten torjuntaa;

Or. es

Tarkistus 36
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. painottaa kaupan kautta välitettävän 
kehitysavun merkitystä; Latinalaisen 
Amerikan ja EU:n välisellä kaupalla on 
ratkaiseva merkitys lievennettäessä 
köyhyyttä ja varmistettaessa vaurauden 
luominen kummallakin mantereella; 
varoittaa nykyisen talous- ja 
rahoituskriisin seurauksena syntyneistä 
protektionistisista pyrkimyksistä;

Or. en

Tarkistus 37
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toteaa, että vaikka sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta pidetään keskeisenä 
tavoitteena Latinalaisen Amerikan kanssa 
tehtävässä EU:n yhteistyössä, Euroopan 
komission esittämässä osallistavaa kasvua 
koskevassa vaatimuksessa ei onnistuta 
esittämään konkreettisia toimenpiteitä, 
joilla varmistettaisiin, että talouskasvulla 
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edistetään köyhyyden vähentämistä 
koskevaa yleistä tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 38
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koulutusta ja terveyttä 
koskevien ohjelmien 20 prosentin tavoite 
on säilytettävä;

13. korostaa, että on tärkeää säilyttää
koulutusta ja terveyttä koskevien ohjelmien 
20 prosentin tavoite; toistaa, että koulutus 
ja inhimilliseen pääomaan investoiminen 
ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
sosioekonomisen kehityksen perusta; 
pyytää toteuttamaan tehokkaita 
toimenpiteitä ja myöntämään riittävästi 
rahoitusta, jolla torjutaan 
lukutaidottomuutta, joka on yhä korkea 
tietyissä alueen maissa erityisesti tyttöjen 
ja naisten keskuudessa, ja parantamaan 
julkisen ja ilmaisen perus- ja keskiasteen 
koulutuksen saatavuutta, jota rajoittavat 
eräissä valtioissa niiden riittämättömät 
budjettivarat; tukee tässä yhteydessä 
OEI:n hanketta "Metas Educativas 2021: 
la educación que queremos para la 
generación de los bicentenarios" 
("Koulutuksen tavoitteet 2021: koulutus 
sukupolvelle, joka juhlii 200-vuotista 
itsenäisyyttä");

Or. es

Tarkistus 39
Corina Creţu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että koulutusta ja terveyttä 
koskevien ohjelmien 20 prosentin tavoite 
on säilytettävä;

13. korostaa, että koulutusta ja terveyttä 
koskevien ohjelmien 20 prosentin tavoite 
on säilytettävä ja vaatii, että sukupuolten 
tasa-arvo työmarkkinoilla ja 
yhteiskunnassa ylipäätään otetaan 
huomioon;

Or. ro

Tarkistus 40
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että vaikka Latinalaisessa 
Amerikassa koulutuksen kattavuus ja 
siihen käytettävien menojen määrä on 
viime vuosina jatkuvasti kasvanut, 
koulutuksen laatu on edelleen heikkoa 
eikä sen saatavuus ole tasapuolista; 
korostaa työtä, jota Euroopan unioni on 
tehnyt Erasmus-, Alban- ja Alfa-
ohjelmien avulla, ja pyytää komissiota 
jatkamaan tähän asti toteutettuja 
talousarviotoimia;

Or. es

Tarkistus 41
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. korostaa, että viime vuosina 
Latinalaisessa Amerikassa 



AM\893943FI.doc 23/76 PE483.728v01-00

FI

koulumenestyksessä havaitut suuret erot 
ovat kasvaneet entisestään, kun verrataan 
keskenään kaupunkialueita ja maaseutua, 
koulutyyppejä (yksityinen tai julkinen) tai 
kun verrataan oppilaiden sukupuolta tai 
sosioekonomista taustaa, ja tämä 
pahentaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
puuttumiseen liittyvää ongelmaa;

Or. es

Tarkistus 42
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen aihekohtaisessa 
ohjelmoinnissa on otettava käyttöön 
tehokkaammalla tavalla kansalliset ja 
alueelliset sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti 
oikeudenmukaisempaa vero- ja 
sosiaalipolitiikkaa, jossa edistetään 
tasapuolisuutta, julkisten palvelujen 
saatavuutta ja ihmisarvoista työtä;

14. katsoo, että kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen aihekohtaisessa 
ohjelmoinnissa on otettava käyttöön 
tehokkaammalla tavalla kansalliset ja 
alueelliset sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti 
oikeudenmukaisempaa vero- ja 
sosiaalipolitiikkaa, jossa edistetään 
tasapuolisuutta, julkisten palvelujen 
saatavuutta, ihmisarvoista työtä ja 
oikeuslaitoksen uudistamista;

Or. es

Tarkistus 43
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen aihekohtaisessa 

14. painottaa, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on tiiviisti sidoksissa 
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ohjelmoinnissa on otettava käyttöön 
tehokkaammalla tavalla kansalliset ja 
alueelliset sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti 
oikeudenmukaisempaa vero- ja 
sosiaalipolitiikkaa, jossa edistetään 
tasapuolisuutta, julkisten palvelujen 
saatavuutta ja ihmisarvoista työtä;

muihin politiikan aloihin, kuten kauppa-, 
investointi- ja rahoituspolitiikkaan; 
katsoo, että kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen aihekohtaisessa 
ohjelmoinnissa on otettava käyttöön 
tehokkaammalla tavalla kansalliset ja 
alueelliset sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti 
oikeudenmukaisempaa vero- ja 
sosiaalipolitiikkaa, jossa edistetään 
tasapuolisuutta, julkisten palvelujen 
saatavuutta ja ihmisarvoista työtä;

Or. en

Tarkistus 44
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen aihekohtaisessa 
ohjelmoinnissa on otettava käyttöön 
tehokkaammalla tavalla kansalliset ja 
alueelliset sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti 
oikeudenmukaisempaa vero- ja 
sosiaalipolitiikkaa, jossa edistetään 
tasapuolisuutta, julkisten palvelujen 
saatavuutta ja ihmisarvoista työtä;

14. katsoo, että kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen aihekohtaisessa 
ohjelmoinnissa on otettava käyttöön 
tehokkaammalla tavalla kansalliset ja 
alueelliset sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
koskevat tavoitteet ja tuettava ensisijaisesti 
vero- ja sosiaaliuudistuksia, joilla
edistetään tasapuolisuutta, julkisten 
palvelujen saatavuutta ja ihmisarvoista 
työtä;

Or. en

Tarkistus 45
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
EuroSocial-, URB-AL- ja AL-INVEST 
-ohjelmat sekä COPOLAD-ohjelma, 
samoin kuin ohjelmat, joilla vahvistetaan 
EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä, ovat tärkeitä 
maahanmuuttoa ja 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevien 
hallinnointimallien kehittämisessä; 
katsoo, että uudessa kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineessä näitä ohjelmia on 
vahvistettava tutkimalla niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia kolmenväliseen 
yhteistyöhön;

Or. es

Tarkistus 46
Patrizia Toia

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että Euroopan unionin olisi 
varattava tarvittavat määrärahat 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kautta, 
jotta lasten elinolot paranisivat ja jotta he 
voisivat kehittää valmiuksiaan ja 
mahdollisuuksiaan täysipainoisesti 
pääasiassa perheen keskuudessa;

Or. it

Tarkistus 47
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. korostaa jälleen EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan välisen sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta käsittelevän foorumin 
merkitystä ja pyytää, että sitä vahvistetaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän 
alueiden välisen poliittisen vuoropuhelun 
foorumina edistämällä 
kunnianhimoisempia mekanismeja ja 
tällä alalla tehtävän yhteistyön 
koordinointia ja että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden asemaa vahvistetaan 
tärkeimpien kansainvälisten elinten 
asialistoilla;

Or. es

Tarkistus 48
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. toteaa, että EU–LAC-säätiö voi 
koordinoida ja tukea merkittävällä tavalla 
kansalaisyhteiskunnan toimia ja 
keskusteluja, jotka koskevat 
kansainvälisen yhteistyön merkitystä 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä kyseisellä alueella;

Or. es

Tarkistus 49
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 
208 artiklassa määritellyn kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden merkityksen 
köyhyyden poistamiselle, talous- ja 
sosiaalioikeuksien edistämiselle, 
ympäristönsuojelulle, hyvälle hallinnolle ja 
kestävälle ja osallistavalle koulutukselle;

15. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

(Kielellinen tarkistus)

Or. es

Tarkistus 50
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa Euroopan komissiota 
parantamaan Latinalaisen Amerikan 
maissa toteutettavien hankkeidensa 
näkyvyyttä ja tekemään niistä 
ymmärrettävämpiä kyseisten maiden 
kansalaisille tuomalla esiin EU:n kanssa 
tehtävän yhteistyön tuottama lisäarvo;

Or. en

Tarkistus 51
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. panee huolestuneena merkille, että 
Keski-Amerikan, Kolumbian ja Perun 
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kanssa tehtyihin EU:n assosiaatio-
/vapaakauppasopimuksiin sisältyy 
vähemmän sitovia monenvälisiä 
vaatimuksia sosiaalisista sekä työhön ja 
ympäristöön liittyvistä oikeuksista kuin 
yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP+); 
pitää valitettavana erityisesti sitä, että 
kyseiset sopimukset eivät sisällä 
tehokkaita mekanismeja, joiden 
perusteella kauppaetuuksien saamisen 
ehtona olisi näiden oikeuksien
noudattaminen, ja siten oikeuksien 
loukkauksiin on vaikeampi vastata;

Or. en

Tarkistus 52
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. korostaa, että Keski-Amerikan, 
Kolumbian ja Perun kanssa tehdyt EU:n 
assosiaatio-/vapaakauppasopimukset eivät 
saa missään olosuhteissa olla ristiriidassa 
kehitysyhteistyöpolitiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevan tavoitteen 
kanssa; kehottaa näin ollen komissiota 
tasapainottamaan Latinalaisen Amerikan 
kanssa tekemiään sopimuksia ja 
varmistamaan näin erityisesti, että 
kehitysyhteistyöhön liittyvät tarpeet ja 
huolenaiheet otetaan riittävästi huomioon 
kauppaan liittyvissä luvuissa, joissa 
käsitellään muun muassa 
rahoituspalveluja, julkisia hankintoja ja 
immateriaalioikeuksia, niin mahdollisten 
käynnissä olevien neuvottelumenettelyjen 
aikana (Mercosur) kuin myös sopimusten 
ratifiointia edeltävässä vaiheessa (Keski-
Amerikka, Kolumbia/Peru) tai sopimuksia 
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tarkistettaessa (Meksiko, Chile);   

Or. en

Tarkistus 53
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa EU:ta varmistamaan, että 
kehitysyhteistyölle varattuja varoja ei 
suunnata edistämään EU:n muita etuja, 
kuten turvallisuutta ja kauppaa;

Or. en

Tarkistus 54
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. palauttaa mieliin, että 
assosiaatiosopimukset ovat tehokas 
kannustin alueelliselle yhdentymiselle;
katsoo, että politiikkojen väliset 
epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin;

16. korostaa, että uuden kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen olisi edistettävä 
alueellista yhdentymiskehitystä; palauttaa 
tässä yhteydessä mieliin, että 
assosiaatiosopimukset voivat olla tehokas 
kannustin alueelliselle yhdentymiselle, 
mutta katsoo, että politiikkojen väliset 
epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin; toteaa myös, että vaikka 
alueiden väliset suhteet ovat vähentyneet 
kahdenvälisten suhteiden lisääntyessä, 
siirtyminen kahdenvälisyyteen lisää 
yleensä hajanaisuutta ja kilpailua 
Latinalaisen Amerikan alueellisten 
kokonaisuuksien välillä;
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Or. en

Tarkistus 55
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. palauttaa mieliin, että 
assosiaatiosopimukset ovat tehokas 
kannustin alueelliselle yhdentymiselle; 
katsoo, että politiikkojen väliset 
epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin;

16. palauttaa mieliin, että 
assosiaatiosopimukset ja monenväliset 
kauppasopimukset ovat tehokas kannustin 
alueelliselle yhdentymiselle; katsoo, että 
politiikkojen väliset 
epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin;

Or. en

Tarkistus 56
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. palauttaa mieliin, että 
assosiaatiosopimukset ovat tehokas 
kannustin alueelliselle yhdentymiselle; 
katsoo, että politiikkojen väliset 
epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin;

16. palauttaa mieliin, että 
assosiaatiosopimukset saattavat 
asianmukaisesti suunnattuina ja 
asymmetriat huomioon ottaen olla tehokas 
kannustin alueelliselle yhdentymiselle; 
katsoo, että politiikkojen väliset 
epäjohdonmukaisuudet voivat vaarantaa 
tämän prosessin;

Or. en

Tarkistus 57
Ricardo Cortés Lastra
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Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa tarvetta luoda EU:n 
edustustoihin yhteyspiste, joka vastaa 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuudesta ja tähän liittyvien 
seurantajärjestelmien kehittämisestä ja 
luomisesta;

Or. es

Tarkistus 58
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. painottaa, että Euroopan unionin on 
kehitettävä kehitysyhteistyöpolitiikkojen 
kanssa johdonmukaisempaa 
kauppapolitiikkaa, jotta kauppa edistäisi 
myös yhdenvertaisia ja oikeudenmukaisia 
sosiaalisia normeja, muun muassa 
sisällyttämällä kumppanuussopimuksiin 
ihmisoikeuksien mukaisia 
sosiaalilausekkeita;

Or. fr

Tarkistus 59
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. korostaa, että on tärkeää lisätä 
julkisen kehitysavun yhtenäisyyttä, ja 
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katsoo, että EU:n ja kolmen Latinalaisen 
Amerikan maan kuulumisen G20-
ryhmään pitäisi edistää kantojen 
lähentymistä, minkä tuloksena 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta voidaan toteuttaa 
yhdessä;

Or. es

Tarkistus 60
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
16 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 c. muistuttaa, että on noudatettava 
periaatetta, joka sisältyy kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta käsittelevään 
208 artiklaan, ja vältettävä 
kaksinkertaista rankaisemista, jota 
alueelle merkitsisi se, että 11 maalta 
evätään oikeus osallistua EU:n 
kahdenvälisiin kehitysapuohjelmiin ja että 
GSP+-järjestelmästä myönnettävät 
tullietuudet poistetaan;

Or. es

Tarkistus 61
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. palauttaa mieliin, että 
kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen
tehtävä demokratian lujittamisessa ja 

17. palauttaa mieliin, että 
kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä tehtävä 
demokratian lujittamisessa ja 
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kehitysyhteistyöpolitiikkojen muotoilussa, 
täytäntöönpanossa ja valvonnassa 
Latinalaisessa Amerikassa; pahoittelee, että 
näitä asioita on painotettu hyvin vähän 
nykyisissä yhteistyöohjelmissa ja että niitä 
varten on osoitettu vain vähän varoja;

kehitysyhteistyöpolitiikkojen muotoilussa, 
täytäntöönpanossa ja valvonnassa 
Latinalaisessa Amerikassa; pahoittelee, että 
näitä asioita on painotettu hyvin vähän 
nykyisissä yhteistyöohjelmissa ja että niitä 
varten on osoitettu vain vähän varoja;

Or. en

Tarkistus 62
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että demokraattisen 
omistajuuden käsitteen mukaisesti 
parlamentteja, paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä 
kansalaisyhteiskuntaa olisi tuettava 
niiden pyrkiessä hoitamaan oman 
osuutensa kehitysyhteistyöstrategioiden 
määrittämisessä, hallitusten vastuuseen 
asettamisessa sekä aiempien suoritusten 
ja saavutettujen tulosten seurannassa ja 
arvioinnissa; korostaa erityisesti, että 
Latinalaisen Amerikan maiden 
parlamenttien jäsenten roolia on 
vahvistettava päätöksentekoprosessissa;

Or. en

Tarkistus 63
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. on siten järkyttynyt siitä, että 
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Latinalaisen Amerikan maiden kanssa 
äskettäin neuvotelluissa 
assosiaatiosopimuksessa ja 
vapaakauppasopimuksessa 
kansalaisyhteiskunnan kuuleminen 
rajoitetaan ainoastaan aiheisiin, jotka 
liittyvät kestävää kehitystä käsittelevään 
lukuun;

Or. en

Tarkistus 64
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että kansalaisyhteiskunnan 
tukemisen on oltava painopistealueena 
myös tulevassa kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineessä; korostaa, että tämä 
tuki on sisällytettävä rahoitusvälineen 
maastrategioihin ja alueohjelmiin ja 
korostettava näin rahoitusvälineen 
ratkaisevaa roolia eriarvoisuuden ja 
korruption torjunnassa sekä varainkäytön 
valvonnassa;

Or. es

Tarkistus 65
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa Euroopan komissiota 
tarjoamaan entistä laajempaa 
taloudellista ja teknistä apua sekä 
asiantuntijatukea Latinalaisen Amerikan 
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maiden kansallisten parlamenttien 
hallintoyksiköille alueellisten 
strategiaohjelmien puitteissa niiden 
tehokkuuden, avoimuuden ja 
vastuullisuuden vahvistamiseksi; katsoo, 
että tämä on ratkaisevan tärkeää, jos 
parlamenttien odotetaan hoitavan oman 
osansa demokraattisissa 
päätöksentekomenettelyissä;

Or. en

Tarkistus 66
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. muistuttaa, että kehityspolitiikkaa 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen 
18 kohdassa todetaan seuraavaa: "EU 
tehostaa valtiosta riippumattomien 
toimijoiden valmiuksien kehittämiseen 
antamaansa tukea, jotta niillä olisi 
paremmat mahdollisuudet osallistua 
kehitysprosessiin ja jotta voitaisiin edistää 
poliittista, yhteiskunnallista ja 
taloudellista vuoropuhelua"; pahoittelee 
sitä, että vihreässä kirjassa EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen 
parantamisesta ei juurikaan selitetä, millä 
tavoin kansalaisyhteiskunta osallistuisi 
prosessiin ja miten sen valmiuksia 
kehitettäisiin EU:n tulevassa 
kehitysyhteistyöpolitiikassa;

Or. es

Tarkistus 67
Renate Weber, Charles Goerens
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on huolissaan alueella esiintyvän 
rikollisuuden ja väkivallan paljouden 
yhteiskunnallisista vaikutuksista; pitää 
tarpeellisena sellaisen strategian 
määrittelemistä, jossa selvitetään 
rikollisuuden ja väkivallan taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja poliittiset syyt;

18. on huolissaan alueella esiintyvän 
rikollisuuden ja väkivallan, erityisesti 
naissurmien, paljouden yhteiskunnallisista 
vaikutuksista; pitää tarpeellisena sellaisen 
strategian määrittelemistä, jossa selvitetään 
rikollisuuden ja väkivallan taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja poliittiset syyt;

Or. en

Tarkistus 68
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on huolissaan alueella esiintyvän 
rikollisuuden ja väkivallan paljouden 
yhteiskunnallisista vaikutuksista; pitää 
tarpeellisena sellaisen strategian 
määrittelemistä, jossa selvitetään 
rikollisuuden ja väkivallan taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja poliittiset syyt;

18. on huolissaan alueella esiintyvän 
rikollisuuden ja väkivallan paljouden 
yhteiskunnallisista vaikutuksista; pitää 
tarpeellisena sellaisen uuden, 
tehokkaamman strategian määrittelemistä, 
jolla torjutaan tätä ilmiötä ja selvitetään 
rikollisuuden ja väkivallan taloudelliset, 
yhteiskunnalliset ja poliittiset syyt;

Or. en

Tarkistus 69
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota tukemaan 
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voimakkaasti sellaisten paikallisyhteisöjen 
kuulemista, joihin kaivannaisteollisuuden 
hankkeet vaikuttavat, muun muassa 
Perussa uutta lakia ennalta tapahtuvasta 
kuulemisesta, sekä vastustamaan 
aktiivisesti mielenosoitusten 
kriminalisointia; toteaa tässä yhteydessä 
myös uudelleen, että on tärkeää varmistaa 
tilinpäätöksiä ja avoimuutta koskevan 
direktiiviehdotuksen mukaisesti 
kaivannaisteollisuutta koskeva 
maakohtainen raportointi, jonka avulla 
voidaan tiukentaa korruption, lahjonnan 
ja veropetosten valvontaa;

Or. en

Tarkistus 70
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että rikollisuudella ja 
epävarmuudella on voimakas vaikutus 
kansalaisten luottamukseen julkisia ja 
demokraattisia laitoksia kohtaan samoin 
kuin ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;

Or. es

Tarkistus 71
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että yksi unionin 
ulkoisten toimien ensisijaisista tavoitteista 
on edistää demokraattisten järjestelmien 
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lujittamista ja ihmisoikeuksien 
puolustamia maailmassa ja näin ollen 
myös Latinalaisessa Amerikassa;

Or. es

Tarkistus 72
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. on huolissaan alueella esiintyvän 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
huomattavista vaikutuksista;

Or. es

Tarkistus 73
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa EU:ta asettamaan 
rankaisemattomuuden torjumisen 
ehdottomaksi prioriteetiksi suhteissa 
Latinalaiseen Amerikkaan ja esittämään 
kyseisestä aiheesta vuoden 2012 loppuun 
mennessä tiedonannon, johon sisältyy 
oikeudellista yhteistyötä, taloudellista 
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sekä uhrien 
suojelua koskevat osiot;

Or. en
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Tarkistus 74
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. on huolissaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan lisääntymisestä; kehottaa 
komissiota vahvistamaan selkeän 
vastuunjaon Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa ja koordinoimaan 
EU:n lähetystöjen asianomaisia toimia 
jäsenvaltioiden suurlähetystöjen kanssa 
maissa, joiden on määrä muuntaa 
kesäkuussa 2010 annettu naissurmia 
koskeva korkean edustajan Catherine 
Ashtonin julkilausuma käytännön 
toimiksi, joihin on varattu riittävästi 
määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 75
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 d. kehottaa komissiota tukemaan 
poliittisesti ja taloudellisesti Inter-
American System of Human Rights -
järjestelmän työtä naissurmien 
torjumiseksi ja edistämään sen 
tuomioiden täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 76
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 e. kehottaa komissiota osallistumaan 
aktiivisesti poliittisiin vuoropuheluihin ja 
erityisesti ihmisoikeuksista käytäviin 
vuoropuheluihin ja ottamaan asian 
säännöllisesti esiin niissä sekä 
tarjoutumaan tekemään yhteistyötä, jotta 
alueiden välisissä kumppanuuksissa 
löydetään ratkaisuja naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja naissurmien lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 77
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa, että EU ei saa edistää 
eikä tukea kehitysyhteistyössään 
laajamittaista maatalousperäisten 
polttoaineiden tuotantoa niiden kielteisten 
vaikutusten vuoksi, joita sillä on 
elintarviketurvaan, metsäkatoon, 
maankäyttömahdollisuuksiin ja 
ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 78
Philippe Boulland



AM\893943FI.doc 41/76 PE483.728v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa, että ilmastonmuutoksen 
kielteisten vaikutusten vuoksi 
paikallisviranomaisten ja Euroopan 
unionin on kiinnitettävä enemmän 
huomiota Aasian maiden lisääntyviin 
investointeihin, jotka vahingoittavat 
kestävää kehitystä ja ekosysteemiä;

Or. fr

Tarkistus 79
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos 
aiheuttaa lisärasitteita Latinalaiselle 
Amerikalle ja että ilmastonmuutoksen 
torjuntaa, hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevia toimintoja on rahoitettava 
kiireellisesti;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 80
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos 
aiheuttaa lisärasitteita Latinalaiselle 

20. palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos 
aiheuttaa lisärasitteita Latinalaiselle 
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Amerikalle ja että ilmastonmuutoksen 
torjuntaa, hillitsemistä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevia toimintoja on rahoitettava 
kiireellisesti;

Amerikalle;

Or. de

Tarkistus 81
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pyytää edistämään kokemusten ja 
tietojen vaihtoa EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan maiden välillä EuroClima-
ohjelman ja etelä–etelä-yhteistyön 
yhteydessä Madridin 
toimintasuunnitelmassa sovitun 
mukaisesti; palauttaa mieliin koulutuksen 
merkityksen ympäristön kestävyydelle;

Or. es

Tarkistus 82
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. toteaa, että vaikka Latinalaisen 
Amerikan alueella on 30 prosenttia 
maapallon vesivaroista, vedenjakelu on 
Latinalaisessa Amerikassa hyvin 
epätasaista ja eriarvoista; kehottaa 
komissiota jatkamaan kumppanimaiden 
avustamista vesi- ja jätevesihuollon 
hallinnan parantamisessa;
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Or. es

Tarkistus 83
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. muistuttaa, että EU on sitoutunut 
parantamaan kestävän 
energiantuotannon asemaa yhtenä 
kehitysyhteistyön osatekijöistä;

Or. es

Tarkistus 84
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. korostaa energiatehokkuutta, 
uusiutuvia energialähteitä, liikennettä, 
luonnon monimuotoisuuden suojelua ja pk-
yritysten tukemista ensisijaisesti 
painottavan Latinalaisen Amerikan 
investointivälineen merkitystä ja tärkeää 
tehtävää alueellisessa yhdentymisessä ja 
alueen kansainvälistä kilpailukykyä 
koskevissa toimintasuunnitelmissa;

21. toteaa, että Latinalaisen Amerikan 
investointivälineen tyyppisistä 
mekanismeista on tarkoitus tulla yhä 
tärkeämpiä EU:n kehitysyhteistyössä, 
jossa painotetaan ensisijaisesti
energiatehokkuutta, uusiutuvia 
energialähteitä, liikennettä, luonnon 
monimuotoisuuden suojelua ja pk-yritysten 
tukemista; korostaa, että 
kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen 
tehtävä kehitysyhteistyöpolitiikan 
valvonnassa; panee kuitenkin merkille, 
että Latinalaisen Amerikan 
investointivälineen yhteyteen ei ole 
suunniteltu minkäänlaista mekanismia 
kansalaisyhteiskunnan edustuksen ja 
osallistumisen varmistamiseksi; kehottaa 
näin ollen komissiota huolehtimaan siitä, 
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että kansalaisyhteiskunnan edustus ja 
osallistuminen varmistetaan Euroopan 
komission kehitysyhteistyömäärärahojen 
tehokkaan valvonnan ja seurannan 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 85
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että on tarpeen tutkia 
laajemmin Latinalaisen Amerikan 
rahoitusvälineeseen liittyviä kokemuksia, 
ja vaatii, että tulevien hankkeiden 
täytäntöönpanoa on seurattava selkeästi 
määritellyillä ja avoimilla mekanismeilla 
ja hankkeista on laadittava 
yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia 
koskevia tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 86
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että on erityisen tärkeää 
tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sillä 
ne tukevat kehitystä, alueen talouskasvua 
sekä yhteiskunnallista ja taloudellista 
vakauttamista; painottaa, että pienet ja 
keskisuuret yritykset ovat tärkeimpiä 
työllisyyden lähteitä; katsoo, että myös 
niiden eurooppalaisten kumppaneiden 
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yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
toimia on syytä tukea, jotta voidaan 
edistää EU:n osallistavan kasvun 
politiikan tavoitteita;

Or. es

Tarkistus 87
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b. korostaa, että Latinalaisessa 
Amerikassa on edistettävä kiireellisesti 
infrastruktuurien rakentamista, jotta 
voidaan tukea nykyistä vahvaa kasvua ja 
edistää sosiaalista osallisuutta; suosittaa 
tukemaan liikenne-, energia- ja 
tietoliikenneinfrastruktuurien 
rakentamista esimerkiksi Latinalaisen 
Amerikan investointivälineestä, sillä tällä 
hetkellä Latinalaisen Amerikan maiden 
näihin aloihin tekemät investoinnit eivät 
ole läheskään riittäviä; muistuttaa, että 
perusteena julkisen kehitysavun 
käyttämiselle näihin hankkeisiin on 
oltava se, missä määrin hankkeet auttavat 
vähentämään köyhyyttä, edistämään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
laadukkaiden julkisten palvelujen 
tarjoamista väestölle;

Or. es

Tarkistus 88
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
21 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 b  vaatii, että Euroopan komission on 
laadittava selkeitä suuntaviivoja 
hankkeiden valinnassa käytettävästä 
avoimesta päätöksentekoprosessista ja 
varmistettava yhdenmukaisuus
kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen, maiden 
oman vastuunottamisen periaatteen ja 
kehitysavun sidonnaisuuksien purkamista 
koskevan EU:n sitoumuksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 89
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
21 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 c. painottaa, että avustuksia ja lainoja 
yhdistävät mekanismit on keskitettävä 
pienimuotoisen ja paikallisen 
energiantuotannon ja 
maataloustuotannon tyyppisille aloille 
sekä pk-yritysten ja yksityisten 
mikroyritysten hyväksi kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 90
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. luottaa siihen, että tiiviin vuoropuhelun 
käynnistäminen tieteestä, teknologiasta ja 

23. luottaa siihen, että tiiviin vuoropuhelun 
käynnistäminen tieteestä, korkea-asteen 
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innovoinnista voi antaa sysäyksen EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan innovaatio- ja 
tietämysalueen luomiselle;

koulutuksesta ja ammatillisesta 
koulutuksesta, teknologiasta ja 
innovoinnista voi antaa sysäyksen EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan innovaatio- ja 
tietämysalueen luomiselle ja auttaa 
edistämään kilpailukykyä ja torjumaan 
teollisuuden vähenemistä;

Or. en

Tarkistus 91
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että on edistettävä 
tutkijoiden tilapäistä liikkuvuutta sekä 
yliopistojen ja tutkimuskeskusten 
tukemista esimerkiksi seuraavilla aloilla: 
terveys, elintarviketurva, merien ja 
merenkulkualan tutkimus, uusiutuvat 
energiamuodot, ilmastonmuutoksen 
torjuminen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen;

Or. es

Tarkistus 92
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toteaa, että tiettyjen Latinalaisen 
Amerikan läheisyydessä sijaitsevien 
syrjäisimpien alueiden geostrateginen 
asema on merkittävä valtti, jota Euroopan 
unionin olisi tarkasteltava ja 
hyödynnettävä paremmin;
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Or. fr

Tarkistus 93
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toteaa, että nykyisten 
maatalouskäytäntöjä tutkivien laitosten 
kehittämisellä on keskeinen merkitys 
mantereen kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 94
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pyytää komissiota pohtimaan 
tarkemmin etelä–etelä-yhteistyön 
sisällyttämistä osaksi yhteistyöpolitiikkaa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 95
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
8 a alaotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

muistuttaa, että Latinalainen Amerikka 
on maailman dynaamisin alue etelä—
etelä-yhteistyön alalla, mikä osoittaa, että 
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keskitulotason mailla on tärkeä rooli 
alueellisen yhdentymisen ja 
kansainvälisten kehitystavoitteiden 
edistämisessä;

Or. es

Tarkistus 96
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. muistuttaa, ettei EU:lla ole 
toistaiseksi ollut selkeää etelä–etelä-
yhteistyötä koskevaa strategista 
määritelmää1, jonka avulla se voisi 
toteuttaa tällä alalla tehokkaampaa 
politiikkaa; korostaa tarvetta luoda 
indikaattoreita, jotka osoittavat etelä-
etelä-yhteistyön ja kolmenvälisen 
yhteistyön eri muotojen sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia;

Or. es

Tarkistus 97
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa jälleen kolmenvälisen yhteistyön 
merkityksen ja tärkeän tehtävän 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle, 
köyhyyden poistamiselle, työllisyyden ja 

25. toteaa jälleen alueiden sisäisen kaupan 
ja kolmenvälisen yhteistyön merkityksen ja 
tärkeän tehtävän vuosituhattavoitteiden 
saavuttamiselle, köyhyyden poistamiselle, 

                                               
1 Muistuttaa, että alaa koskevia suuntaviivoja on laadittu kehittyviä talouksia varten, mutta toiminta on 
tältäkin osin jokseenkin hajanaista.
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sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämiselle, koulutukselle, sosiaaliselle 
yhteenkuuluvuudelle, maataloudelle ja 
kestävälle kehitykselle;

työllisyyden ja sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiselle, koulutukselle, 
sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, 
maataloudelle ja kestävälle kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 98
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. katsoo, että on laajennettava 
alueiden kahdenvälisiä, etelä-etelä- ja 
kolmenvälisiä yhteistyöaloitteita tieteen ja 
tutkimuksen, kestävän kehityksen, 
ympäristön, ilmastonmuutoksen, 
energiatalouden, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden, koulutuksen ja 
työllisyyden aloilla;

Or. es

Tarkistus 99
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
25 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 b. suosittaa EUROLAT-
edustajakokousta ja EU-LAC-säätiötä 
asettamaan asialistallaan etelä-etelä-
yhteistyön ja kolmenvälisen yhteistyön 
ansaitsemaansa strategisesti merkittävään 
asemaan;

Or. es
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Tarkistus 100
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. katsoo, että etelä–etelä-yhteistyön ja 
kolmenvälisen yhteistyön on oltava 
keskeinen asia Chilessä pidettävässä EU:n 
ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
7. huippukokouksessa, jossa on seurattava 
selkeällä tavalla Madridin 
huippukokouksen lopullisia päätelmiä;

26. katsoo, että etelä–etelä-yhteistyön ja 
kolmenvälisen yhteistyön on oltava yksi
keskeisistä asioista Chilessä pidettävässä 
EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
7. huippukokouksessa, jossa on seurattava 
selkeällä tavalla Madridin 
huippukokouksen lopullisia päätelmiä;

Or. es

Tarkistus 101
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle ja 
komissiolle.

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle / komission 
varapuheenjohtajalle, neuvostolle ja 
komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja 
kaikkien Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian maiden hallituksille ja 
parlamenteille, EU-LAC-säätiölle, EU:n 
ja Latinalaisen Amerikan 
parlamentaariselle edustajakokoukselle, 
Latinalaisen Amerikan parlamentille, 
Keski-Amerikan parlamentille, Andien 
maiden parlamentille ja Mercosurin 
parlamentille.

Or. es
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Tarkistus 102
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että kehitysyhteistyön 
yleistavoitteena on Lissabonin 
sopimuksessa määritellyn mukaisesti 
köyhyyden poistaminen ja kestävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
edistäminen sekä vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttaminen 
vuoteen 2015 mennessä;

A. ottaa huomioon, että kehitysyhteistyön 
yleistavoitteena on Lissabonin 
sopimuksessa määritellyn mukaisesti 
köyhyyden lievittäminen mahdollisimman 
nopeasti ja poistaminen pitkällä 
aikavälillä ja kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistäminen sekä 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä;

Or. de

Tarkistus 103
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että joka kolmas
Latinalaisen Amerikan kansalainen –
yhteensä 180 miljoonaa ihmistä – elää yhä 
köyhyysrajan alapuolella ja että alueen 
maista 10 kuuluu yhä niiden maailman 15 
maan joukkoon, joissa vallitsee suurin 
eriarvoisuus*;

B. ottaa huomioon, että alue kuuluu 
keskitulotason maiden ryhmään, jossa on 
onnistuttu vähentämään huomattavasti 
köyhyyttä – 44 prosentista 33 prosenttiin 
vain kymmenen vuoden aikana – ja 
eriarvoisuutta talouskasvun ja paremman 
sosiaalipolitiikan avulla, ja että tästä 
huolimatta joka kolmas Latinalaisen 
Amerikan kansalainen – yhteensä 
180 miljoonaa ihmistä, joista 52 miljoonaa 
elää alle kahdella eurolla päivässä – elää 
yhä köyhyysrajan alapuolella, ja että 
alueen maista 10 kuuluu yhä niiden 
maailman 15 maan joukkoon, joissa 
vallitsee suurin eriarvoisuus1; ottaa 
huomioon, että joissakin maissa yli 

                                               
1 Tiedot ovat peräisin ECLAC:ltä ja OECD:ltä.
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20 prosenttia väestöstä kärsii 
aliravitsemuksesta ja että 28 miljoonaa 
ihmistä ei osaa lukea eikä kirjoittaa ja 
44 miljoonaa ihmistä elää 
sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolella;

Or. es

Tarkistus 104
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että IMF:n arvion 
mukaan Latinalaisen Amerikan BKT:n 
keskimääräinen kasvu vuonna 2011 oli 
4,5 prosenttia ja että tällä hetkellä 
talouden ennustetaan yleisesti taantuvan 
vuonna 2012, koska talous- ja 
finanssikriisin vaikutukset alueeseen
herättävät edelleen suurta epävarmuutta;

Or. es

Tarkistus 105
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että keskitulotason 
maat vauhdittavat kehitystä ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja että näiden maiden 
ajautuminen kriisiin estää samalla 
alueella sijaitsevien alhaisen tulotason 
maiden edistymisen;

Or. es
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Tarkistus 106
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että talouden 
taantuminen alueen maissa on 
epätasaista ja että Boliviassa, 
Hondurasissa, Nicaraguassa ja 
Surinamissa ulkoinen apu on yhä yksi 
tärkeimmistä kehityksen rahoituskeinoista 
maastamuuttajien rahalähetysten, joiden 
osuus näiden maiden BKT:sta on 6–
25 prosenttia, ohella;

Or. es

Tarkistus 107
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että uuden 
kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilussa on 
otettava huomioon kunkin maan 
painopistealueet ja tarpeet ja että EU:n on 
tehtävä yhteistyötä keskitulotason maiden
kanssa, kun se johtaa köyhyyden torjuntaa 
ja kehitystyötä alueellisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla;

C. ottaa huomioon, että uuden 
kehitysyhteistyöpolitiikan muotoilussa on 
otettava huomioon kunkin maan 
painopistealueet ja tarpeet ja että EU:n on 
tehtävä yhteistyötä kaikkien Latinalaisen 
Amerikan maiden kanssa, kun se johtaa 
köyhyyden torjuntaa ja kehitystyötä 
alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 108
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on ollut strategisen 
kumppanuuden tärkein tavoite siitä 
lähtien, kun tämä käynnistettiin 
Guadalajaran huippukokouksessa 
vuonna 2004, sillä Latinalaisessa 
Amerikassa on tärkeää edistää tulojen ja 
vaurauden uudelleenjakoa toteuttamalla 
asianmukaista politiikkaa, jolla edistetään 
kestävää kehitystä sekä sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja 
yhteenkuuluvuutta;

Or. es

Tarkistus 109
Santiago Fisas Ayxela, Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
muutossuunnitelmassa ihmisoikeuksilla, 
demokratialla ja hyvällä hallinnolla on 
erityinen merkitys; ottaa huomioon, että 
Latinalainen Amerikka on maanosa, jossa 
demokratialla on vakiintunut asema, 
jonka kanssa Euroopalla on yhteisiä 
demokraattisia arvoja ja periaatteita ja 
jossa on tärkeää tukea väkivallan ja 
epävarmuuden uhkaaman valtion 
hallintoa ja toimielinrakennetta;

Or. es

Tarkistus 110
Ricardo Cortés Lastra
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että keskitulotason 
maissa on tarkoituksenmukaisempaa 
suunnata apu toimielinten ja sääntelyyn 
liittyvien valmiuksien lisäämiseen, 
politiikan suunnitteluun, 
yhteiskunnallisten toimijoiden tukemiseen 
sekä julkiseen kehitysapuun käytettävien 
varojen lisäämiseen;

Or. es

Tarkistus 111
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Latinalainen 
Amerikka ja EU muodostavat kahden 
alueen välisen strategisen kumppanuuden, 
joka perustuu yhteisiin arvoihin ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamiseen; ottaa huomioon, että EU 
on alueen merkittävin sijoittaja ja toiseksi 
merkittävin kauppakumppani sekä myös 
tärkein kehitysavun antaja, sillä EU:n 
antama apu muodostaa alueen 
vastaanottamasta julkisesta kehitysavusta 
yhteensä 53 prosenttia;

ottaa huomioon, että Latinalainen 
Amerikka ja EU muodostavat kahden 
alueen välisen strategisen kumppanuuden, 
joka perustuu yhteisiin arvoihin ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamiseen; ottaa huomioon, että 
kaksi yhdeksästä EU:n strategisesta 
kumppanimaasta on Latinalaisen 
Amerikan maita (Brasilia ja Meksiko);
ottaa huomioon, että EU on alueen 
merkittävin sijoittaja ja toiseksi merkittävin 
kauppakumppani sekä myös tärkein 
kehitysavun antaja, sillä EU:n antama apu 
muodostaa alueen vastaanottamasta 
julkisesta kehitysavusta yhteensä 
53 prosenttia;

Or. es
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Tarkistus 112
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että EU:n on keskitettävä 
kehitysapunsa kumppanimaihin, joissa 
avulla voi olla kaikkein merkittävimmät 
vaikutukset, ja sen on varmistettava, että 
apu käytetään tehokkaasti parhaiden 
mahdollisten tulosten saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 113
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D . ottaa huomioon, että suuri osa 
maailman köyhyydessä elävistä ihmisistä 
elää näissä keskitulotason maissa; ottaa 
huomioon, että usein näille maille on 
ominaista huomattava eriarvoisuus ja 
puutteellinen hallinto, mikä vaarantaa 
maan oman kehitysprosessin kestävyyden;
ottaa huomioon, että monilla 
keskitulotason mailla on tärkeä tehtävä 
maailmanlaajuisissa politiikkaan, 
turvallisuuteen ja kauppaan liittyvissä 
kysymyksissä, ja ne tuottavat ja suojelevat 
yleismaailmallisia julkishyödykkeitä ja 
ovat alueensa edelläkävijämaita; ottaa 
huomioon, että taloudellisesti huonoina 
aikoina kyseiset maat ovat edelleen alttiita 
maailmanlaajuisille talouteen, 
ympäristöön tai turvallisuuteen liittyville 
riskeille;

Or. es
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Tarkistus 114
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että jotkut 
Latinalaisen Amerikan maat ovat 
alkaneet osallistua kehitysyhteistyötä 
koskeviin toimenpiteisiin alueellisen 
yhteistyön ja etelä–etelä-yhteistyön 
mekanismien avulla;

Or. es

Tarkistus 115
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D c. ottaa huomioon, että EU:n on 
pidettävä jatkossakin Latinalainen 
Amerikka painopistealueenaan, mistä 
ovat osoituksena EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan kahden alueen väliset suhteet, 
joissa on viime vuosina tapahtunut 
huomattavaa edistystä, samoin kuin 
Keski-Amerikan, Chilen ja Meksikon
kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset, 
Kolumbian ja Perun kanssa tehty 
monenkeskinen kauppasopimus, 
Mercosurin kanssa käytävät neuvottelut, 
Madridin toimintasuunnitelma ja EU–
LAC-säätiön perustaminen;

Or. es
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Tarkistus 116
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D d. ottaa huomioon, että 
kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen mukaan 
keskitulotason maiden tukeminen on 
tärkeää vuosituhattavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. es

Tarkistus 117
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU tukee yhä 
huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista assosiaatiosopimusten ja 
kehitysavun avulla; pitää erittäin 
huolestuttavana sitä, että EU voi lopettaa 
tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä 
mainitun prosessin tulokset lujittuvat;

ottaa huomioon, että EU tukee yhä 
huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista alueen kumppanimaiden 
kanssa tehtyjen sopimusten, muun 
muassa assosiaatiosopimusten, ja 
kehitysavun, avulla; pitää erittäin 
huolestuttavana sitä, että EU voi lopettaa 
tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä 
mainitun prosessin tulokset lujittuvat;

Or. es

Tarkistus 118
Catherine Grèze, Franziska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU tukee yhä
huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista assosiaatiosopimusten ja 
kehitysavun avulla; pitää erittäin 
huolestuttavana sitä, että EU voi lopettaa 
tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä 
mainitun prosessin tulokset lujittuvat;

E. ottaa huomioon, että EU tukee 
huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista assosiaatiosopimusten ja 
kehitysavun avulla;

Or. en

Tarkistus 119
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU tukee yhä 
huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista assosiaatiosopimusten ja 
kehitysavun avulla; pitää erittäin 
huolestuttavana sitä, että EU voi lopettaa 
tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä 
mainitun prosessin tulokset lujittuvat;

E. ottaa huomioon, että EU ei puutu Keski-
Amerikan kanssa tehtyjen 
assosiaatiosopimusten sekä Kolumbian ja 
Perun kanssa tehtyjen kauppasopimusten 
kautta riittävästi kyseisten maiden 
talouksien ja EU:n talouden 
asymmetriaan ja se lisää asianomaisten 
alueiden riippuvuutta kaivosteollisuudesta 
ja maataloustuotteiden viennistä;

Or. en

Tarkistus 120
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU tukee yhä 
huomattavalla tavalla alueen kehitystä ja 
vakaantumista assosiaatiosopimusten ja 

E. ottaa huomioon, että EU:n olisi tuettava
yhä huomattavalla tavalla alueen kehitystä 
ja vakaantumista assosiaatiosopimusten ja 
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kehitysavun avulla; pitää erittäin 
huolestuttavana sitä, että EU voi lopettaa 
tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä 
mainitun prosessin tulokset lujittuvat;

kehitysavun avulla; pitää erittäin 
huolestuttavana sitä, että EU voi lopettaa 
tuen antamisen sen jälkeen, kun edellä 
mainitun prosessin tulokset lujittuvat;

Or. de

Tarkistus 121
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamista koskevassa komission 
ehdotuksessa ehdotetaan EU:n 
kahdenvälisen tuen vähentämistä 
Latinalaisen Amerikan keskitulotason 
mailta ja peruspalvelut on poistettu 
aluetta koskevista ensisijaisista 
tavoitteista;

Or. es

Tarkistus 122
Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että nykyisestä 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
Latinalaiselle Amerikalle osoitetut varat 
osoittavat, että alue saa vähiten rahoitusta 
unionin talousarvion otsakkeesta 4 
verrattuna muihin EU:n tukea saaviin
alueisiin;

Or. es
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Tarkistus 123
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon Kiinan investointien 
lisääntymisen Latinalaisessa Amerikassa, 
erityisesti aloilla, jotka koskevat raaka-
aine- ja hiilivetyesiintymiä sekä 
maatalousmaiden laajaperäistä viljelyä 
biopolttoaineiden tuottamiseksi, 
ympäristön, kestävän kehityksen ja 
sosiaalilainsäädännön kustannuksella;

Or. fr

Tarkistus 124
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on laaja-alainen käsite, 
johon sisältyy köyhyyden torjuminen, 
tasa-arvon edistäminen, peruspalvelujen, 
kuten terveydenhuollon, koulutuksen, 
eläkkeen tai asumisen, saatavuuden 
varmistaminen kaikille, 
työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun sekä työhön liittyvien 
oikeuksien tunnustaminen ja suojelu; 
ottaa huomioon, että tarvitaan verotusta 
koskeva sopimus, jolla taataan 
tasapuolisesti parempi varojen 
jakautuminen;

Or. es
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Tarkistus 125
Philippe Boulland

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että Kiina on 
noussut kolmanneksi suurimmaksi 
investoijaksi Latinalaisessa Amerikassa ja 
että se on tiettyjen tuotteiden kohdalla 
kehittynyt tärkeimmäksi tai jopa ainoaksi 
vientimarkkinaksi; painottaa, että vaikka 
tämä tilanne onkin lyhyellä aikavälillä 
hyödyllinen useiden Latinalaisen 
Amerikan maiden kauppataseelle, 
tämäntyyppinen riippuvuus vaikeuttaa 
niiden kehitystä pitkällä aikavälillä;

Or. fr

Tarkistus 126
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden käsitteeseen 
Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa 
liittyvistä sivumerkityksistä huolimatta 
käsite voidaan kummassakin maanosassa 
ymmärtää poliittisena periaatteena, jonka 
avulla kehitysstrategiat voidaan suunnata 
koko väestön hyvinvoinnin 
tavoittelemiseen välttäen tällä tavalla 
väestön kahtia jakautumisen, 
välinpitämättömyyden ja luottamuksen 
menettämisen demokraattisia toimielimiä 
kohtaan;
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Or. es

Tarkistus 127
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E d. ottaa huomioon, että tällä alueella 
avunantajien suurimpia haasteita ovat 
politiikan johdonmukaisuus sekä 
koordinoinnin ja täydentävyyden 
lisääminen työnjaon parantamiseksi, 
mikä edistää avun keskittämistä ja 
ennakoitavuutta;

Or. es

Tarkistus 128
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että köyhyyden, 
eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjunta – erityisesti naisten ja etnisten 
vähemmistöryhmien osalta – ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeuksien 
edistäminen ovat yhä yksi EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan strategisen 
kumppanuuden ensisijaisista 
painopistealueista;

ottaa huomioon, että köyhyyden, 
eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjunta – erityisesti naisten, nuorten ja 
etnisten vähemmistöryhmien osalta – ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja
ihmisoikeuksien edistäminen ovat yhä yksi 
EU:n ja Latinalaisen Amerikan strategisen 
kumppanuuden ensisijaisista 
painopistealueista;

Or. es

Tarkistus 129
Catherine Grèze, Franziska Keller
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että köyhyyden, 
eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjunta – erityisesti naisten ja etnisten 
vähemmistöryhmien osalta – ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeuksien 
edistäminen ovat yhä yksi EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan strategisen 
kumppanuuden ensisijaisista 
painopistealueista;

F. ottaa huomioon, että köyhyyden, 
eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjunta – erityisesti naisten ja etnisten 
vähemmistöryhmien osalta – ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeuksien 
edistäminen ovat jatkossakin yksi EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan strategisen 
kumppanuuden ensisijaisista 
painopistealueista;

Or. en

Tarkistus 130
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että köyhyyden, 
eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja syrjinnän 
torjunta – erityisesti naisten ja etnisten 
vähemmistöryhmien osalta – ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeuksien 
edistäminen ovat yhä yksi EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan strategisen 
kumppanuuden ensisijaisista 
painopistealueista;

F. ottaa huomioon, että vaurauden
luominen sekä köyhyyden, eriarvoisuuden, 
syrjäytymisen ja syrjinnän torjunta –
erityisesti naisten ja etnisten 
vähemmistöryhmien osalta – ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja ihmisoikeuksien 
edistäminen ovat yhä yksi EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan strategisen 
kumppanuuden ensisijaisista 
painopistealueista;

Or. en

Tarkistus 131
Ricardo Cortés Lastra
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että alueen lapsi- ja 
äitikuolleisuutta koskevat indikaattorit 
ovat huolestuttavia; ottaa huomioon, että 
naisten tasa-arvo ja heidän poliittisen ja 
taloudellisen päätösvaltansa lisääminen 
ovat keskeisiä köyhyyttä vähentäviä 
tekijöitä;

Or. es

Tarkistus 132
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että EU:n yleinen 
tullietuusjärjestelmä (GSP) on yksi 
tärkeimmistä kehitysyhteistyön, köyhyyden 
vähentämisen ja ihmisoikeuksien 
edistämisen välineistä; toteaa, että 
parhaillaan suoritettavana olevan GSP-
järjestelmän uudistamisen on edistettävä 
tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla 
edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamista ja taattava, että vähemmän 
kehittyneiden maiden tuottajat hyötyvät 
järjestelmästä; katsoo, että asukasta kohti 
mitattavaa bruttokansantuotetta ei tule 
asettaa valintakelpoisuuden ehdoksi 
parhaillaan suoritettavana olevan GSP-
järjestelmän uudistamisen yhteydessä; 
korostaa, että kaikki maat voivat vapaasti 
tehdä tai olla tekemättä kahdenvälisiä 
vapaakauppasopimuksia EU:n kanssa ja 
että kaikkien maiden on siksi hyödyttävä 
edelleen GSP-järjestelmästä niin kauan 
kuin ne täyttävät asiaa koskevat ehdot;

G. katsoo, että EU:n yleinen 
tullietuusjärjestelmä (GSP) on yksi 
tärkeimmistä välineistä, jonka avulla 
kehitysmaat voivat osallistua laajemmin 
maailmankauppaan ja kasvattaa siten 
vientitulojaan taloudellisen kasvun sekä 
kehitystä ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien poliittisten strategioiden 
tukemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 133
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, ettei BKT-indeksiä voida 
pitää ainoana eriarvoisuuden 
indikaattorina ja perusteena EU:n 
kehitysavun antamista koskevalle 
päätöksenteolle, jonka tärkeimpänä 
tavoitteena on köyhyyden poistaminen;

Or. es

Tarkistus 134
Edvard Kožušník

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Latinalaisen 
Amerikan mailla naapurimaihin 
suuntautuva vienti on huomattavasti 
vähäisempää kuin muiden mantereiden 
mailla; suhteellisen vähäisen kaupan 
syynä ovat suuret etäisyydet, korkeat 
tariffit, tulli, erilliset kauppasopimukset ja 
sopimattomat infrastruktuuriverkostot;

Or. en

Tarkistus 135
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että koulutus ja kaikkien 
saatavilla olevat julkiset 
terveydenhuoltopalvelut ovat elintärkeitä 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjunnassa;

katsoo, että koulutus ja kaikkien saatavilla 
olevat julkiset terveydenhuoltopalvelut 
ovat elintärkeitä köyhyyden torjunnassa ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä;

Or. es

Tarkistus 136
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että ympäristön 
pilaantumisella on suora vaikutus 
köyhyyden syntymiseen; ottaa huomioon, 
että Latinalainen Amerikka on maailman 
suurin ympäristönsuojelualue ja että 
Brasiliassa, Meksikossa, Perussa ja 
Kolumbiassa  luonnon monimuotoisuus 
on runsainta koko maailmassa, mutta 
samalla tämä maanosa on kuitenkin 
erityisen altis ilmastonmuutokselle;

Or. es

Tarkistus 137
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että veronkannon 
tehostamisella on keskeinen merkitys, kun 
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halutaan rakentaa toimiva valtio, joka 
pystyy takaamaan kansalaisilleen 
terveydenhuollon, yleisen puhtaanapidon 
ja koulutuksen tyyppisiä peruspalveluja;

Or. en

Tarkistus 138
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. katsoo, että ilmastonmuutoksen ja 
ilmaston lämpenemisen tuhoisimmat 
vaikutukset kohdistuvat suurelta osin 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
maihin ja että tämän alueen maat ovat 
maailman haavoittuvimpia; ottaa 
huomioon, että luonnonkatastrofien 
vuoksi Keski-Amerikan alueellinen BKT 
on laskenut 54 prosenttia;

Or. es

Tarkistus 139
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H c. ottaa huomioon, että 
muutossuunnitelmassa viitataan 
yksiselitteisesti yksityiseen sektoriin hyvin 
merkittävänä kestävän kehityksen 
vauhdittajana ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistäjänä;

Or. es
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Tarkistus 140
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H d. pitää tärkeänä EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan sekä Karibian alueen välisestä 
siirtolaisuudesta käytävää alueiden välistä 
järjestelmällistä ja yleistä vuoropuhelua 
sekä sitä, että kummankin alueen 
siirtolaisuutta koskevissa politiikoissa ja 
käytännöissä taataan kaikkien 
siirtolaisten perusoikeuksien 
kunnioittaminen;

Or. es

Tarkistus 141
Renate Weber, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että Latinalainen 
Amerikka on yksi maailman 
väkivaltaisimmista alueista ja että 
huumausainekauppaan ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä 
rikollisuus on yhä erittäin vakava ongelma 
tällä alueella ja uhkaa sen kehitystä;

I. ottaa huomioon, että jotkin Latinalaisen 
Amerikan maat kuuluvat maailman 
väkivaltaisimpiin maihin ja että 
huumausainekauppaan ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä 
rikollisuus on yhä erittäin vakava ongelma 
tällä alueella ja uhkaa sen kehitystä;

Or. en

Tarkistus 142
Edvard Kožušník
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että Latinalainen 
Amerikka on yksi maailman 
väkivaltaisimmista alueista ja että 
huumausainekauppaan ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä 
rikollisuus on yhä erittäin vakava ongelma 
tällä alueella ja uhkaa sen kehitystä;

I. ottaa huomioon, että Latinalainen 
Amerikka on yksi maailman 
väkivaltaisimmista alueista ja että 
huumausainekauppaan ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, 
rahanpesuun, asekauppaan ja lahjontaan
liittyvä rikollisuus on yhä erittäin vakava 
ongelma tällä alueella ja uhkaa sen 
kehitystä;

Or. en

Tarkistus 143
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. katsoo, että Euroopan komission 
kumppanuusvälinettä koskevassa 
ehdotuksessa keskitytään Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseen alueella; 
katsoo, että ehdotuksessa keskitytään 
ensisijaisesti strategisiin kumppaneihin ja 
kehittyviin talouksiin sekä omaksutaan 
kokonaisvaltainen lähestymistapa 
maailmanlaajuisiin tavoitteisiin ja uhkiin;

Or. es

Tarkistus 144
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että Latinalaisen 
Amerikan demokraattisia järjestelmiä ja 
yleistä turvallisuutta uhkaa korruptio, 
joka liittyy erityisesti huumeiden jakeluun 
ja myyntiin erikoistuneisiin 
rikollisverkostoihin, jotka soluttautuvat 
toimielimiin, jakavat alueita omiin 
vaikutuspiireihinsä ja aiheuttavat 
vahinkoa sivullisille, ja että tämä uhka 
synnyttää poliittiseen epävakauteen ja 
hallintoon liittyviä vakavia ongelmia;

Or. es

Tarkistus 145
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n 
ilmastonmuutospuitesopimuksen 
(UNFCCC), siihen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sekä Kööpenhaminassa pidetyn 
UNFCCC:n sopimuspuolten 
15. konferenssin tulokset,

– ottaa huomioon YK:n 
ilmastonmuutospuitesopimuksen 
(UNFCCC), siihen liitetyn Kioton 
pöytäkirjan sekä Kööpenhaminassa pidetyn 
UNFCCC:n sopimuspuolten 
15. konferenssin, Cancúnissa pidetyn 
16. konferenssin ja Durbanissa pidetyn 
17. konferenssin tulokset,

Or. es

Tarkistus 146
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kehityspolitiikkaa 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen*,

– ottaa huomioon kehityspolitiikkaa 
koskevan eurooppalaisen konsensuksen1 ja 
erityisesti sen 61 kohdan, jossa 
tunnustetaan keskitulotason maiden 
merkitys vuosituhattavoitteiden 
saavuttamisessa ja jossa kuvataan niitä 
ongelmia, joita nämä maat sekä ylemmän 
keskitulotason maat kohtaavat,

Or. es

Tarkistus 147
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Madridin 
toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin 
toukokuussa 2010 pidetyssä Euroopan 
unionin, Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian alueen huippukokouksessa, ja 
sen kuusi temaattista toimintalinjaa: 1. 
tiede, tutkimus, innovaatio ja teknologia; 
2. kestävä kehitys, ympäristö, 
ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuus ja energia; 3. alueellinen 
yhdentyminen ja yhteenkytkettävyys 
sosiaalisen osallisuuden ja 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi; 4. 
muuttoliike; 5. koulutus ja työllisyys; 6. 
huumeet,

Or. es

Tarkistus 148
Ricardo Cortés Lastra

                                               
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta (COM(2011) 840, 
SEK(2011)1469, SEK(2011)1470),

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 149
Ricardo Cortés Lastra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 26 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan parlamentaarisen 
edustajakokouksen (EUROLAT) 
päätöslauselmat ja erityisesti 
Montevideossa Uruguayssa 18.–
19. toukokuuta 2011 pidetyssä viidennessä 
sääntömääräisessä täysistunnossa 
hyväksytyt päätöslauselmat Euroopan 
unionin ja Latinalaisen Amerikan 
kauppasuhteiden näkymistä ja strategioista 
työllisyyden ja erityisesti naisten ja nuorten 
työpaikkojen luomiseksi ja suojelemiseksi,

– ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen 
Amerikan parlamentaarisen 
edustajakokouksen (EUROLAT) 
päätöslauselmat ja erityisesti 
Montevideossa Uruguayssa 18.–
19. toukokuuta 2011 pidetyssä viidennessä 
sääntömääräisessä täysistunnossa 
hyväksytyt päätöslauselmat Euroopan 
unionin ja Latinalaisen Amerikan 
kauppasuhteiden näkymistä ja strategioista 
työllisyyden ja erityisesti naisten ja nuorten 
työpaikkojen luomiseksi ja suojelemiseksi 
sekä Euroopan unionin ja Latinalaisen 
Amerikan välisistä suhteista 
turvallisuuden ja puolustuksen alalla,

Or. es

Tarkistus 150
Barry Madlener
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että (lukuun ottamatta 
vain Chileä, Uruguayta, Bahamaa, 
Barbadosta ja Saint Luciaa) Latinalainen 
Amerikka on suurelta osin 
korruptoitunut;1

Or. nl

Tarkistus 151
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että 
kehitysyhteistyöhön menevä EU:n 
rahoitus katoaa pääasiallisesti vääriin 
taskuihin tai kuin pohjattomaan kaivoon; 
ottaa huomioon, että kehitysyhteistyö on 
EU:n kansalaisten verovarojen 
uskomatonta tuhlausta;

Or. nl

Tarkistus 152
Barry Madlener

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 c viite (uusi)

                                               
1 Transparency Internationalin korruptioindeksissä Argentiina (3), Bolivia (2,8), Brasilia (3,8), Kolumbia 
(3,4), Costa Rica (4,8), Kuuba (4,2), Dominikaaninen tasavalta (2,6), Ecuador (2,7), El Salvador (3,4), 
Guyana (2,5), Guatemala (2,7), Haiti (1,8), Honduras (2,6), Meksiko (3,0), Nicaragua (2,5), Panama (3,3), 
Paraguay (2,2), Peru (3,4), Puerto Rico (5,6), Venezuela (1,9), Dominica (5,2), Jamaika (3,3), Saint Vincent 
ja Grenadiinit (5,8), Surinam (3,0) sekä Trinidad ja Tobago (3,2) saivat epätyydyttävän tuloksen. Asteikkona 
oli 1–10. Katso http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/.
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että on jäsenvaltioiden 
tehtävä päättää, jakavatko ne 
kehitysyhteistyörahoja ja että asiasta ei 
tulisi säätää EU:n tasolla;

Or. nl


