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Amendement 1
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Paragraaf 1

Ontwerpverslag Amendement

1. herinnert eraan dat, hoewel de impact
van de mondiale economische en financiële 
crisis in Latijns-Amerika minder ernstig 
was dan in andere regio's, de 
ongelijkheidscijfers en de armoedecijfers 
zeer hoog blijven, en dat de voortgang in 
het verwezenlijken van zes van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking onvoldoende 
blijft.

1. herinnert eraan dat, hoewel de effecten
van de mondiale economische en financiële 
crisis in Latijns-Amerika minder ernstig 
waren dan in andere regio's, de 
ongelijkheidscijfers en de armoedecijfers 
zeer hoog blijven, en dat de voortgang in 
het verwezenlijken van zes van de acht 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkelingssamenwerking onvoldoende 
blijft.

Or. de

Amendement 2
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de EU-strategie voor 
ontwikkelingssamenwerking voor Latijns-
Amerika, zoals bepaald in het regionaal 
strategisch programma 2007-2013, 
gebaseerd is op de aanname dat open 
markten, de liberalisering van de handel 
en investeringen de economische groei 
zullen bevorderen, wat op zijn beurt leidt 
tot een afname van de armoede; 
benadrukt echter dat de verbanden tussen 
groei, handel, ontwikkeling en het 
terugdringen van de armoede noch 
eenvoudig, noch automatisch zijn; 
moedigt de Commissie daarom aan om in 
de context van het debat over het 
toekomstige beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking uitgebreid en 
diep na te denken over het huidige 
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ontwikkelingsmodel dat zij wenst te 
bevorderen om de armoede doeltreffend te 
beperken;

Or. en

Amendement 3
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om voordat zij haar samenwerking voor 
Latijns-Amerika vastlegt, de werkelijke 
effecten van het EU-beleid op de 
ontwikkelingsdoelstellingen te 
beoordelen; verzoekt de Commissie om 
lering te trekken uit de afgelopen 
decennia, in het bijzonder uit de ervaring 
van Latijns-Amerika met het uitvoeren 
van beleid in het kader van de 
zogenaamde Washington-consensus, dat 
economische groei genereerde, maar dat 
in de meeste landen negatieve effecten 
had, zoals een toename van de 
ongelijkheid en een afname en beperking 
van de politieke ruimte;

Or. en

Amendement 4
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. gezien dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerika het noodzakelijk 
maakt om de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU 
noodzakelijk maakt; verzoekt om de 

2. gezien dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerika het noodzakelijk 
maakt om de doelstellingen van de 
bilaterale ontwikkelingssamenwerking van 
de EU noodzakelijk maakt; verzoekt om de 
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herschikking en geen bezuiniging op of 
opschorting van de samenwerking; staat 
erop dat we gemeenschappelijke 
uitdagingen ondervinden die we door de 
versterking van het multilateralisme het 
hoofd kunnen bieden;

herschikking en geen bezuiniging op of 
opschorting van de samenwerking; staat 
erop dat we gemeenschappelijke 
uitdagingen ondervinden die we door de 
versterking van het multilateralisme het 
hoofd kunnen bieden;

Or. es

Amendement 5
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. gezien dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerika het noodzakelijk 
maakt om de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU 
noodzakelijk maakt; verzoekt om de 
herschikking en geen bezuiniging op of 
opschorting van de samenwerking; staat 
erop dat we gemeenschappelijke 
uitdagingen ondervinden die we door de 
versterking van het multilateralisme het 
hoofd kunnen bieden;

2. gezien dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerika het noodzakelijk 
maakt om de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU 
noodzakelijk maakt; verzoekt om de 
herschikking van de samenwerking ten 
gunste van waar zij het meest nodig is om 
de armoede te verminderen; staat erop dat 
we gemeenschappelijke uitdagingen 
ondervinden die we door de versterking 
van het multilateralisme het hoofd kunnen 
bieden;

Or. en

Amendement 6
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. gezien dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerika het 
noodzakelijk maakt om de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking van 
de EU noodzakelijk maakt; verzoekt om 
de herschikking en geen bezuiniging op of 

2. verzoekt om stopzetting van de EU-
ontwikkelingsgeldstromen;
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opschorting van de samenwerking; staat 
erop dat we gemeenschappelijke 
uitdagingen ondervinden die we door de 
versterking van het multilateralisme het 
hoofd kunnen bieden;

Or. nl

Amendement 7
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. gezien dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerika het 
noodzakelijk maakt om de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking van de 
EU te herzien; verzoekt om de 
herschikking en geen bezuiniging op of 
opschorting van de samenwerking; staat 
erop dat we gemeenschappelijke 
uitdagingen ondervinden die we door de 
versterking van het multilateralisme het 
hoofd kunnen bieden;

2. overwegende dat de economische en 
technologische vooruitgang van enkele 
landen in Latijns-Amerikaanse landen het 
noodzakelijk maakt om de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking van de 
EU te heroverwegen; verzoekt om de 
herschikking van, en geen bezuiniging op 
of opschorting van de samenwerking; 
dringt erop aan dat we voor 
gemeenschappelijke uitdagingen staan die 
we door de versterking van het 
multilateralisme het hoofd moeten bieden;

Or. de

Amendement 8
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat hoewel steun een 
hefboomwerking kan hebben voor landen 
in Latijns-Amerika, deze steun niet 
volstaat om duurzame en blijvende 
ontwikkeling te garanderen; verzoekt de 
landen van Latijns-Amerika daarom om 
hun binnenlandse middelen te versterken 
en te mobiliseren, transparante 
belastingstelsels in te stellen, de 
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privésector, plaatselijke overheden en het 
maatschappelijk middenveld effectief bij 
de agenda van de EU en Latijns-Amerika 
te betrekken en meer 
verantwoordelijkheid te nemen in de 
projecten;

Or. en

Amendement 9
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat de sterke 
aanwezigheid van China op het gebied 
van mijnbouw- en landbouwgrondstoffen 
in verschillende landen van Latijns-
Amerika de Europese Unie ertoe moet 
aanzetten om haar steun voor de 
duurzame ontwikkeling in de regio snel 
en doeltreffend te versterken;

Or. fr

Amendement 10
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 
verschillende betrekkingen voor 
ontwikkelingssamenwerking uit te werken 
op basis van leningen, technische 
samenwerking of de uitwisseling van beste 
praktijken;

Or. en

Amendement 11
Ricardo Cortés Lastra
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het als noodzakelijk 
samenwerkingsinstrumenten en dito 
doelstellingen op maat van ieder land te 
ontwikkelen en zo de middelen te 
bestemmen voor de meest kwetsbare 
landen en zo de PCD te verbeteren;

3. dringt erop aan dat het noodzakelijk is 
dat de vooruitgang in de betrekkingen met 
Latijns-Amerika gepaard gaat met een 
samenhangend beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking, beschouwt 
het daarom als noodzakelijk 
samenwerkingsinstrumenten en dito 
doelstellingen op maat van ieder land te 
ontwikkelen en zo de middelen te 
bestemmen voor de meest kwetsbare 
landen en zo de PCD te verbeteren;

Or. es

Amendement 12
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie en de Raad om 
het volume van de samenwerking van het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode 2014-2020 richting Latijns-
Amerika op een derde van het 
geografische totaalbedrag te houden;

4. verzoekt de Commissie en de Raad om 
alle EU-ontwikkelingssamenwerking te 
stoppen;

Or. nl

Amendement 13
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt aan op de behoefte om de 
landen van Latijns-Amerika te helpen om 
een corruptie- en fraudevrij fiscaal 
bestuur in te stellen, met name via 
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samenwerking, technische bijstand en het 
uitwerken van juridische en fiscale 
opleidingen voor de lokale overheden;

Or. fr

Amendement 14
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt met tevredenheid het 
differentiatiebeginsel en 
concentratiebeginsel van de hulp zoals 
voorgesteld door de Commissie, vast; 
benadrukt dat de differentiatie op 
geleidelijke manier moet gebeuren in de 
programmeringsfase – zowel in de 
begunstigde landen als in de eigen 
samenwerkingsinstrumenten – om 
zodoende andere samenwerkingsvormen te 
ontwikkelen die meer geschikt zijn voor de 
midden-inkomenslanden;

5. stelt met tevredenheid het 
differentiatiebeginsel en 
concentratiebeginsel van de hulp zoals 
voorgesteld door de Commissie, vast; 
benadrukt dat de differentiatie op 
geleidelijke manier moet gebeuren in de 
programmeringsfase – zowel in de 
begunstigde landen als in de eigen 
samenwerkingsinstrumenten – om 
zodoende andere samenwerkingsvormen te 
ontwikkelen die meer geschikt zijn voor de 
midden-inkomenslanden; beveelt aan dat 
de criteria voor de toepassing van het 
differentiatiebeginsel voor alle landen 
gemeenschappelijk en objectief zijn;

Or. es

Amendement 15
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de aandacht 
voor differentiatie er niet toe mag leiden 
dat het belang van de regio drastisch 
vermindert binnen het externe optreden 
van de EU, als mondiale speler die ook als 
dusdanig moet handelen, aangezien zij 
actief deel uitmaakt van de internationale 
gemeenschap en niet enkel de 
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belangrijkste donor op wereldvlak is. Als 
zij dat niet doet, kan de EU zichzelf 
overbodig maken in hele regio's, 
waardoor andere mondiale spelers vrij 
spel krijgen;

Or. es

Amendement 16
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat welke herschikking van 
fondsen dan ook ten goede moet komen 
aan de geografische programma's voor de 
uitbanning van armoede in de laag-
inkomenslanden en de laag-midden-
inkomenslanden in de regio;

6. benadrukt dat welke herschikking van 
fondsen dan ook ten goede moet komen 
aan de geografische programma's voor de 
uitbanning van armoede in de laag-
inkomenslanden en de laag-midden-
inkomenslanden in diezelfde regio;

Or. es

Amendement 17
Renate Weber, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het voorstel van de Commissie
van het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking dat aan elf 
midden-inkomenslanden van de LAC de 
toegang tot de bilaterale programma's 
ontzegt; herinnert eraan dat de landen in 
Latijns-Amerika zich tussen de meest 
ongelijke in inkomsten per inwoner ter 
wereld bevinden en dat de voortdurende 
ongelijkheid zich voordoet in een context 
van lage socio-economische beweging; 
benadrukt dat ze een groep erg heterogene 
landen zijn en dat er, bijgevolg, een 
verschillende samenwerking moet blijven, 
gebaseerd op coördinatie en politieke 

7. uit zijn bezorgdheid over de 
onvoldoende strikte tenuitvoerlegging van 
de vastgelegde subsidiabiliteitscriteria; 
neemt kennis van het voorstel van de 
Commissie van het financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking dat aan 
elf midden-inkomenslanden van de LAC 
de toegang tot de bilaterale programma's 
ontzegt; herinnert eraan dat sommige
landen in Latijns-Amerika zich tussen de 
meest ongelijke in inkomsten per inwoner 
ter wereld bevinden en dat de voortdurende 
ongelijkheid zich voordoet in een context 
van lage socio-economische beweging; 
benadrukt dat ze een groep erg heterogene 
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dialoog; landen zijn en dat er, bijgevolg, een 
verschillende samenwerking moet blijven, 
gebaseerd op coördinatie en politieke 
dialoog;

Or. en

Amendement 18
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt het voorstel van de Commissie 
van het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking dat aan elf 
midden-inkomenslanden van de LAC de 
toegang tot de bilaterale programma's 
ontzegt; herinnert eraan dat de landen in 
Latijns-Amerika zich tussen de meest 
ongelijke in inkomsten per inwoner ter 
wereld bevinden en dat de voortdurende 
ongelijkheid zich voordoet in een context 
van lage socio-economische beweging; 
benadrukt dat ze een groep erg heterogene 
landen zijn en dat er, bijgevolg, een 
verschillende samenwerking moet blijven, 
gebaseerd op coördinatie en politieke 
dialoog;

7. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie van het financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking; 
herinnert er echter aan dat de landen in 
Latijns-Amerika zich tussen de meest 
ongelijke in inkomsten per inwoner ter 
wereld bevinden en dat de voortdurende 
ongelijkheid zich voordoet in een context 
van lage socio-economische beweging; 
benadrukt dat ze een groep erg heterogene 
landen zijn en dat er, bijgevolg, een 
verschillende samenwerking moet blijven, 
gebaseerd op coördinatie en politieke 
dialoog;

Or. en

Amendement 19
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de boodschap die 
de EU overbrengt aan de regio bijzonder 
verontrustend is, aangezien het in wezen 
een verklaring is dat zij de regio niet het 
belang toedicht dat zij verdient, ondanks 
de vele politieke en handelsverbintenissen 
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die tot stand zijn gekomen en de 
gezamenlijke mondiale belangen;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om, net zoals in artikel 66 van de 
Europese Consensus voor ontwikkeling 
gezegd wordt, voldoende aandacht te 
besteden aan midden-inkomenslanden, in 
het bijzonder aan lage midden-
inkomenslanden, waarvan er veel te 
kampen hebben met problemen die 
vergelijkbaar zijn met die van laag-
inkomenslanden; 

Or. es

Amendement 21
Renate Weber, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat, rekening houdend met 
genoemde indicatoren, de EU verder moet 
gaan met de bilaterale samenwerking van 
het toekomstige financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking, toch in 
ieder geval met Colombia, Ecuador en 
Peru;

schrappen

Or. en

Amendement 22
Edvard Kožušník
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat, rekening houdend met 
genoemde indicatoren, de EU verder moet 
gaan met de bilaterale samenwerking van 
het toekomstige financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking, toch in 
ieder geval met Colombia, Ecuador en 
Peru;

schrappen

Or. en

Amendement 23
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat, rekening houdend met 
genoemde indicatoren, de EU verder moet 
gaan met de bilaterale samenwerking van 
het toekomstige financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking, toch in 
ieder geval met Colombia, Ecuador en 
Peru;

Schrappen

Or. nl

Amendement 24
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Paragraaf 9

Ontwerpverslag Amendement

9. benadrukt dat, rekening houdend met 
genoemde indicatoren, de EU verder moet 
gaan met de bilaterale samenwerking van 
het toekomstige financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking, toch in 
ieder geval met Colombia, Ecuador en
Peru;

9. benadrukt dat, rekening houdend met 
genoemde indicatoren, de EU verder moet 
gaan met de bilaterale samenwerking van 
het toekomstige financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking, toch in 
ieder geval met Colombia, Ecuador, Peru
en Paraguay;
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Or. de

Amendement 25
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie om een 
samenhangende strategie voor te stellen 
voor een geleidelijke afbouw van de 
bilaterale ontwikkelingshulp voor midden-
inkomenslanden, opdat zij hun status als 
land dat "afgestudeerd" is van 
ontwikkelingshulp kunnen consolideren, 
in navolging van het beginsel van 
voorspelbaarheid van de hulp dat 
opgenomen is in het forum over de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 
van Busan;

Or. es

Amendement 26
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie een coherente 
strategie voor geleidelijke terugtrekking 
van de bilaterale hulp voor de rest van de 
elf midden-inkomenslanden te 
presenteren, vanaf de inwerkingtreding 
van het nieuwe financieringsinstrument 
voor ontwikkelingssamenwerking, dat de 
volgende criteria behelst:

10. verzoekt de Commissie om ervoor te 
zorgen dat de geleidelijke terugtrekking 
van de bilaterale hulp, vanaf de 
inwerkingtreding van het nieuwe 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking, de volgende 
criteria behelst:

Or. es

Amendement 27
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– een expliciete verbinding van de 
sectorale doelstellingen en concentratie van 
de bilaterale hulp ter versteviging van de 
sociale cohesie, met name via de 
cofinanciering van actief beleid en 
programma's voor de reductie van de 
ongelijkheid in inkomens en 
mogelijkheden, evenals andere meer 
geavanceerde programma's ter 
ondersteuning van de concurrentie en de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
inclusief de bevordering van 
technologische en wetenschappelijke 
samenwerking en technische hulp; de 
voornaamste toegang tot thematische 
programma's; de aanzet tot terugvorderbare 
steun en beursprogramma's,

– een expliciete verbinding van de
sectorale doelstellingen en concentratie van 
de bilaterale hulp ter versteviging van de 
sociale cohesie, met name via de 
cofinanciering van actief beleid en 
programma's voor de reductie van de 
ongelijkheid in inkomens en 
mogelijkheden, evenals andere meer
geavanceerde programma's ter 
ondersteuning van de concurrentie en de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
inclusief de bevordering van 
technologische en wetenschappelijke 
samenwerking en technische hulp; 
preferentiële toegang tot de thematische, 
regionale en subregionale programma's, 
en tot het partnerschapsinstrument, dat 
een gegarandeerde minimumhoeveelheid 
moet omvatten; de aanzet tot 
terugvorderbare steun en 
beursprogramma's,

Or. es

Amendement 28
Renate Weber, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– een expliciete verbinding van de 
sectorale doelstellingen en concentratie van 
de bilaterale hulp ter versteviging van de 
sociale cohesie, met name via de 
cofinanciering van actief beleid en 
programma's voor de reductie van de 
ongelijkheid in inkomens en 
mogelijkheden, evenals andere meer 
geavanceerde programma's ter 
ondersteuning van de concurrentie en de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
inclusief de bevordering van 

– een expliciete verbinding van de 
sectorale doelstellingen en concentratie van 
de bilaterale hulp ter versteviging van de 
sociale cohesie, met name via de 
cofinanciering van actief beleid en 
programma's voor de reductie van de 
ongelijkheid in inkomens en 
mogelijkheden, evenals andere meer 
geavanceerde programma's ter 
ondersteuning van de concurrentie en de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
inclusief de bevordering van 
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technologische en wetenschappelijke 
samenwerking en technische hulp; de 
voornaamste toegang tot thematische 
programma's; de aanzet tot terugvorderbare 
steun en beursprogramma's,

technologische en wetenschappelijke 
samenwerking en innovatie, alsook 
technische hulp; de voornaamste toegang 
tot thematische programma's; de aanzet tot 
terugvorderbare steun en 
beursprogramma's,

Or. en

Amendement 29
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– een expliciete verbinding van de 
sectorale doelstellingen en concentratie van 
de bilaterale hulp ter versteviging van de 
sociale cohesie, met name via de 
cofinanciering van actief beleid en 
programma's voor de reductie van de 
ongelijkheid in inkomens en 
mogelijkheden, evenals andere meer 
geavanceerde programma's ter 
ondersteuning van de concurrentie en de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
inclusief de bevordering van 
technologische en wetenschappelijke 
samenwerking en technische hulp; de 
voornaamste toegang tot thematische 
programma's; de aanzet tot terugvorderbare 
steun en beursprogramma's,

– een expliciete verbinding van de 
sectorale doelstellingen en concentratie van 
de bilaterale hulp ter versteviging van de 
sociale cohesie, met name via de 
cofinanciering van actief beleid en 
programma's voor de reductie van de 
ongelijkheid in inkomens en 
mogelijkheden, evenals andere meer 
geavanceerde programma's ter 
ondersteuning van de concurrentie en de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
inclusief de bevordering van 
technologische en wetenschappelijke 
samenwerking en technische hulp; het 
verbeteren van de belastinginning; de 
voornaamste toegang tot thematische 
programma's; de aanzet tot terugvorderbare 
steun en beursprogramma's,

Or. en

Amendement 30
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang om het 
instrument voor 

schrappen
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ontwikkelingssamenwerking met meer 
dan 1 miljard euro te versterken om het 
nieuwe samenwerkingsontwerp met de 
midden-inkomenslanden te bevorderen en 
zo de midden-inkomenslanden de 
verwachting, de schatting en het 
nauwkeurig toezicht van de fondsen te 
garanderen;

Or. en

Amendement 31
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang om het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking met 
meer dan 1 miljard euro te versterken om 
het nieuwe samenwerkingsontwerp met de 
midden-inkomenslanden te bevorderen en 
zo de midden-inkomenslanden de 
verwachting, de schatting en het 
nauwkeurig toezicht van de fondsen te 
garanderen;

11. benadrukt het belang om het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking met 
meer dan 1 miljard euro te versterken om 
het nieuwe samenwerkingsontwerp met de 
midden-inkomenslanden te bevorderen en 
zo de midden-inkomenslanden de 
verwachting, de schatting en het 
nauwkeurig toezicht van de fondsen te 
garanderen; benadrukt dat dit een 
instrument moet zijn dat het antwoord van 
de EU op de mondiale uitdagingen, zoals 
de strijd tegen ongelijkheid, de 
klimaatverandering, veiligheid of de strijd 
tegen drugshandel, ondersteunt;

Or. es

Amendement 32
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt het belang om het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking met 
meer dan 1 miljard euro te versterken om 
het nieuwe samenwerkingsontwerp met de 

11. benadrukt het belang om het instrument 
voor EU-ontwikkelingssamenwerking op
te heffen;
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midden-inkomenslanden te bevorderen en 
zo de midden-inkomenslanden de 
verwachting, de schatting en het 
nauwkeurig toezicht van de fondsen te 
garanderen;

Or. nl

Amendement 33
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Paragraaf 11

Ontwerpverslag Amendement

11. benadrukt het belang om het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking met
meer dan 1 miljard euro te versterken om 
het nieuwe samenwerkingsontwerp met de 
midden-inkomenslanden te bevorderen en 
zo de midden-inkomenslanden de 
verwachting, de schatting en het 
nauwkeurig toezicht van de fondsen te 
garanderen;

11. benadrukt het belang om het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking 
voldoende te versterken om het nieuwe 
samenwerkingsontwerp met de midden-
inkomenslanden te bevorderen en zo de 
midden-inkomenslanden de verwachting, 
de schatting en het nauwkeurig toezicht 
van de fondsen te garanderen;

Or. de

Amendement 34
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. beschouwt dat de hoge niveaus van 
ongelijkheid en het ontbreken van een 
doeltreffend mechanisme voor sociale 
bescherming de voornaamste obstakels 
vormen voor de consolidatie van 
democratie en voor de eerlijke en 
duurzame economische groei in de regio en 
vraagt zodoende een betere inspanning 
voor regeerbaarheid en sociale cohesie;

12. beschouwt dat de hoge niveaus van 
ongelijkheid en het ontbreken van een 
doeltreffend mechanisme voor sociale 
bescherming de voornaamste obstakels 
vormen voor de consolidatie van 
democratie en voor de eerlijke en 
duurzame economische groei in de regio en 
vraagt zodoende meer aandacht voor het 
verband tussen democratische 
regeerbaarheid en sociale cohesie;

Or. es
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Amendement 35
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de doelstelling 
van sociale cohesie van de associatie 
tussen de EU en Latijns-Amerika niet 
verwezenlijkt kan worden zolang er geen 
grote mate van ontwikkeling en een 
billijke verdeling van de inkomens en de 
rijkdom tot stand wordt gebracht, en dat 
om deze doelstelling te verwezenlijken de 
uitroeiing van de armoede gegarandeerd 
moet worden via een billijker en 
progressiever fiscaal beleid, waarbij de 
capaciteit voor het innen van belastingen 
en de strijd tegen fraude en 
belastingvlucht versterkt moet worden;

Or. es

Amendement 36
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op het belang van 
ontwikkelingssamenwerking via handel; 
de handelsuitwisselingen tussen Latijns-
Amerika en de EU zijn een cruciale factor 
in het terugdringen van armoede en 
ervoor te zorgen dat er welvaart gecreëerd 
wordt op beide continenten; waarschuwt 
voor protectionistische neigingen die 
kunnen voortvloeien uit de huidige 
economische en financiële crisis;

Or. en

Amendement 37
Catherine Grèze, Franziska Keller
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat hoewel sociale 
cohesie een centrale doelstelling is van de 
samenwerking tussen de EU en Latijns-
Amerika, de oproep van de Europese 
Commissie tot inclusieve groei niet 
volstaat om concrete maatregelen aan te 
reiken om ervoor te zorgen dat de 
economische groei zal bijdragen tot de 
globale doelstelling om de armoede terug 
te dringen;

Or. en

Amendement 38
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept het belang van het 
behouden van de doelstelling van 20% 
voor de onderwijs- en 
gezondheidsprogramma's;

13. onderstreept het belang van het 
behouden van de doelstelling van 20% 
voor de onderwijs- en 
gezondheidsprogramma's; wijst er 
nogmaals op dat onderwijs en 
investeringen in het menselijke kapitaal 
de basis vormen voor sociale cohesie en 
sociaaleconomische ontwikkeling; 
verzoekt om de tenuitvoerlegging van 
doeltreffende beleidsmaatregelen en om 
passende financiering voor de strijd tegen 
analfabetisme, dat nog steeds een groot 
probleem is in sommige landen in de regio 
en dat vooral vrouwen en kinderen treft, 
en om het bevorderen van de toegang tot 
gratis openbaar (basis- en secundair) 
onderwijs, dat vaak beperkt blijft door een 
gebrek aan middelen in de begroting van 
sommige overheden; steunt in dat opzicht 
het project dat werd uitgewerkt door de 
Organisatie van Ibero-Amerikaanse saten 
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voor onderwijs, wetenschap en cultuur
"Onderwijsdoelstellingen 2021: het 
onderwijs dat we willen voor de generatie 
van de tweehonderdste verjaardag van de 
onafhankelijkheid van de Latijns-
Amerikaanse staten";

Or. es

Amendement 39
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. onderstreept het belang van het 
behouden van de doelstelling van 20% 
voor de onderwijs- en 
gezondheidsprogramma's;

13. onderstreept het belang van het 
behouden van de doelstelling van 20% 
voor de onderwijs- en 
gezondheidsprogramma's en staat erop dat 
het gendergelijkheidsaspect op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving in het 
algemeen in aanmerking genomen moet 
worden; 

Or. ro

Amendement 40
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat ondanks het feit dat 
de dekking van en de uitgaven voor het 
onderwijs in Latijns-Amerika er de 
afgelopen decennia aanzienlijk op 
vooruitgegaan zijn, de kwaliteit van het 
onderwijs laag blijft en de toegang ertoe 
ongelijk blijft; wijst op het werk dat 
geleverd werd door de Europese Unie via 
de Erasmus-, Alban- en Alfa-
programma's en verzoekt de Commissie 
om de tot nu toe geleverde 
begrotingsinspanning te handhaven;
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Or. es

Amendement 41
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wijst erop dat de grote verschillen 
in de schoolresultaten in Latijns-Amerika, 
tussen landelijke en stedelijke scholen, 
naar gelang van het soort school –
publiek of privaat, het geslacht of de 
sociaaleconomische levensstandaard, de 
afgelopen jaren zijn toegenomen, wat het 
gebrek aan sociale cohesie aanscherpt;

Or. es

Amendement 42
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beschouwt dat het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking op een 
efficiëntere manier de doelstellingen voor 
sociale cohesie in zijn thematische, 
nationale en internationale programmering 
moet inbouwen, voornamelijk ter 
ondersteuning van eerlijker fiscaal, 
belastingtechnisch en sociaal beleid, dat 
rechtvaardigheid, de toegang tot 
overheidsdiensten en waardig werkt 
bevordert;

14. beschouwt dat het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking op een 
efficiëntere manier de doelstellingen voor 
sociale cohesie in zijn thematische, 
nationale en internationale programmering 
moet inbouwen, voornamelijk ter 
ondersteuning van eerlijker fiscaal, 
belastingtechnisch en sociaal beleid, dat 
rechtvaardigheid, de toegang tot 
overheidsdiensten, waardig werkt en de 
hervorming van het gerechtelijk apparaat
bevordert;

Or. es

Amendement 43
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beschouwt dat het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking op een 
efficiëntere manier de doelstellingen voor 
sociale cohesie in zijn thematische, 
nationale en internationale programmering 
moet inbouwen, voornamelijk ter 
ondersteuning van eerlijker fiscaal, 
belastingtechnisch en sociaal beleid, dat 
rechtvaardigheid, de toegang tot 
overheidsdiensten en waardig werkt 
bevordert; 

14. benadrukt dat sociale cohesie nauw 
samenhangt met ander beleid, zoals het 
beleid inzake handel, investeringen en 
financiële aangelegenheden; beschouwt 
dat het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking op een 
efficiëntere manier de doelstellingen voor 
sociale cohesie in zijn thematische, 
nationale en internationale programmering 
moet inbouwen, voornamelijk ter 
ondersteuning van eerlijker fiscaal, 
belastingtechnisch en sociaal beleid, dat 
rechtvaardigheid, de toegang tot 
overheidsdiensten en waardig werkt 
bevordert;

Or. en

Amendement 44
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. beschouwt dat het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking op een 
efficiëntere manier de doelstellingen voor 
sociale cohesie in zijn thematische, 
nationale en internationale programmering 
moet inbouwen, voornamelijk ter 
ondersteuning van eerlijker fiscaal, 
belastingtechnisch en sociaal beleid, dat 
rechtvaardigheid, de toegang tot 
overheidsdiensten en waardig werkt 
bevordert; 

14. beschouwt dat het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking op een 
efficiëntere manier de doelstellingen voor 
sociale cohesie in zijn thematische, 
nationale en internationale programmering 
moet inbouwen, voornamelijk ter 
ondersteuning van fiscale, 
belastingtechnische en sociale 
hervormingen, dat rechtvaardigheid, de 
toegang tot overheidsdiensten en waardig 
werkt bevordert; 

Or. en



PE483.728v01-00 24/70 AM\893943NL.doc

NL

Amendement 45
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op het belang van 
programma's als EuroSocial, URB-AL en 
AL-INVEST, COPOLAD, en van 
programma's zoals die voor de versterking 
van de dialoog en de samenwerking 
tussen de EU en Latijns-Amerika voor het 
opstellen van modellen voor het beheer 
van het migratie- en ontwikkelingsbeleid; 
is van mening dat die programma's in het 
nieuwe financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking versterkt 
moeten worden, en dat de mogelijkheden 
ervan bestudeerd moeten worden in het 
kader van het driehoekspartnerschap;

Or. es

Amendement 46
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Lid 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. moet de Europese Unie met het 
DCI de nodige middelen ter beschikking 
stellen zodat kinderen hun 
levensomstandigheden kunnen verbeteren 
en hun mogelijkheden en hun potentieel 
voornamelijk binnen het kerngezin ten 
volle kunnen ontwikkelen;

Or. it

Amendement 47
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst op het belang van het forum 
voor sociale cohesie tussen de EU en 
Latijns-Amerika en verzoekt om dat 
forum te versterken als ruimte voor een 
biregionale politieke dialoog op het vlak 
van sociale cohesie, door ambitieuzere 
mechanismen te bevorderen en de 
samenwerking op dat vlak beter te 
coördineren, en om sociale cohesie een 
prominentere plaats te geven op de 
agenda van de belangrijkste 
internationale fora;

Or. es

Amendement 48
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. wijst erop dat de EU-LAC-
stichting een relevante rol kan spelen in 
de coördinatie van en de steun voor de
acties en debatten van het 
maatschappelijk middenveld over de rol 
van de internationale samenwerking in 
het bevorderen van de sociale cohesie in 
de regio;

Or. es

Amendement 49
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert aan het belang van de PCD, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
VWEU, voor de uitbanning van armoede, 
de bevordering van economische en sociale 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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rechten, milieubescherming, goed bestuur 
en ook voor duurzame ontwikkeling;

Or. es

Amendement 50
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om de 
zichtbaarheid van haar projecten in de 
landen van Latijns-Amerika te verbeteren 
en om die programma's begrijpelijker te 
maken voor de burgers van die landen en 
zo de toegevoegde waarde van een 
samenwerking met de EU aan te tonen;

Or. en

Amendement 51
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt met bezorgdheid op dat de 
associatie-/vrijhandelsovereenkomsten 
met Midden-Amerika, Colombia en Peru 
minder bindende multilaterale normen 
voor sociale, arbeids- en milieurechten 
omvatten dan het SAP+; betreurt in het 
bijzonder dat deze overeenkomsten geen 
doeltreffende mechanismen omvatten om 
de handelspreferenties te koppelen aan de 
eerbiediging van deze rechten, waardoor 
het moeilijker wordt om schendingen van 
deze rechten aan te pakken;

Or. en
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Amendement 52
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wijst erop dat de associatie-
/vrijhandelsovereenkomsten met Midden-
Amerika, Colombia en Peru onder geen 
beding mogen indruisen tegen de 
doelstelling van een samenhangend
ontwikkelingsbeleid; dringt er daarom bij 
de Commissie op aan om haar 
overeenkomsten met Latijns-Amerika te 
herschikken om er in het bijzonder voor te 
zorgen dat de behoeften en bezorgdheden 
met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking toereikend 
tot uiting komen in hoofdstukken die van 
belang zijn voor de handel, zoals 
financiële diensten, overheidsopdrachten 
en intellectuele eigendomsrechten, zowel 
in lopende onderhandelingsprocessen 
(Mercosur), voor de ratificatie ervan 
(Midden-Amerika, Colombia/Peru) als op 
het moment van de herziening van de 
overeenkomsten (Mexico, Chili);

Or. en

Amendement 53
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. verzoekt de EU om ervoor te 
zorgen dat de middelen die bestemd zijn 
voor ontwikkelingssamenwerking niet 
worden aangewend voor het bevorderen 
van andere belangen van de EU, zoals 
veiligheid en handel;
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Or. en

Amendement 54
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de 
samenwerkingsovereenkomsten een 
krachtige stimulans zijn in de regionale 
integratie; ondersteunt dat de incoherentie 
in beleid genoemd proces in gevaar brengt;

16. benadrukt dat het nieuwe 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking het regionale 
integratieproces dient te bevorderen; 
herinnert er in dat verband aan dat de 
samenwerkingsovereenkomsten een 
krachtige stimulans zijn in de regionale 
integratie; ondersteunt dat de incoherentie 
in beleid genoemd proces in gevaar brengt; 
merkt tevens op dat hoewel de 
interregionale betrekkingen afgenomen 
zijn ten gunste van bilaterale 
betrekkingen, deze verschuiving naar 
bilaterale contacten gewoonlijk 
versnippering en rivaliteit tussen de 
regionale blokken binnen Latijns-
Amerika in de hand werkt;

Or. en

Amendement 55
Renate Weber, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de 
samenwerkingsovereenkomsten een 
krachtige stimulans zijn in de regionale 
integratie; ondersteunt dat de incoherentie 
in beleid genoemd proces in gevaar brengt;

16. herinnert eraan dat de 
samenwerkingsovereenkomsten en de 
handelsovereenkomsten tussen meerdere 
partijen een krachtige stimulans zijn in de 
regionale integratie; ondersteunt dat de 
incoherentie in beleid genoemd proces in 
gevaar brengt;

Or. en
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Amendement 56
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert eraan dat de 
samenwerkingsovereenkomsten een 
krachtige stimulans zijn in de regionale 
integratie; ondersteunt dat de incoherentie 
in beleid genoemd proces in gevaar brengt;

16. herinnert eraan dat de 
samenwerkingsovereenkomsten een 
krachtige stimulans kunnen zijn in de 
regionale integratie als zij de juiste 
aandachtspunten belichten en rekening 
houden met asymmetrieën; ondersteunt 
dat de incoherentie in beleid genoemd 
proces in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 57
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de noodzaak van het 
aanduiden van contactpunten voor de 
PCD binnen de EU-delegaties en van het 
ontwikkelen en instellen van follow-
upmechanismen op dat gebied;

Or. es

Amendement 58
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat het belangrijk is dat 
de Europese Unie een handelsbeleid 
uitwerkt dat meer samenhang vertoont 
met het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking, om ervoor te 
zorgen dat ook de handel bijdraagt tot het 
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bevorderen van billijke en rechtvaardige 
sociale normen in de 
partnerschapsovereenkomsten, die de 
mensenrechten eerbiedigen.

Or. fr

Amendement 59
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. wijst op het belang van meer 
samenhang in de ODA en is van mening 
dat de aanwezigheid van de EU en drie 
landen van Latijns-Amerika in de G20 
dient bij te dragen tot een onderlinge 
toenadering van de standpunten opdat de 
PCD gezamenlijk kan worden uitgevoerd;

Or. es

Amendement 60
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. herinnert aan de verplichting 
om het beginsel uit artikel 208 over de 
PCD te eerbiediging en dubbele sancties 
te vermijden, wat zou betekenen dat 11 
landen uit de regio uitgesloten zouden 
worden van de bilaterale samenwerking 
met de EU, en dat de handelspreferenties 
uit het SAP+-stelsel geschrapt zouden 
worden;

Or. es

Amendement 61
Renate Weber, Charles Goerens
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. herinnert eraan dat de 
burgermaatschappij een centrale rol 
vervult in de consolidatie van de 
democratie en in de bepaling van, 
implementatie van en toezicht op het 
ontwikkelingsbeleid in Latijns-Amerika; 
betreurt het geringe belang dat daaraan 
gegeven wordt in de huidige 
samenwerkingsprogramma's en de geringe 
toekenning van middelen daaraan; 

17. herinnert eraan dat de 
burgermaatschappij een belangrijke rol 
vervult in de consolidatie van de 
democratie en in de bepaling van, 
implementatie van en toezicht op het 
ontwikkelingsbeleid in Latijns-Amerika; 
betreurt het geringe belang dat daaraan 
gegeven wordt in de huidige 
samenwerkingsprogramma's en de geringe 
toekenning van middelen daaraan; 

Or. en

Amendement 62
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat parlementen, 
plaatselijke en regionale autoriteiten en 
het maatschappelijk middenveld in 
overeenstemming met het concept van 
democratisch zeggenschap ondersteund 
dienen te worden bij hun inspanningen 
om hun correcte rol te spelen in het 
uitwerken van strategieën voor 
ontwikkelingssamenwerking, waarbij zij 
regeringen ter verantwoording roepen en 
de in het verleden geleverde prestaties en 
bereikte resultaten bewaken en 
beoordelen; benadrukt in het bijzonder 
het belang van het versterken van de rol 
van de Latijns-Amerikaanse 
parlementsleden in het 
besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 63
Catherine Grèze, Franziska Keller



PE483.728v01-00 32/70 AM\893943NL.doc

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. stelt daarom met ontzetting vast dat 
de raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld in de onlangs onderhandelde 
associatieovereenkomst en 
vrijhandelsovereenkomst met Latijns-
Amerikaanse landen expliciet beperkt 
wordt tot kwesties die verband houden met 
het hoofdstuk duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 64
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de steun voor 
het maatschappelijk middenveld een van 
de prioriteiten van het volgende 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking dient te zijn; 
wijst erop dat die steun in de 
landenstrategieën en in de regionale 
programma's moet worden opgenomen 
om zo de bepalende rol van de steun in de 
strijd tegen ongelijkheid, tegen corruptie 
en het toezicht op het gebruik van 
financiële middelen te benadrukken;

Or. es

Amendement 65
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de Commissie om 
versterkte financiële, technische en 
deskundige steun te bieden aan de 
administraties van de nationale 
parlementen van de Latijns-Amerikaanse 
landen in het kader van de regionale 
strategische programma's om hun 
doeltreffendheid, transparantie en 
rekenplichtigheid te vergroten, wat van 
essentieel belang is als de parlementen 
hun rol correct moeten vervullen in het 
democratische besluitvormingsproces;

Or. en

Amendement 66
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. herinnert eraan dat de Europese 
Consensus voor ontwikkeling in artikel 18 
stelt dat "de EU haar steun voor de 
capaciteitsopbouw voor niet-
overheidsactoren zal intensiveren om 
haar stem in het ontwikkelingsproces 
duidelijker te doen weerklinken en de 
politieke, sociale en economische dialoog 
vooruit te helpen"; betreurt dat het 
Groenboek over het trefzekerder maken 
van het EU-ontwikkelingsbeleid sterk 
tekortschiet op het vlak van de uitleg over 
hoe de participatie en capaciteitsopbouw 
van het maatschappelijk middenveld eruit 
zullen zien in het toekomstige EU-beleid 
voor ontwikkelingssamenwerking;

Or. es

Amendement 67
Renate Weber, Charles Goerens
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. drukt zijn zorgen uit over de sociale 
impact van het hoge niveau van misdaad en 
geweld in de regio; beschouwt de bepaling 
van een strategie die de economische, 
sociale en politieke oorzaken bestrijdt, als 
noodzakelijk;

18. drukt zijn zorgen uit over de sociale 
impact van het hoge niveau van misdaad en 
geweld, in het bijzonder vrouwenmoord, 
in de regio; beschouwt de bepaling van een 
strategie die de economische, sociale en 
politieke oorzaken bestrijdt, als 
noodzakelijk;

Or. en

Amendement 68
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. drukt zijn zorgen uit over de sociale 
impact van het hoge niveau van misdaad en 
geweld in de regio; beschouwt de bepaling 
van een strategie die de economische, 
sociale en politieke oorzaken bestrijdt, als 
noodzakelijk;

18. drukt zijn zorgen uit over de sociale 
impact van het hoge niveau van misdaad en 
geweld in de regio; beschouwt de bepaling 
van een nieuwe, meer doeltreffende 
strategie die dit fenomeen en de 
economische, sociale en politieke oorzaken 
ervan bestrijdt, als noodzakelijk;

Or. en

Amendement 69
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om het 
raadplegingsproces van de plaatselijke 
gemeenschappen die getroffen worden 
door winningsprojecten, zoals de nieuwe 
wet inzake voorafgaande raadpleging in 
Peru, krachtig te ondersteunen en om een 
actieve rol te spelen in het voorkomen van 
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de criminalisering van protesten; herhaalt 
in deze context tevens dat het belangrijk is 
om verslaglegging per land door de 
winningsindustrie te verzekeren, zoals 
bepaald in het voorstel voor de Richtlijn 
betreffende rekenschap en transparantie, 
en als instrument om corruptie, omkoperij 
en belastingontduiking tegen te gaan;

Or. en

Amendement 70
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert eraan dat criminaliteit 
en onzekerheid een grote impact hebben 
op het vertrouwen van de burgers in 
overheidsinstellingen en democratische 
instellingen, en op het waarborgen van de 
mensenrechten;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herinnert eraan dat een van de 
prioritaire doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie erin bestaat de 
democratische stelsels en de verdediging 
van de mensenrechten overal ter wereld, 
en bijgevolg ook in Latijns-Amerika, te 
consolideren;

Or. es

Amendement 72
Ricardo Cortés Lastra
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. toont zich bezorgd over de 
duidelijke impact van gendergeweld in de 
regio;

Or. es

Amendement 73
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. vraagt de EU om van de strijd 
tegen straffeloosheid een absolute 
prioriteit te maken in haar 
ontwikkelingssamenwerking met Latijns-
Amerika en om uiterlijk tegen het einde 
van 2012 een mededeling voor te stellen 
over dat thema, met hoofdstukken over 
justitiële samenwerking, financiële 
samenwerking en gegevensuitwisseling en 
de bescherming van slachtoffers;

Or. en

Amendement 74
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. uit zijn bezorgdheid over de 
toename van het geweld tegen vrouwen; 
verzoekt de Commissie om samen met de 
EDEO duidelijke verantwoordelijkheden 
vast te leggen en om relevante acties van 
de EU-delegaties te coördineren met die 
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van de ambassades van de lidstaten in de 
betrokken landen om de verklaring van 
hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton 
inzake vrouwenmoord van 2010 om te 
zetten in concrete beleidsmaatregelen 
waarvoor voldoende middelen vrijgemaakt 
worden;

Or. en

Amendement 75
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. verzoekt de Commissie om 
het werk van het inter-Amerikaanse 
stelsel voor de mensenrechten politiek en 
financieel te ondersteunen op het vlak van 
vrouwenmoord en om bij te dragen tot de 
toepassing van zijn vonnissen;

Or. en

Amendement 76
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. roept de Commissie op om 
actief deel te nemen aan politieke 
dialogen, en in het bijzonder aan de 
bestaande mensenrechtendialogen, en het 
onderwerp daar regelmatig aan te kaarten 
en om haar medewerking te verlenen aan 
de zoektocht naar oplossingen om geweld 
tegen vrouwen en vrouwenmoord uit te 
bannen in het kader van het biregionale 
partnerschap.

Or. en
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Amendement 77
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt erop aan dat de EU de 
grootschalige productie van 
agrobrandstoffen niet bevordert of 
ondersteunt via haar 
ontwikkelingssamenwerking, vanwege de 
negatieve effecten ervan op de 
voedselzekerheid, de ontbossing, de 
toegang tot land en het milieu;

Or. en

Amendement 78
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de plaatselijke 
overheden en de Europese Unie vanwege 
de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering meer aandacht 
moeten besteden aan de toenemende 
investeringen van Aziatische landen, die 
de duurzame ontwikkeling en het 
ecosysteem schade berokkenen.

Or. fr

Amendement 79
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de 
klimaatverandering een extra last voor 
Latijns-Amerika met zich meebrengt en 
dat er dringende noodzaak is om acties 
voor strijd, mitigatie en verandering te 
financieren;

Schrappen

Or. nl

Amendement 80
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Paragraaf 20

Ontwerpverslag Amendement

20. herinnert eraan dat de 
klimaatverandering een extra last voor 
Latijns-Amerika met zich meebrengt en 
dat er dringende noodzaak is om acties 
voor strijd, mitigatie en verandering te 
financieren;

20. herinnert eraan dat de 
klimaatverandering een extra last voor 
Latijns-Amerika met zich meebrengt;

Or. de

Amendement 81
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt om de uitwisseling van 
ervaringen en informatie tussen de EU en 
Latijns-Amerika te bevorderen in het 
kader van het EuroClima-programma en 
de zuid-zuidsamenwerking, in 
overeenstemming met wat in het Actieplan 
van Madrid is vastgelegd; herinnert aan 
het belang van onderwijs voor 
milieuduurzaamheid;

Or. es
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Amendement 82
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat de verdeling van het 
water in Latijns-Amerika, ondanks het 
feit dat de regio 30% van de 
waterhulpbronnen van de planeet in 
handen heeft, erg onregelmatig en 
ongelijk is; dringt er bij de Commissie op 
aan om haar steun aan partnerlanden 
voor een beter beheer van de 
watervoorziening en –zuivering te 
handhaven;

Or. es

Amendement 83
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. herinnert aan de verbintenis van 
de EU om bij te dragen tot de versterking 
van de rol van duurzame energie als een 
van de vectoren van duurzame 
ontwikkeling;

Or. es

Amendement 84
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt het belang van de 
investeringsfaciliteit voor Latijns-
Amerika, die als prioriteit heeft energie-

21. merkt op dat mechanismen als de
Latijns-Amerikaanse investeringsfaciliteit 
een steeds belangrijkere rol moeten gaan 
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efficiëntie, hernieuwbare energie, 
transport, bescherming van de 
biodiversiteit en de ondersteuning van de 
mko's en onderstreept zijn belangrijke rol 
in de regionale integratie en 
internationale concurrentieagenda van de 
regio;

spelen in de ontwikkelingssamenwerking 
van de EU, die als prioriteit heeft energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie, 
transport, bescherming van de 
biodiversiteit en de ondersteuning van het 
mkb; onderstreept dat het maatschappelijk 
middenveld een centrale rol speelt in het 
toezicht op het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking; maar merkt 
op dat er geen mechanisme vervat zit in de
structuur van de LAIF om ervoor te 
zorgen dat het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigd is en 
deelneemt; verzoekt de Commissie 
dienovereenkomstig om ervoor te zorgen 
dat de vertegenwoordiging en participatie 
van het maatschappelijk middenveld 
gegarandeerd wordt om een effectieve 
bewaking en follow-up van de middelen 
voor ontwikkelingssamenwerking van de 
Commissie te verzekeren.

Or. en

Amendement 85
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de ervaringen met 
de LAIF nader onderzocht moeten 
worden en dringt erop aan dat 
toekomstige projecten onderworpen 
worden aan duidelijk vastgelegde en 
transparante monitoringmechanismen 
voor hun tenuitvoerlegging en aan sociale 
en milieueffectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 86
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst in het bijzonder op het belang 
van het mkb, vanwege zijn bijdrage aan 
de ontwikkeling, de economische groei 
van de regio en de sociale en economische 
consolidatie; benadrukt dat het mkb de 
belangrijkste bron van werkgelegenheid 
is; is van mening dat het noodzakelijk zal 
blijken om tevens de activiteiten van de 
Europese partners op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te bevorderen om de 
doelstelling van een EU-beleid voor 
inclusieve groei te verwezenlijken;

Or. es

Amendement 87
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. wijst erop dat er dringend 
infrastructuur aangelegd moet worden in 
Latijns-Amerika om de huidige sterke 
groeicijfers te handhaven en sociale 
integratie te bevorderen; beveelt aan om 
gebruik te maken van instrumenten als de 
LAIF om projecten voor vervoers-, 
energie- en telecominfrastructuur te 
ondersteunen, aangezien de huidige 
investeringen door de Latijns-
Amerikaanse partners op die gebieden 
ontoereikend zijn; herinnert eraan dat het 
gebruik van de ODA voor zulke projecten 
gerechtvaardigd moet worden op basis 
van hun bijdrage tot het terugdringen van 
de armoede, het bevorderen van sociale 
cohesie en het verschaffen van 
overheidsdiensten van hoge kwaliteit aan 
de bevolking;

Or. es
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Amendement 88
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. dringt erop aan dat de Commissie 
duidelijke richtsnoeren uitwerkt voor een 
transparant besluitvormingsproces inzake 
de keuze van projecten en dat zij de 
samenhang met de Europese Consensus 
over ontwikkelingssamenwerking, het 
beginsel van zeggenschap voor het 
betrokken land en de verbintenis van de 
EU om haar steun los te koppelen, 
verzekert;

Or. en

Amendement 89
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. dringt aan op de behoefte om 
de mogelijkheid om subsidies en leningen 
te combineren hoofdzakelijk te richten op 
kleinschalige en plaatselijke energie- en 
landbouwproductie, het mkb en micro-
ondernemingen uit de privésector in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 90
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. vertrouwt erop dat het aangaan van een 
dialoog over wetenschappen, technologie 

23. vertrouwt erop dat het aangaan van een 
dialoog over wetenschappen, hoger 
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en innovatie de opbouw van een Europees-
Latijns-Amerikaanse innovatie- en 
kennisruimte zou kunnen versnellen;

onderwijs en opleiding, technologie en 
innovatie de opbouw van een Europees-
Latijns-Amerikaanse innovatie- en 
kennisruimte zou kunnen versnellen en zou 
kunnen bijdragen tot het bevorderen van 
het concurrentievermogen en het 
bestrijden van de deïndustrialisering;

Or. en

Amendement 91
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat de tijdelijke 
mobiliteit van onderzoekers bevorderd 
moet worden, evenals de steun aan 
universiteiten en onderzoekcentra op 
gebieden als: gezondheid, 
voedselzekerheid, marien en maritiem 
onderzoek, hernieuwbare energie, de 
strijd tegen de klimaatverandering en de 
aanpassing daaraan;

Or. es

Amendement 92
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. herinnert eraan dat de Europese 
Unie de grote troef die zij in handen heeft 
dankzij de geostrategische ligging van 
bepaalde ultraperifere gebieden in de 
omgeving van Latijns-Amerika, beter 
naar waarde moet schatten en moet 
benutten.

Or. fr
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Amendement 93
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. merkt op dat het verbeteren van de 
huidige onderzoeksinstellingen voor 
landbouwpraktijken van fundamenteel 
belang is voor de ontwikkeling van het 
continent.

Or. en

Amendement 94
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept de Commissie op tot een meer 
diepgaande beschouwing van de 
incorporatie van de CSS in het 
samenwerkingsbeleid;

Schrappen

Or. nl

Amendement 95
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Ondertitel 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

herinnert eraan dat Latijns-Amerika de 
meest dynamische regio ter wereld is op 
het vlak van ZZS, waaruit blijkt dat 
midden-inkomenslanden een belangrijke 
rol spelen als katalysator van de regionale 
integratie en voor de internationale 
ontwikkelingsdoelstellingen;

Or. es
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Amendement 96
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herinnert eraan dat de EU tot nu 
toe geen duidelijke strategische definitie 
heeft voor de ZZS1 die het mogelijk maakt 
om een actiever beleid op dat domein uit 
te werken; benadrukt dat er indicatoren 
moeten worden vastgelegd die de sociale 
en economische impact van de 
verschillende voorwaarden van de ZZS en 
het driehoekspartnerschap aantonen;

Or. es

Amendement 97
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. herhaalt het belang van het 
driehoekpartnerschap en zijn sleutelrol in 
de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, de uitbanning van armoede, 
de bevordering van werk en 
gendergelijkheid, onderwijs, sociale 
cohesie, landbouw en duurzame 
ontwikkeling;

25. herhaalt het belang van intraregionale 
handelsuitwisselingen en het 
driehoekpartnerschap en zijn sleutelrol in 
de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, de uitbanning van armoede, 
de bevordering van werk en 
gendergelijkheid, onderwijs, sociale 
cohesie, landbouw en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 98
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
                                               
1 herinnert eraan dat er richtsnoeren op dit vlak bestaan met betrekking tot de opkomende economieën, maar dat 
het gaat om een enigszins versnipperde benadering.
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is van mening dat de initiatieven 
voor biregionale, ZZ- en 
driehoekssamenwerking in sectoren als 
wetenschap en onderzoek, duurzame 
ontwikkeling, milieu, klimaatverandering, 
energie, sociale cohesie, onderwijs en 
onderwijs uitgebreid moeten worden;

Or. es

Amendement 99
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. beveelt aan dat de Eurolat-
Vergadering en de EU-LAC-Stichting in 
de agenda van hun werkzaamheden 
voldoende belang hechten aan de ZZS en 
de driehoekssamenwerking;

Or. es

Amendement 100
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. beschouwt dat de ZZS en het 
driehoekpartnerschap het centrale thema
zou moeten zijn van de VII EU-LAC-top in 
Chili, waarmee een duidelijk vervolg 
gegeven wordt aan de uiteindelijke 
verklaringen van de top van Madrid;

26. beschouwt dat de ZZS en het 
driehoekpartnerschap een van de centrale
thema's zou moeten zijn van de VII EU-
LAC-top in Chili, waarmee een duidelijk 
vervolg gegeven wordt aan de uiteindelijke 
verklaringen van de top van Madrid;

Or. es

Amendement 101
Ricardo Cortés Lastra
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie
te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad en de 
Commissie, evenals de regeringen en 
parlementen van de lidstaten en van alle 
landen van Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied, de EU-LAC-Stichting, 
de Euro-Latijns-Amerikaanse 
Parlementaire Vergadering, het Latijns-
Amerikaanse parlement, het Midden-
Amerikaanse parlement, het Andes-
parlement en het parlement van de 
Mercosur.

Or. es

Amendement 102
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Overweging A

Ontwerpverslag Amendement

A. overwegende dat, zoals bepaald in het 
Verdrag van Lissabon, het basisdoel van de 
ontwikkelingssamenwerking is om 
armoede uit te bannen en duurzame 
economische en sociale ontwikkeling te 
bevorderen, inclusief het verwezenlijken 
van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling tegen 2015;

A. overwegende dat, zoals bepaald in het 
Verdrag van Lissabon, het basisdoel van de 
ontwikkelingssamenwerking is om 
armoede zo snel mogelijk te verlichten en 
op lange termijn uit te bannen en 
duurzame economische en sociale 
ontwikkeling te bevorderen, inclusief het 
verwezenlijken van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling tegen 2015;

Or. de

Amendement 103
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. gezien dat er nog steeds een op de drie 
mensen uit Latijns-Amerika onder de 
armoedegrens leven - 180 miljoen mensen 
- en dat 10 landen uit de regio tussen de 15 
landen met de hoogste ongelijkheid ter 
wereld* blijven;

B. gezien dat de regio tot de groep 
midden-inkomenslanden behoort die grote 
successen geboekt hebben bij de 
terugdringing van de armoede – van 44% 
naar 33% in slechts een decennium- en de 
ongelijkheid via economische groei en een 
beter sociaal beleid, maar dat desondanks 
nog steeds een op de drie mensen uit 
Latijns-Amerika onder de armoedegrens 
leven - 180 miljoen mensen - en dat 10 
landen uit de regio tussen de 15 landen met 
de hoogste ongelijkheid ter wereld1 blijven; 
overwegende dat enkele landen een 
ondervoedingspercentage van meer dan 
20% laten optekenen en dat 28 miljoen 
burgers niet kunnen lezen of schrijven en 
dat 44 miljoen personen buiten de 
socialezekerheidsstelsels vallen;

Or. es

Amendement 104
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het IMF de 
gemiddelde groei van het bbp voor 
Latijns-Amerika op 4,5% raamt en dat de 
landen in die regio momenteel 
geconfronteerd worden met vooruitzichten 
op een mondiale economische 
achteruitgang in 2012, waardoor er 
onzekerheid blijft heersen over de impact 
van de mondiale economische en 
financiële crisis op de regio;

Or. es

                                               
1 Gegevens van de ECLAC en de OESO.
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Amendement 105
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat midden-
inkomenslanden een motor voor 
ontwikkeling en regionale integratie 
vormen en dat een crisis in die landen de 
vooruitgang van laag-inkomenslanden in 
de regio belemmert;

Or. es

Amendement 106
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de vertraging van 
de groei in de landen van de regio 
ongelijk verloopt en dat externe steun in 
Bolivia, Honduras, Nicaragua en 
Suriname een van de belangrijkste 
financieringsbronnen voor ontwikkeling 
blijft, samen met de bijdragen uit 
overschrijvingen van emigranten, die 
tussen 6 en 25% van het bbp van die 
landen vertegenwoordigen;

Or. es

Amendement 107
Renate Weber, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. gezien dat de vaststelling van een nieuw 
samenwerkingsbeleid rekening moet 
houden met de specifieke prioriteiten en 

C. overwegende dat de vaststelling van een 
nieuw samenwerkingsbeleid rekening moet 
houden met de specifieke prioriteiten en 
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behoeftes van ieder land en dat de EU zal 
moeten samenwerken met midden-
inkomenslanden als het erop aankomt de 
armoedebestrijding en de ontwikkeling op 
regionaal en mondiaal niveau aan te 
voeren;

behoeftes van ieder land en dat de EU zal 
moeten samenwerken met alle Latijns-
Amerikaanse landen als het erop aankomt 
de armoedebestrijding en de ontwikkeling 
op regionaal en mondiaal niveau aan te 
voeren;

Or. en

Amendement 108
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat sociale cohesie 
altijd een van de belangrijkste 
doelstellingen van het strategische 
partnerschap is geweest sinds de 
lancering ervan tijdens het forum van 
Guadalajara in 2004, aangezien het voor 
deze regio belangrijk is om een betere 
verdeling van de inkomsten en de rijkdom 
teweeg te brengen via passend beleid dat 
een stimulans biedt voor duurzame 
ontwikkeling en meer rechtvaardigheid en 
sociale cohesie;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende het bijzondere belang 
van mensenrechten, democratie en goed 
bestuur in de agenda voor verandering; 
overwegende dat Latijns-Amerika een 
continent is waar de democratie nagenoeg 
overal voet aan grond heeft en waarmee 
Europa waarden en demografische 
beginselen deelt, en waar er nood is aan 
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steun voor de regeerbaarheid en het 
institutionele karakter van de staat, die 
bedreigd wordt door geweld en 
onzekerheid;

Or. es

Amendement 110
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het in midden-
inkomenslanden beter zou zijn om de 
steun te richten op het versterken van de 
institutionele en regelgevingscapaciteit, 
het ontwerp van overheidsbeleid, de steun 
voor sociale actoren en het mobiliseren 
van aanvullende middelen voor de ODA;

Or. es

Amendement 111
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. gezien dat Latijns-Amerika en de EU 
een strategisch biregionaal partnerschap 
vormen gebaseerd op gemeenschappelijke 
waarden en het respect voor de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, gezien dat de EU de 
voornaamste investeerder en de tweede 
handelspartner is, evenals de voornaamste 
donor van ontwikkelingshulp, met een 
aandeel van 53% van de officiële 
ontwikkelingshulp die de regio ontvangt;

D. overwegende dat Latijns-Amerika en de 
EU een strategisch biregionaal 
partnerschap vormen gebaseerd op 
gemeenschappelijke waarden en het 
respect voor de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden; overwegende dat 
2 van de 9 strategische partners van de 
EU in de wereld (Brazilië en Mexico) tot 
Latijns-Amerika behoren; overwegende 
dat de voornaamste investeerder en de 
tweede handelspartner is, evenals de 
voornaamste donor van ontwikkelingshulp, 
met een aandeel van 53% van de officiële 
ontwikkelingshulp die de regio ontvangt;

Or. es
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Amendement 112
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de EU haar 
ontwikkelingssamenwerking moet richten 
op die partnerlanden waar het de grootste 
effecten kan sorteren en ervoor moet 
zorgen dat steun doeltreffend besteed 
wordt en de best mogelijke resultaten 
oplevert;

Or. en

Amendement 113
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een groot deel van 
de mensen die in armoede leven over heel 
de wereld, in midden-inkomenslanden 
woont; dat die landen vaak te kampen 
hebben met grote ongelijkheden en een 
zwak bestuur, wat de duurzaamheid van 
hun eigen ontwikkelingsproces in gevaar 
brengt; overwegende dat veel midden-
inkomenslanden een belangrijke rol 
spelen in politieke, veiligheids- en 
handelskwesties op mondiaal niveau, 
doordat zij mondiale collectieve goederen 
produceren en optreden als "ankerpunt"
op het regionale niveau; en dat zij 
ondanks periodes van vooruitgang 
kwetsbaar blijven voor de mondiale 
economische, milieu- en 
veiligheidsrisico's;

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

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat sommige landen 
van Latijns-Amerika deel zijn gaan 
uitmaken van de inspanningen op het 
vlak van ontwikkelingssamenwerking via 
de regionale samenwerkingsmechanismen 
en de zuid-zuidsamenwerking (ZZS);

Or. es

Amendement 115
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat Latijns-
Amerika een prioriteit moet blijven voor 
de EU, wat weerspiegeld moet worden in 
de biregionale betrekkingen tussen de EU 
en Latijns-Amerika, waarin de afgelopen 
jaren grote vooruitgang geboekt is, zoals 
de associatieovereenkomsten met Midden-
Amerika, Chili en Mexico; de 
multilaterale handelsovereenkomst met 
Colombia en Peru; de onderhandelingen 
met Mercosur; het Actieplan van Madrid 
en de oprichting van de EU-LAC-
stichting;

Or. es

Amendement 116
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de steun 
aan midden-inkomenslanden volgens de 
Europese Consensus voor ontwikkeling 
belangrijk blijft om de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling te verwezenlijken;

Or. es

Amendement 117
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. gezien dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, een belangrijke steun 
blijft geven aan het ontwikkelingsproces en 
de stabilisering van de regio; dat het reden 
is voor serieuze zorgen dat ze kan nalaten 
dat te doen wanneer de resultaten van 
genoemd proces zich consolideren;

E. gezien dat de EU, via de 
overeenkomsten met partners in de regio, 
met inbegrip van de
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, een belangrijke steun 
blijft geven aan het ontwikkelingsproces en 
de stabilisering van de regio; dat het reden 
is voor serieuze zorgen dat ze kan nalaten 
dat te doen wanneer de resultaten van 
genoemd proces zich consolideren;

Or. es

Amendement 118
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. gezien dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, een belangrijke steun 
blijft geven aan het ontwikkelingsproces en 
de stabilisering van de regio; dat het reden 
is voor serieuze zorgen dat ze kan nalaten 
dat te doen wanneer de resultaten van 

E. overwegende dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, een belangrijke steun 
geeft aan het ontwikkelingsproces en de 
stabilisering van de regio;
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genoemd proces zich consolideren;

Or. en

Amendement 119
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. gezien dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, een belangrijke steun 
blijft geven aan het ontwikkelingsproces 
en de stabilisering van de regio; dat het 
reden is voor serieuze zorgen dat ze kan 
nalaten dat te doen wanneer de resultaten 
van genoemd proces zich consolideren;

E. overwegende dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten met 
Midden-Amerika en haar 
handelsovereenkomsten met Colombia en 
Peru onvoldoende rekening houdt met de 
asymmetrieën van die economieën en die 
van de EU, en de afhankelijkheid van die 
regio's van de uitvoer van mijnbouw- en 
landbouwproducten verhoogt.

Or. en

Amendement 120
Andreas Mölzer

Ontwerpverslag
Overweging E

Ontwerpverslag Amendement

E. overwegende dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, een belangrijke steun 
blijft geven aan het ontwikkelingsproces en 
de stabilisering van de regio; dat het reden 
is voor serieuze zorgen dat ze kan nalaten 
dat te doen wanneer de resultaten van 
genoemd proces zich consolideren;

E. overwegende dat de EU, via de 
samenwerkingsovereenkomsten en haar 
ontwikkelingshulp, belangrijke steun zou 
moeten blijven geven aan het 
ontwikkelingsproces en de stabilisering 
van de regio; dat het reden is voor serieuze 
zorgen dat ze kan nalaten dat te doen 
wanneer de resultaten van genoemd proces 
zich consolideren;

Or. de

Amendement 121
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in het huidige 
voorstel van de Commissie over het 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voorzien 
wordt in een beperking van de bilaterale 
steun van de EU aan de midden-
inkomenslanden van Latijns-Amerika en 
dat de basisdiensten van de lijst met 
prioriteiten van de regio verdwenen zijn;

Or. es

Amendement 122
Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
begrotingsmiddelen uit het huidige 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking voor Latijns-
Amerika aangeven dat deze regio op het 
vlak van financiering de minste aandacht 
krijgt binnen de structuur van hoofdstuk 
IV van de communautaire begroting in 
vergelijking met andere gebieden die 
Europese steun krijgen;

Or. es

Amendement 123
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende de toenemende 
investeringen van China in Latijns-
Amerika, in het bijzonder in vindplaatsen 
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van grondstoffen en koolwaterstoffen, en 
in de extensieve exploitatie van 
landbouwgronden voor de productie van 
biobrandstoffen, ten nadele van het 
milieu, de duurzame ontwikkeling en de 
sociale wetten.

Or. fr

Amendement 124
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat sociale cohesie 
vele aspecten omvat, zoals de strijd tegen 
armoede, de beperking van de 
ongelijkheid, het verzekeren van de 
universele toegang tot basisdiensten, zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen 
of een woning, de erkenning en 
bescherming van de sociale dialoog en 
van de arbeidsrechten; overwegende dat 
er nood is aan een fiscaal pact waarin een 
betere en billijke verdeling van de 
inkomsten gegarandeerd wordt;

Or. es

Amendement 125
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat China is 
uitgegroeid tot de derde grootste 
investeerder in Latijns-Amerika en dat het 
voor sommige producten de belangrijkste 
of zelfs de enige exportmarkt is geworden; 
benadrukt dat deze situatie op korte 
termijn de handelsbalans van heel wat 
landen van Latijns-Amerika misschien 
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wel ten goede komt, maar dat dit soort 
afhankelijkheid problemen stelt voor hun 
ontwikkeling op lange termijn.

Or. fr

Amendement 126
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat los van de 
connotaties die in de EU of in Latijns-
Amerika verbonden zijn aan het begrip 
sociale cohesie, dat begrip in beide regio's 
gezien wordt als leidraad voor het beleid 
van de overheid, die het mogelijk maakt 
om de strategieën voor ontwikkeling af te 
stemmen op welvaart voor de gehele 
bevolking, om zo polarisatie, desinteresse 
en een verlies van vertrouwen in de 
democratische instellingen te vermijden;

Or. es

Amendement 127
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat samenhang 
van het beleid, een betere coördinatie en 
meer complementariteit in het kader van 
een betere verdeling van de arbeid enkele 
van de grootste uitdagingen blijven voor 
de donoren in de regio, waarvoor een 
grotere concentratie en voorspelbaarheid 
van de ontwikkelingshulp nodig is;

Or. es
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Amendement 128
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. gezien dat armoedebestrijding, 
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie –
vooral tegen vrouwen en etnische 
minderheidsgroepen – evenals de 
bevordering van sociale cohesie en de 
mensenrechten een belangrijke prioriteit 
van het strategisch partnerschap EU-LA 
blijft;

F. overwegende dat armoedebestrijding, 
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie –
vooral tegen vrouwen, jongeren en 
etnische minderheidsgroepen – evenals de 
bevordering van sociale cohesie en de 
mensenrechten een belangrijke prioriteit 
van het strategisch partnerschap EU-LA 
blijft;

Or. es

Amendement 129
Catherine Grèze, Franziska Keller
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. gezien dat armoedebestrijding, 
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie –
vooral tegen vrouwen en etnische 
minderheidsgroepen – evenals de 
bevordering van sociale cohesie en de 
mensenrechten een belangrijke prioriteit 
van het strategisch partnerschap EU-LA 
blijft;

F. overwegende dat armoedebestrijding, 
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie –
vooral tegen vrouwen en etnische 
minderheidsgroepen – evenals de 
bevordering van sociale cohesie en de 
mensenrechten een belangrijke prioriteit 
van het strategisch partnerschap EU-LA 
moet blijven;

Or. en

Amendement 130
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. gezien dat armoedebestrijding, 
ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie –

F. overwegemde dat het scheppen van 
welvaart, armoedebestrijding, ongelijkheid, 
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vooral tegen vrouwen en etnische
minderheidsgroepen – evenals de 
bevordering van sociale cohesie en de 
mensenrechten een belangrijke prioriteit 
van het strategisch partnerschap EU-LA 
blijft;

uitsluiting en discriminatie – vooral tegen 
vrouwen en etnische minderheidsgroepen –
evenals de bevordering van sociale cohesie 
en de mensenrechten een belangrijke 
prioriteit van het strategisch partnerschap 
EU-LA blijft;

Or. en

Amendement 131
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de regio 
compromitterende indicatoren voorlegt 
voor de strijd tegen kinder- en 
moedersterfte; en dat gendergelijkheid en 
het versterken van de politieke en 
economische positie van vrouwen 
essentiële factoren zijn voor het 
terugdringen van de armoede;

Or. es

Amendement 132
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. gezien dat het systeem van algemene 
preferenties (SAP) van de EU een 
belangrijk instrument is voor 
ontwikkelingssamenwerking, 
vermindering van armoede en 
bevordering van de mensenrechten; 
verdedigend dat de huidige wijziging van 
het SAP op een efficiënte en coherente 
wijze moet bijdragen aan het 
verwezenlijken van genoemde 
doelstellingen, en tegelijkertijd het profijt 
van de producenten van minder

G. overwegende dat het systeem van 
algemene preferenties (SAP) van de EU 
een belangrijk instrument is om 
ontwikkelingslanden in staat te stellen om 
in grotere mate deel te nemen aan de 
mondiale handel en zo aanvullende 
uitvoeropbrengsten te genereren om de 
economische groei en de 
tenuitvoerlegging van 
ontwikkelingssamenwerking en de 
beleidsstrategieën voor de bestrijding van 
armoede te ondersteunen;
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ontwikkelde landen moet garanderen; 
gezien dat de verkiesbaarheid in de 
huidige wijziging van het SAP niet 
ondergeschikt mag worden gemaakt aan 
het criterium van bbp per inwoner; geeft 
aan dat alle landen vrij zijn om al dan niet 
bilaterale vrijhandelsovereenkomsten met 
de EU aan te gaan en dat ze derhalve 
moeten blijven genieten van het SAP-
beleid terwijl ze de relevante voorwaarden 
blijven vervullen;

Or. en

Amendement 133
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het bbp niet 
volstaat als enige indicator voor het meten 
van ongelijkheid, noch als basis voor 
beslissingen over de toewijzing van 
ontwikkelingshulp van de EU met het oog 
op de bestrijding van armoede;

Or. es

Amendement 134
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat Latijns-
Amerikaanse landen veel minder 
uitvoeren naar hun buurlanden dan 
andere landen in andere continenten; dat 
de relatief beperkte handelsuitwisselingen 
te wijten zijn aan de grote afstanden, hoge 
tarieven, douane, afzonderlijke 
handelsovereenkomsten en ontoereikende 
infrastructuurnetwerken;
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Or. en

Amendement 135
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. gezien het vitale belang van onderwijs 
en opleiding, evenals universele toegang 
tot diensten voor volksgezondheid, bij de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting;

H. gezien het vitale belang van onderwijs 
en opleiding, evenals universele toegang 
tot diensten voor volksgezondheid, bij de 
bestrijding van armoede en de bevordering 
van sociale cohesie;

Or. es

Amendement 136
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de achteruitgang 
van het milieu een rechtstreekse impact 
heeft op het ontstaan van armoede; 
overwegende dat Latijns-Amerika het 
grote milieureservaat van de planeet is, 
aangezien Brazilië, Mexico, Peru of 
Colombia de landen zijn met de grootste 
biodiversiteit ter wereld, maar dat het 
continent tegelijkertijd bijzonder 
kwetsbaar is voor de klimaatverandering;

Or. es

Amendement 137
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het verbeteren van 
de belastinginning van fundamenteel 
belang is om een bekwame staat tot stand 
te brengen die in staat is om in de 
basisdiensten, zoals gezondheidszorg, 
openbare voorzieningen en onderwijs, te 
voorzien voor zijn bevolking.

Or. en

Amendement 138
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de meest 
vernietigende effecten van de 
klimaatverandering en de opwarming van 
de aarde Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied zwaar treffen, aangezien 
de landen in die regio tot de kwetsbaarste 
ter wereld behoren; overwegende dat 
natuurrampen in Midden-Amerika geleid 
hebben tot een verlies van 54% van het 
bbp;

Or. es

Amendement 139
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende de expliciete 
vermelding van de privé-sector in de 
agenda voor verandering als 
fundamentele speler voor het tot stand 
brengen van duurzame ontwikkeling en 
het bijdragen tot sociale cohesie;
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Or. es

Amendement 140
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende het belang van 
de gestructureerde biregionale en 
mondiale dialoog over migratie tussen de 
EU en Latijns-Amerika en het belang van 
migratiebeleid en –praktijken die de 
eerbiediging van de grondrechten van 
migranten waarborgen in beide regio's;

Or. es

Amendement 141
Renate Weber, Charles Goerens

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. gezien Latijns-Amerika zich tussen de 
meest gewelddadige landen ter wereld 
bevindt, en dat de criminaliteit die met 
fenomenen als drugshandel en 
georganiseerde misdaad verbonden zijn, 
een zeer ernstig probleem blijft in de regio 
dat een bedreiging vormt voor zijn 
ontwikkeling;

I. overwegende dat sommige landen van 
Latijns-Amerika tot de meest 
gewelddadige landen ter wereld behoren, 
en dat de criminaliteit die met fenomenen 
als drugshandel en georganiseerde misdaad 
verbonden zijn, een zeer ernstig probleem 
blijft in de regio dat een bedreiging vormt 
voor zijn ontwikkeling;

Or. en

Amendement 142
Edvard Kožušník

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. gezien Latijns-Amerika zich tussen de I. overwegende dat Latijns-Amerika zich 
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meest gewelddadige landen ter wereld 
bevindt, en dat de criminaliteit die met 
fenomenen als drugshandel en 
georganiseerde misdaad verbonden zijn, 
een zeer ernstig probleem blijft in de regio 
dat een bedreiging vormt voor zijn 
ontwikkeling;

tussen de meest gewelddadige landen ter 
wereld bevindt, en dat de criminaliteit die 
met fenomenen als drugshandel en 
georganiseerde misdaad, het witwassen 
van geld, wapenhandel en corruptie
verbonden zijn, een zeer ernstig probleem
blijft in de regio dat een bedreiging vormt 
voor zijn ontwikkeling;

Or. en

Amendement 143
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het voorstel van de 
Europese Commissie voor het 
partnerschapsinstrument toegespitst is op 
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie in de regio; overwegende dat dit 
voorstel voornamelijk gericht is op de 
sociale partners en de opkomende 
economieën en tevens een globale 
benadering behelst die afgestemd is op de 
mondiale uitdagingen en dreigingen;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat corruptie die 
verband houdt met criminele netwerken, 
in het bijzonder de drugsdistributie- en –
handelsnetwerken, een bedreiging vormt 
voor de democratische stelsels en de 
collectieve veiligheid in Latijns-Amerika, 
aangezien zij binnendringt in de 
instellingen, territoriale invloedszones tot 



AM\893943NL.doc 67/70 PE483.728v01-00

NL

stand brengt, zijdelingse schade aanricht 
en ernstige problemen veroorzaakt op het 
vlak van instabiliteit en politieke 
governance;

Or. es

Amendement 145
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), het 
bijbehorende Protocol van Kyoto en de 
resultaten van de vijftiende Conferentie 
van de partijen bij het UNFCCC, gehouden 
te Kopenhagen,

– gezien het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), het 
bijbehorende Protocol van Kyoto en de 
resultaten van de vijftiende Conferentie 
van de partijen bij het UNFCCC, gehouden 
te Kopenhagen, de zestiende Conferentie 
in Cancún en de zeventiende in Durban,

Or. es

Amendement 146
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese Consensus over 
ontwikkeling1,

– gezien de Europese Consensus over 
ontwikkeling1, en in het bijzonder punt 61 
daarvan, waarin het belang van midden-
inkomenslanden voor de verwezenlijking 
van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling erkend wordt en waarin de 
moeilijkheden waarmee die landen en 
laag-inkomenslanden te kampen hebben, 
weergegeven worden;

Or. es

Amendement 147
Ricardo Cortés Lastra
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Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Actieplan van Madrid dat 
door de EU-LAC-Top is goedgekeurd in 
mei 2010 en de 6 thematische pijlers 
daarvan: 1- Wetenschap, onderzoek,
innovatie en technologie; 2- Duurzame 
ontwikkeling, milieu, klimaatverandering, 
biodiversiteit en energie; 3- Regionale 
integratie en interconnectiviteit ter 
bevordering van de sociale integratie en 
cohesie; 4- Migratie; 5- Onderwijs en 
werkgelegenheid; 6- Drugs

Or. es

Amendement 148
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Visum 20

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verordeningsvoorstel van het 
Europees Parlement en van de Raad tot 
invoering van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, 
SEC(2011)1470),

schrappen

Or. es

Amendement 149
Ricardo Cortés Lastra

Ontwerpresolutie
Visum 26

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resoluties van de Euro-Latijns-
Amerikaanse Parlementaire Vergadering 
(EuroLat), en voornamelijk de resoluties 

– gezien de resoluties van de Euro-Latijns-
Amerikaanse Parlementaire Vergadering 
(EuroLat), en voornamelijk de resoluties 
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aangenomen tijdens de vijfde plenaire 
algemene vergadering van 18 en 19 mei 
2011 in Montevideo, Uruguay, over de 
vooruitzichten voor de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese 
Unie en Latijns-Amerika en over de 
strategieën voor de bescherming en creatie 
van werk, voornamelijk voor vrouwen en 
jongeren,

aangenomen tijdens de vijfde plenaire 
algemene vergadering van 18 en 19 mei 
2011 in Montevideo, Uruguay, over de 
vooruitzichten voor de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese 
Unie en Latijns-Amerika en over de 
strategieën voor de bescherming en creatie 
van werk, voornamelijk voor vrouwen en 
jongeren, en over de betrekkingen tussen 
de Europese Unie en Latijns-Amerika op 
het vlak van veiligheid en defensie,

Or. es

Amendement 150
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat (slechts met 
uitzondering van Chili, Uruguay, de 
Bahama's, Barbados en Saint Lucia) 
Latijns-Amerika in hoge mate corrupt is1,

Or. nl

Amendement 151
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Visum 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het feit dat het EU-geld dat in 
ontwikkelingssamenwerking omgaat, 
primair in de verkeerde zakken resp. in 
een bodemloze put verdwijnt; gezien het 
feit dat ontwikkelingssamenwerking een 

                                               
1 In de corruptie-index van 'Transparency International' scoren Argentinië (3), Bolivia (2.8), Brazilië (3.8), 
Colombia (3.4), Costa Rica (4.8), Cuba (4.2), de Dominicaanse Republiek (2.6), Ecuador (2.7), El Salvador (3.4), 
Guyana (2.5), Guatemala (2.7), Haïti (1.8), Honduras (2.6), Mexico (3.0), Nicaragua (2.5), Panama (3.3), 
Paraguay (2.2), Peru (3.4), Puerto-Rico (5.6), Venezuela (1.9), Dominica (5.2), Jamaica (3.3), Saint Vincent en 
de Grenadines (5.8), Suriname (3.0) en Trinidad en Tobago (3.2) op een schaal van 1 tot 10 een onvoldoende. Zie 
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/.
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ongehoorde verspilling van belastinggeld 
van de EU-burgers is,

Or. nl

Amendement 152
Barry Madlener

Ontwerpresolutie
Visum 31 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het feit dat het al dan niet 
verstrekken van ontwikkelingsgeld een 
nationale aangelegenheid is en níet op 
Europees niveau geregeld behoort te 
worden,

Or. nl


