
AM\893943PT.doc PE483.728v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento

2011/2286(INI)

23.3.2012

ALTERAÇÕES
1 - 152

Projeto de relatório
Ricardo Cortés Lastra
(PE480.793v02-00)

sobre a definição de uma nova política de cooperação para o desenvolvimento 
com a América Latina
(2011/2286(INI))



PE483.728v01-00 2/70 AM\893943PT.doc

PT

AM_Com_NonLegReport



AM\893943PT.doc 3/70 PE483.728v01-00

PT

Alteração 1
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Recorda que, embora o impacto da crise 
económica e financeira mundial tenha sido 
menos grave na América Latina do que 
noutras regiões, os índices de desigualdade 
e as taxas relacionadas com a pobreza 
permanecem muito elevados e os 
progressos relativos à consecução de seis 
dos ODM revelam-se insuficientes;

1. Recorda que, embora as consequências
da crise económica e financeira mundial 
tenham sido menos graves na América 
Latina do que noutras regiões, os índices 
de desigualdade e as taxas relacionadas 
com a pobreza permanecem muito 
elevados e os progressos relativos à 
consecução de seis dos oito ODM 
revelam-se insuficientes;

Or. de

Alteração 2
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Destaca que a estratégia de 
cooperação para o desenvolvimento da 
União Europeia para a América Latina, 
tal como é definida no Programa de 
Estratégia Regional para o período 2007-
2013, se baseia no pressuposto de que a 
abertura dos mercados, a liberalização do 
comércio e o investimento irão promover 
o crescimento económico e que este, por 
sua vez, irá reduzir a pobreza; sublinha, 
contudo, que os vínculos entre 
crescimento, comércio, desenvolvimento e 
redução da pobreza não são simples, nem 
automáticos; assim, encoraja a Comissão 
Europeia a iniciar uma reflexão ampla e 
profunda sobre o atual modelo de 
desenvolvimento que deseja promover 
tendo em vista reduzir a pobreza de forma 
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eficaz, no contexto do debate sobre a 
futura política de cooperação para o 
desenvolvimento da UE;

Or. en

Alteração 3
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Exorta a Comissão a avaliar o 
impacto real das políticas da UE nos 
objetivos de desenvolvimento, antes de 
definir a sua cooperação com a América 
Latina; em particular, insta a Comissão a 
retirar ensinamentos das décadas 
anteriores, sobretudo em relação à 
experiência da América Latina na 
implementação de políticas ao abrigo do 
chamado Consenso de Washington, que 
gerou crescimento económico, mas que 
teve um impacto negativo na maioria dos 
países, em termos de aumento das 
desigualdades, ao mesmo tempo que 
reduziu e limitou o espaço da política 
interna;

Or. en

Alteração 4
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que os progressos económicos 
e tecnológicos de alguns países da América 

2. Considera que os progressos económicos 
e tecnológicos de alguns países da América 
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Latina evidenciam a necessidade de 
repensar os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento da UE; solicita uma 
reorientação em vez da redução ou 
suspensão da cooperação; insiste em que 
todos temos desafios comuns a que 
podemos fazer face através do reforço do 
multilateralismo;

Latina evidenciam a necessidade de 
repensar os objetivos da cooperação 
bilateral para o desenvolvimento da UE; 
solicita uma reorientação em vez da 
redução ou suspensão da cooperação; 
insiste em que todos temos desafios 
comuns a que podemos fazer face através 
do reforço do multilateralismo;

Or. es

Alteração 5
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que os progressos económicos 
e tecnológicos de alguns países da América 
Latina evidenciam a necessidade de 
repensar os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento da UE; solicita uma 
reorientação em vez da redução ou 
suspensão da cooperação; insiste em que 
todos temos desafios comuns a que 
podemos fazer face através do reforço do 
multilateralismo;

2. Considera que os progressos económicos 
e tecnológicos de alguns países da América 
Latina evidenciam a necessidade de 
repensar os objetivos da cooperação para o 
desenvolvimento da UE; solicita uma 
reorientação para onde esta é mais 
necessária a fim de reduzir a pobreza; 
insiste em que todos temos desafios 
comuns a que podemos fazer face através 
do reforço do multilateralismo;

Or. en

Alteração 6
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que os progressos 
económicos e tecnológicos de alguns 
países da América Latina evidenciam a 
necessidade de repensar os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento da 
UE; solicita uma reorientação em vez da 

2. Solicita o cancelamento da ajuda ao 
desenvolvimento prestada pela UE;
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redução ou suspensão da cooperação; 
insiste em que todos temos desafios 
comuns a que podemos fazer face através 
do reforço do multilateralismo;

Or. nl

Alteração 7
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera que os progressos 
económicos e tecnológicos de alguns 
países da América Latina evidenciam a 
necessidade de repensar os objetivos da 
cooperação para o desenvolvimento da UE; 
solicita uma reorientação em vez da 
redução ou suspensão da cooperação; 
insiste em que todos temos desafios 
comuns a que podemos fazer face através 
do reforço do multilateralismo;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 8
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Observa que apesar de o auxílio 
poder servir de alavanca para os países da 
América Latina, este não é suficiente para 
assegurar um desenvolvimento 
sustentável e duradouro; assim, insta os 
países da América Latina a reforçarem e 
mobilizarem os seus recursos internos, a 
implementarem sistemas fiscais 
transparentes e a envolverem de forma 
eficaz o setor privado, os governos locais e 
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a sociedade civil, na agenda União 
Europeia - América Latina, bem como a 
assumirem um maior controlo dos 
projetos;

Or. en

Alteração 9
Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Considera que a forte presença 
chinesa nos recursos minerais e agrícolas 
de diversos países da América Latina 
deveria convencer a União Europeia a 
reforçar, de modo rápido e eficaz, o seu 
auxílio ao desenvolvimento sustentável na 
região;

Or. fr

Alteração 10
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Sublinha a importância da criação 
de diferentes relações de desenvolvimento 
baseadas em empréstimos, cooperação 
técnica ou na permuta de melhores 
práticas;

Or. en

Alteração 11
Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Considera ser necessário criar 
instrumentos e objetivos de cooperação à 
medida de cada país, concentrando os 
recursos nos que se encontram mais 
vulneráveis e melhorando a CPD;

3. Insiste na necessidade de os progressos 
nas relações com a América Latina se 
fazerem acompanhar de uma política para 
o desenvolvimento que seja coerente e, 
como tal, considera ser necessário criar 
instrumentos e objetivos de cooperação à 
medida de cada país, concentrando os 
recursos nos que se encontram mais 
vulneráveis e melhorando a CPD;

Or. es

Alteração12
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Apela à Comissão e ao Conselho para 
que, para o período de 2014-2020, o nível 
da cooperação do ICD se mantenha 
equivalente a um terço do valor 
geográfico total, relativamente à América 
Latina;

4. Apela à Comissão e ao Conselho para 
que cancelem toda a cooperação para o 
desenvolvimento da UE;

Or. nl

Alteração 13
Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Insiste na necessidade de auxiliar os 
países da América Latina na 
implementação de uma governação fiscal 
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isenta de corrupção e fraude,
nomeadamente através da cooperação, 
assistência técnica e implementação de 
formações jurídicas e fiscais nas 
administrações locais;

Or. fr

Alteração 14
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Acolhe com satisfação o princípio da 
diferenciação e da concentração da ajuda 
proposto pela Comissão; insiste em que a 
diferenciação se faça de forma progressiva 
durante a fase de programação, tanto nos 
países recetores como nos próprios 
instrumentos de cooperação, 
desenvolvendo outras formas de 
cooperação mais adaptadas aos PRM;

5. Acolhe com satisfação o princípio da 
diferenciação e da concentração da ajuda 
proposto pela Comissão; insiste em que a 
diferenciação se faça de forma progressiva 
durante a fase de programação, tanto nos 
países recetores como nos próprios 
instrumentos de cooperação, 
desenvolvendo outras formas de 
cooperação mais adaptadas aos PRM;
recomenda que os critérios que regem a 
aplicação do princípio de diferenciação 
sejam objetivos e comuns a todos os 
países;

Or. es

Alteração 15
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Relembra que a abordagem da
diferenciação não deveria dar origem a 
uma redução drástica da importância da 
região na projeção externa da UE, que é e 
deve atuar como um ator global, 
assumindo-se como membro ativo da 
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comunidade internacional e não apenas 
como principal doador mundial. Caso 
contrário, a UE pode condenar-se a si 
própria à irrelevância em regiões inteiras, 
abrindo o caminho à intervenção de 
outros protagonistas globais;

Or. es

Alteração 16
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Insiste em que qualquer eventual 
realocação de fundos terá como objetivo 
beneficiar os programas geográficos para a 
erradicação da pobreza dos PRB e dos 
PRMI da região;

6. Insiste em que qualquer eventual 
realocação de fundos terá como objetivo 
beneficiar os programas geográficos para a 
erradicação da pobreza dos PRB e dos 
PRMI da mesma região;

Or. es

Alteração 17
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Lamenta a proposta da Comissão 
relativa ao facto do ICD vedar a onze PMR 
o acesso aos programas bilaterais; relembra 
que os países da América Latina se 
encontram entre os que apresentam 
maiores níveis de desigualdade no mundo 
quanto ao rendimento per capita e que a 
desigualdade persistente se produz num 
contexto de baixa mobilidade 
socioeconómica; sublinha o facto de 
estarmos perante países muito 
heterogéneos e que, em consequência, se 
deve manter uma cooperação diferenciada, 
baseada na coordenação e no diálogo 

7. Expressa a sua preocupação 
relativamente à ausência de rigor na 
implementação dos critérios de 
elegibilidade definidos; regista a proposta 
da Comissão relativa ao facto do ICD 
vedar a onze PMR o acesso aos programas 
bilaterais; relembra que alguns países da 
América Latina se encontram entre os que 
apresentam maiores níveis de desigualdade 
no mundo quanto ao rendimento per capita
e que a desigualdade persistente se produz 
num contexto de baixa mobilidade 
socioeconómica; sublinha o facto de 
estarmos perante países muito 
heterogéneos e que, em consequência, se 
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político; deve manter uma cooperação diferenciada, 
baseada na coordenação e no diálogo 
político;

Or. en

Alteração 18
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Lamenta a proposta da Comissão 
relativa ao facto do ICD vedar a onze 
PMR o acesso aos programas bilaterais; 
relembra que os países da América Latina 
se encontram entre os que apresentam 
maiores níveis de desigualdade no mundo 
quanto ao rendimento per capita e que a 
desigualdade persistente se produz num 
contexto de baixa mobilidade 
socioeconómica; sublinha o facto de 
estarmos perante países muito 
heterogéneos e que, em consequência, se 
deve manter uma cooperação diferenciada, 
baseada na coordenação e no diálogo 
político;

7. Saúda a proposta da Comissão relativa 
ao ICD; relembra, contudo, que os países 
da América Latina se encontram entre os 
que apresentam maiores níveis de 
desigualdade no mundo quanto ao 
rendimento per capita e que a desigualdade 
persistente se produz num contexto de 
baixa mobilidade socioeconómica; 
sublinha o facto de estarmos perante países 
muito heterogéneos e que, em 
consequência, se deve manter uma 
cooperação diferenciada, baseada na 
coordenação e no diálogo político;

Or. en

Alteração 19
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Considera que a mensagem que a 
UE transmite à região é muito 
preocupante, uma vez que, na prática, 
declara que não lhe atribui a devida 
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importância, apesar dos vários 
compromissos políticos e comerciais 
assumidos e dos interesses globais 
comuns;

Or. es

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

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Salienta a necessidade, expressa no 
n.º 66 do Consenso Europeu para o 
Desenvolvimento, de prestar a devida 
atenção aos PRM, em particular aos de 
rendimentos inferiores, muitos dos quais 
se debatem com problemas semelhantes 
aos dos países de baixo rendimento;

Or. es

Alteração 21
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Apela, com base nesses indicadores, à 
UE para que prossiga com a cooperação 
bilateral do futuro ICD, pelo menos, com 
a Colômbia, o Equador e o Peru;

Suprimido

Or. en

Alteração 22
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Apela, com base nesses indicadores, à 
UE para que prossiga com a cooperação 
bilateral do futuro ICD, pelo menos, com 
a Colômbia, o Equador e o Peru;

Suprimido

Or. en

Proposta de alteração 23
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Apela, com base nesses indicadores, à 
UE para que prossiga com a cooperação 
bilateral do futuro ICD, pelo menos, com 
a Colômbia, o Equador e o Peru;

Suprimido

Or. nl

Alteração 24
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Apela, com base nesses indicadores, à 
UE para que prossiga com a cooperação 
bilateral do futuro ICD, pelo menos, com a 
Colômbia, o Equador e o Peru;

9. Apela, com base nesses indicadores, à 
UE para que prossiga com a cooperação 
bilateral do futuro ICD, pelo menos, com a 
Colômbia, o Equador, o Peru e o Paraguai;

Or. de

Alteração 25
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela



PE483.728v01-00 14/70 AM\893943PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Solicita à Comissão que apresente 
uma estratégia coerente de retirada 
progressiva da ajuda bilateral aos PRM, 
que lhes permita consolidar a sua 
situação de «graduados» da ajuda, em 
conformidade com o princípio de 
previsibilidade da ajuda consagrado no 
Fórum sobre a Eficácia da Ajuda de 
Busan;

Or. es

Alteração 26
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 10 – introdução

Proposta de resolução Alteração

10. Solicita à Comissão que apresente uma 
estratégia coerente de retirada progressiva 
da ajuda bilateral aos restantes onze PMR, 
a partir da entrada em vigor do novo ICD, 
que contemple os seguintes critérios:

10. Solicita à Comissão que a referida
retirada progressiva da ajuda bilateral, a 
partir da entrada em vigor do novo ICD, 
contemple os seguintes critérios:

Or. es

Alteração 27
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 10 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– Uma vinculação explícita dos objetivos e 
a concentração setorial da ajuda bilateral 
para o reforço da coesão social, 
especialmente através do cofinanciamento 
de políticas e de programas de ação para a 
redução da desigualdade de rendimentos e 
de oportunidades, bem como outros 

– Uma vinculação explícita dos objetivos e 
a concentração setorial da ajuda bilateral 
para o reforço da coesão social, 
especialmente através do cofinanciamento 
de políticas e de programas de ação para a 
redução da desigualdade de rendimentos e 
de oportunidades, bem como outros 



AM\893943PT.doc 15/70 PE483.728v01-00

PT

programas mais avançados de apoio à 
competitividade e ao fomento do 
desenvolvimento sustentável, incluindo a 
promoção da cooperação tecnológica e 
científica e de assistência técnica, o acesso 
prioritário a programas temáticos, o 
reforço da ajuda reembolsável e programas 
de bolsas de estudo;

programas mais avançados de apoio à 
competitividade e ao fomento do 
desenvolvimento sustentável, incluindo a 
promoção da cooperação tecnológica e 
científica e de assistência técnica; um
acesso preferencial aos programas 
temáticos, regionais e sub-regionais, bem 
como ao Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria com um montante 
mínimo garantido; o reforço da ajuda 
reembolsável e programas de bolsas de 
estudo;

Or. es

Alteração 28
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 10 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– Uma vinculação explícita dos objetivos e 
a concentração setorial da ajuda bilateral 
para o reforço da coesão social, 
especialmente através do cofinanciamento 
de políticas e de programas de ação para a 
redução da desigualdade de rendimentos e 
de oportunidades, bem como outros 
programas mais avançados de apoio à 
competitividade e ao fomento do 
desenvolvimento sustentável, incluindo a 
promoção da cooperação tecnológica e 
científica e de assistência técnica, o acesso 
prioritário a programas temáticos, o reforço 
da ajuda reembolsável e programas de 
bolsas de estudo;

– Uma vinculação explícita dos objetivos e 
a concentração setorial da ajuda bilateral 
para o reforço da coesão social, 
especialmente através do cofinanciamento 
de políticas e de programas de ação para a 
redução da desigualdade de rendimentos e 
de oportunidades, bem como outros 
programas mais avançados de apoio à 
competitividade e ao fomento do 
desenvolvimento sustentável, incluindo a 
promoção da cooperação tecnológica e 
científica e inovação, bem como de 
assistência técnica, o acesso prioritário a 
programas temáticos, o reforço da ajuda 
reembolsável e programas de bolsas de 
estudo;

Or. en

Alteração 29
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de resolução
N.º 10 – travessão 1

Proposta de resolução Alteração

– Uma vinculação explícita dos objetivos e 
a concentração setorial da ajuda bilateral 
para o reforço da coesão social, 
especialmente através do cofinanciamento 
de políticas e de programas de ação para a 
redução da desigualdade de rendimentos e 
de oportunidades, bem como outros 
programas mais avançados de apoio à 
competitividade e ao fomento do 
desenvolvimento sustentável, incluindo a 
promoção da cooperação tecnológica e 
científica e de assistência técnica, o acesso 
prioritário a programas temáticos, o reforço 
da ajuda reembolsável e programas de 
bolsas de estudo;

– Uma vinculação explícita dos objetivos e 
a concentração setorial da ajuda bilateral 
para o reforço da coesão social, 
especialmente através do cofinanciamento 
de políticas e de programas de ação para a 
redução da desigualdade de rendimentos e 
de oportunidades, bem como outros 
programas mais avançados de apoio à 
competitividade e ao fomento do 
desenvolvimento sustentável, incluindo a 
promoção da cooperação tecnológica e 
científica e de assistência técnica, a 
melhoria da cobrança de impostos, o 
acesso prioritário a programas temáticos, o 
reforço da ajuda reembolsável e programas 
de bolsas de estudo;

Or. en

Alteração 30
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta a necessidade de reforçar em 
mais de 1000 milhões de euros o 
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria para fomentar a criação da nova
cooperação destinada aos PMR e aos 
PRMI, assegurando a previsibilidade, a 
quantificação e o escrutínio dos fundos;

Suprimido

Or. en

Alteração 31
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta a necessidade de reforçar em 
mais de 1000 milhões de euros o 
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria para fomentar a criação da nova 
cooperação destinada aos PMR e aos 
PRMI, assegurando a previsibilidade, a 
quantificação e o escrutínio dos fundos;

11. Salienta a necessidade de reforçar em 
mais de 1000 milhões de euros o 
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria para fomentar a criação da nova 
cooperação destinada aos PMR e aos 
PRMI, assegurando a previsibilidade, a 
quantificação e o escrutínio dos fundos;
salienta a necessidade de garantir que 
esse instrumento reforça a resposta da UE 
aos desafios globais, tais como o combate 
à desigualdade, as alterações climáticas, a 
insegurança ou a luta contra o tráfico de 
estupefacientes;

Or. es

Proposta de alteração 32
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta a necessidade de reforçar em 
mais de 1 000 milhões de euros o 
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria para fomentar a criação da nova 
cooperação destinada aos PMR e aos 
PRMI, assegurando a previsibilidade, a 
quantificação e o escrutínio dos fundos;

11. Salienta a necessidade de pôr termo à 
cooperação para o desenvolvimento da 
UE;

Or. nl

Alteração 33
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Salienta a necessidade de reforçar em 
mais de 1 000 milhões de euros o 
Instrumento Europeu de Vizinhança e 
Parceria para fomentar a criação da nova 
cooperação destinada aos PMR e aos 
PRMI, assegurando a previsibilidade, a 
quantificação e o escrutínio dos fundos;

11. Salienta a necessidade de reforçar 
suficientemente o Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria para fomentar a 
criação da nova cooperação destinada aos 
PMR e aos PRMI, assegurando a 
previsibilidade, a quantificação e o 
escrutínio dos fundos;

Or. de

Alteração 34
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Considera que os elevados níveis de 
desigualdade e a falta de um mecanismo 
eficaz de proteção social são o maior 
obstáculo à consolidação da democracia e 
ao crescimento económico justo e 
sustentável da região, pelo que solicita uma 
maior atenção às questões relativas à 
governação e à coesão social;

12. Considera que os elevados níveis de 
desigualdade e a falta de um mecanismo 
eficaz de proteção social são o maior 
obstáculo à consolidação da democracia e 
ao crescimento económico justo e 
sustentável da região, pelo que solicita uma 
maior atenção à relação existente entre a
governação democrática e a coesão social;

Or. es

Alteração 35
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que o objetivo de coesão 
social da associação UE-América Latina 
só poderá concretizar-se quando se 
alcançar um nível elevado de 
desenvolvimento e de equidade na 
distribuição dos rendimentos e da riqueza, 
e que para o referido objetivo é necessário 
garantir a erradicação da pobreza, através 
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de políticas orçamentais mais justas e 
progressivas, reforçando a capacidade 
tributária e o combate à fraude e à evasão 
fiscais;

Or. es

Alteração 36
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Sublinha a importância da ajuda ao 
desenvolvimento através do comércio e o 
facto de as trocas comerciais entre a 
América Latina e a União Europeia 
serem cruciais para aliviar a pobreza e 
assegurar a criação de riqueza em ambos 
os continentes; alerta para as tendências 
protecionistas que resultam da atual crise 
económica e financeira;

Or. en

Alteração 37
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Destaca que sendo a coesão social 
considerada um objetivo central da 
cooperação entre a UE e a América 
Latina, o apelo feito pela CE a favor de 
um crescimento inclusivo não prevê, 
lamentavelmente, medidas concretas que 
assegurem que o crescimento económico 
irá contribuir para o objetivo geral de 
redução da pobreza;
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Or. en

Alteração 38
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Destaca a importância de manter o 
objetivo de 20 % nos programas de 
educação e saúde;

13. Destaca a importância de manter o 
objetivo de 20 % nos programas de 
educação e saúde; reitera que a educação 
e o investimento no capital humano 
constituem a base da coesão social e do 
desenvolvimento socioeconómico; solicita 
a aplicação de políticas eficazes e de 
financiamento adequado para combater o 
analfabetismo, que continua elevado em 
alguns países da região, afetando em 
especial meninas e mulheres, e a 
promoção do acesso público e gratuito ao 
ensino (básico e secundário), 
frequentemente limitada pela falta de 
recursos adequados no orçamento de 
certos Estados; apoia, neste contexto, o 
projeto elaborado pela IEO «Metas 
Educativas 2021: a educação que 
queremos para a geração dos 
bicentenários»;

Or. es

Proposta de alteração 39
Corina Creţu

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Destaca a importância de manter o 
objetivo de 20 % nos programas de 
educação e saúde;

13. Destaca a importância de manter o 
objetivo de 20 % nos programas de 
educação e saúde e insiste na necessidade 
de se ter em consideração a perspetiva da 
igualdade de género no mercado de 
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trabalho e na sociedade em geral;

Or. ro

Alteração 40
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Salienta que, embora a abrangência 
e a despesa na educação na América 
Latina tenham melhorado de forma 
sustentada nas últimas décadas, a 
qualidade continua baixa e o acesso 
desigual; destaca o trabalho levado a cabo 
pela União Europeia através dos 
programas Erasmus, Alban e Alfa, e 
solicita à Comissão que mantenha o 
esforço orçamental envidado até à data;

Or. es

Alteração 41
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Sublinha que as grandes diferenças 
de desempenho escolar na América 
Latina continuaram a aumentar nos 
últimos anos, quando se compara as 
zonas rurais e urbanas, as escolas 
públicas e privadas, o género masculino e 
feminino ou o nível socioeconómico, 
agravando-se assim o problema da falta 
de coesão social;

Or. es
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Alteração 42
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Sugere que o ICD introduza de uma 
maneira mais eficiente, na sua 
programação temática, nacional e regional, 
os objetivos de coesão social, apoiando 
principalmente políticas orçamentais, 
fiscais e sociais mais justas, que promovam 
a equidade, o acesso aos serviços públicos 
e o trabalho digno;

14. Sugere que o ICD introduza de uma 
maneira mais eficiente, na sua 
programação temática, nacional e regional, 
os objetivos de coesão social, apoiando 
principalmente políticas orçamentais, 
fiscais e sociais mais justas, que promovam 
a equidade, o acesso aos serviços públicos,
o trabalho digno e a reforma do sistema 
judicial;

Or. es

Alteração 43
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Sugere que o ICD introduza de uma 
maneira mais eficiente, na sua 
programação temática, nacional e regional, 
os objetivos de coesão social, apoiando 
principalmente políticas orçamentais, 
fiscais e sociais mais justas, que promovam 
a equidade, o acesso aos serviços públicos 
e o trabalho digno;

14. Sublinha que a coesão social tem um 
vínculo estreito com outras políticas, 
nomeadamente ao nível do comércio, 
investimento e finanças; considera que o 
ICD deve introduzir de uma maneira mais 
eficiente, na sua programação temática, 
nacional e regional, os objetivos de coesão 
social, apoiando principalmente políticas 
orçamentais, fiscais e sociais mais justas, 
que promovam a equidade, o acesso aos 
serviços públicos e o trabalho digno;

Or. en

Alteração 44
Edvard Kožušník



AM\893943PT.doc 23/70 PE483.728v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Sugere que o ICD introduza de uma 
maneira mais eficiente, na sua 
programação temática, nacional e regional, 
os objetivos de coesão social, apoiando 
principalmente políticas orçamentais, 
fiscais e sociais mais justas, que 
promovam a equidade, o acesso aos 
serviços públicos e o trabalho digno;

14. Sugere que o ICD introduza de uma 
maneira mais eficiente, na sua 
programação temática, nacional e regional, 
os objetivos de coesão social, apoiando 
principalmente reformas orçamentais, 
fiscais e sociais, que promovam a 
equidade, o acesso aos serviços públicos e 
o trabalho digno;

Or. en

Alteração 45
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Destaca a importância de 
programas como EuroSocial, URB-AL, 
AL-INVEST e COPOLAD, bem como 
daqueles destinados a reforçar o diálogo e 
a cooperação entre a UE e a América 
Latina para o estabelecimento de modelos 
de gestão relativos à migração e às 
políticas de desenvolvimento; considera 
que estes programas deverão ser 
reforçados no novo ICD, explorando as
suas potencialidades de cooperação 
triangular;

Or. es

Alteração 46
Patrizia Toia

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

14-A. Sublinha a necessidade de a União 
Europeia, através do ICD, disponibilizar 
os recursos necessários com vista à 
melhoria das condições de vida das 
crianças e para que possam desenvolver 
plenamente as suas capacidades e 
potencialidades, nomeadamente no seio 
do núcleo familiar;

Or. it

Alteração 47
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-B. Reitera a importância do fórum da 
coesão social UE-América Latina, e 
solicita que seja elevado a espaço de 
diálogo político birregional no domínio da 
coesão social, mediante a promoção de 
mecanismos mais ambiciosos e da 
coordenação da cooperação nessa área, e 
que promova a coesão social nas agendas 
das principais instâncias internacionais;

Or. es

Alteração 48
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 14-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-C. Observa que a fundação UE-LAC 
pode desempenhar um papel relevante na 
coordenação e apoio às ações e debates da 
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sociedade civil relacionados com a função 
da cooperação internacional na promoção 
da coesão social na região;

Or. es

Alteração 49
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Recorda a importância da CPD, 
prevista no artigo 208.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para a 
erradicação da pobreza, a promoção dos 
direitos económicos e sociais, a proteção 
do ambiente, a boa governação e o 
desenvolvimento sustentável e inclusivo;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

(AM linguística)

Or. es

Alteração 50
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Insta a CE a reforçar a visibilidade 
dos projetos que conduz na América 
Latina e a torná-los mais fáceis de 
entender por parte dos seus cidadãos, 
demonstrando o valor acrescentado da 
cooperação com a UE;

Or. en

Alteração 51
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Regista, com preocupação, que os 
acordos de associação e de livre comércio 
assinados entre a UE e a América 
Central, Colômbia e Peru incluem menos 
normas multilaterais vinculativas em 
matéria de direitos sociais, laborais e 
ambientais do que o SPG+; em particular, 
lamenta que estes acordos não incluam 
mecanismos eficazes que condicionem as 
preferências comerciais em termos do 
respeito por estes direitos, tornando assim 
mais difícil confrontar a violação dos 
mesmos;

Or. en

Alteração 52
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Salienta que os acordos de 
associação e de livre comércio assinados 
entre UE e a América Central, Colômbia 
e Peru não devem, em qualquer 
circunstância, colidir com o objetivo da 
coerência das políticas numa perspetiva 
de desenvolvimento; de igual modo, insta 
a Comissão a reorientar os seus acordos 
com a América Latina para que estes 
assegurem especificamente que as 
necessidades e preocupações em matéria 
de desenvolvimento são refletidas de 
forma devida nos capítulos relativos ao 
comércio, tais como os serviços 
financeiros, contratos públicos e direitos 
de propriedade intelectual, em quaisquer 
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processos de negociação em curso 
(Mercosul), antes da sua ratificação 
(América Central, Colômbia/Peru) ou 
aquando da sua revisão (México, Chile);

Or. en

Alteração 53
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-C. Insta a UE a assegurar que os 
recursos afetados ao desenvolvimento não
são desviados para a promoção de outros 
interesses da UE, tais como a segurança e 
o comércio;

Or. en

Alteração 54
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os acordos de parceria são
um poderoso incentivo para integração 
regional; defende que a incoerência entre 
políticas compromete esse processo;

16. Sublinha que o novo ICD deve 
fomentar o processo de integração 
regional; a este respeito, recorda que os 
acordos de parceria podem ser um 
poderoso incentivo para a integração 
regional, porém defende que a incoerência 
entre políticas compromete esse processo;
destaca igualmente que apesar de as 
relações inter-regionais terem perdido 
terreno face às vantagens das relações 
bilaterais, esta tendência para o 
bilateralismo tende a fazer aumentar as 
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divisões e rivalidades no seio dos blocos 
regionais da América Latina;

Or. en

Alteração 55
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os acordos de parceria são 
um poderoso incentivo para integração 
regional; defende que a incoerência entre 
políticas compromete esse processo;

16. Recorda que os acordos de parceria e 
os acordos comerciais multilaterais são 
um poderoso incentivo para integração 
regional; defende que a incoerência entre 
políticas compromete esse processo;

Or. en

Alteração 56
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda que os acordos de parceria são
um poderoso incentivo para integração 
regional; defende que a incoerência entre 
políticas compromete esse processo;

16. Recorda que os acordos de parceria, 
quando devidamente pensados para 
considerarem as assimetrias, podem 
ser um poderoso incentivo para integração 
regional; defende que a incoerência entre 
políticas compromete esse processo;

Or. en

Alteração 57
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 16-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

16-A. Insiste na necessidade de 
estabelecer, nas delegações da UE, pontos 
focais para a CPD, e criar mecanismos de 
seguimento nesse âmbito;

Or. es

Alteração 58
Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Salienta a importância para a 
União Europeia de desenvolver uma 
política comercial mais coerente com as 
políticas de desenvolvimento, de modo a 
que o comércio seja igualmente um vetor 
de promoção de normas sustentáveis e 
justas, nomeadamente através da inclusão 
de cláusulas sociais nos acordos de 
parceria que respeitem os direitos do 
Homem.

Or. fr

Alteração 59
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 16-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-B. Frisa a importância de uma maior 
coerência na APD, e considera que a 
presença da UE e de três países da 
América Latina no G20 deve contribuir 
para aproximar posições que permitam a 
execução em conjunto da CPD;
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Or. es

Alteração 60
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 16-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-C. Relembra a obrigação de respeitar o 
princípio expresso no artigo 208.º relativo 
à CPD, e evitar que a região seja 
duplamente penalizada com a exclusão de 
11 países da cooperação bilateral da UE, 
além da eliminação das preferências 
comerciais decorrentes do regime SPG 
Plus;

Or. es

Alteração 61
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda que a sociedade civil 
desempenha um papel central na 
consolidação da democracia e na definição, 
aplicação e escrutínio das políticas de 
desenvolvimento na América Latina; 
lamenta a escassa importância que lhes é 
conferida nos atuais programas de 
cooperação, bem como os escassos 
recursos que são afetados a estas políticas;

17. Recorda que a sociedade civil 
desempenha um papel importante na 
consolidação da democracia e na definição, 
aplicação e escrutínio das políticas de 
desenvolvimento na América Latina; 
lamenta a escassa importância que lhes é 
conferida nos atuais programas de 
cooperação, bem como os escassos 
recursos que são afetados a estas políticas;

Or. en

Alteração 62
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Sublinha que em conformidade com 
o conceito de apropriação democrática, os 
parlamentos, autoridades locais e 
regionais e a sociedade civil devem ser 
apoiados nos seus esforços para
desempenharem devidamente o seu papel 
na definição de estratégias de 
desenvolvimento, na responsabilização 
dos governos, no acompanhamento e 
avaliação do desempenho e dos resultados 
alcançados anteriormente; sublinha, 
sobretudo, a importância de habilitar a 
posição ocupada pelos parlamentares da 
América Latina nos processos de tomada 
de decisão;

Or. en

Alteração 63
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Fica, assim, chocado por verificar 
que nos acordos de associação e nos 
acordos de livre comércio recentemente 
negociados com países da América 
Latina, a consulta da sociedade civil se 
limita explicitamente a questões 
relacionadas com o capítulo do 
Desenvolvimento Sustentável;

Or. en
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Alteração 64
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Considera que o apoio à sociedade 
civil deve manter-se entre as prioridades 
do próximo ICD; salienta que esse apoio 
deve estar incluído nas estratégias para 
cada país e nos programas regionais, 
realçando assim o seu papel determinante 
no combate à desigualdade e à corrupção, 
bem como no escrutínio da utilização dos 
recursos financeiros;

Or. es

Alteração 65
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Insta a CE a prestar um maior 
apoio financeiro, técnico e especializado 
às administrações dos parlamentos 
nacionais dos países da América Latina, 
no âmbito dos programas de estratégia 
regional, a fim de reforçar a sua 
eficiência, transparência e 
responsabilização, fatores cruciais para 
que os parlamentos cumpram 
devidamente as suas funções nos 
processos democráticos de tomada de 
decisões;

Or. en

Alteração 66
Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Relembra que o Consenso Europeu 
sobre o Desenvolvimento, no seu n.º 18, 
declara que «A UE intensificará o seu 
apoio ao reforço das capacidades dos 
intervenientes não estatais, para que estes 
possam falar mais alto no processo de 
desenvolvimento e para que o diálogo 
político, social e económico possa 
progredir.»; lamenta que o Livro verde 
sobre a melhoria do impacto da 
cooperação para o desenvolvimento da 
UE não consiga, em larga medida, 
explicar como se afigurará a participação 
e o reforço de capacidades da sociedade 
civil na futura política de cooperação 
para o desenvolvimento da UE;

Or. es

Alteração 67
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Expressa a sua preocupação em relação 
ao impacto social dos elevados níveis de 
criminalidade e violência na região; 
considera necessária a definição de uma 
estratégia focalizada no combate às suas 
causas económicas, sociais e políticas;

18. Expressa a sua preocupação em relação 
ao impacto social dos elevados níveis de 
criminalidade e violência na região, em 
particular o feminicídio; considera 
necessária a definição de uma estratégia 
focalizada no combate às suas causas 
económicas, sociais e políticas;

Or. en

Alteração 68
Edvard Kožušník
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Expressa a sua preocupação em relação 
ao impacto social dos elevados níveis de 
criminalidade e violência na região; 
considera necessária a definição de uma 
estratégia focalizada no combate às suas 
causas económicas, sociais e políticas;

18. Expressa a sua preocupação em relação 
ao impacto social dos elevados níveis de 
criminalidade e violência na região; 
considera necessária a definição de uma 
estratégia nova e mais eficiente focalizada 
no combate a este fenómeno, bem como às 
suas causas económicas, sociais e políticas;

Or. en

Alteração 69
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Insta a Comissão a apoiar com 
firmeza os processos de consulta das 
comunidades locais envolvidas em 
projetos da indústria extrativa, tal como a 
nova lei sobre consulta prévia do Peru, e a 
desempenhar um papel ativo na 
prevenção da criminalização dos 
protestos; reitera igualmente, a este 
respeito, a importância de assegurar a 
elaboração de relatórios individuais por 
país, relativos às indústrias extrativas, tal 
como é previsto na proposta de diretiva 
sobre responsabilidade e transparência, 
como mecanismo para combater a 
corrupção, o suborno e a evasão fiscal;

Or. en

Alteração 70
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Salienta que a criminalidade e a 
insegurança se repercutem 
significativamente na confiança dos 
cidadãos em relação às instituições 
públicas e democráticas, bem como na 
salvaguarda dos direitos humanos;

Or. es

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

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Relembra que um dos objetivos 
prioritários da ação externa da União 
consiste em favorecer a consolidação dos 
sistemas democráticos e a defesa dos 
direitos humanos no mundo e, por 
conseguinte, na América Latina;

Or. es

Alteração 72
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Manifesta a sua preocupação pelo 
forte impacto da violência de género que 
se verifica na região;

Or. es

Alteração 73
Catherine Grèze, Franziska Keller
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Insta a UE a fazer da luta contra a 
impunidade uma prioridade absoluta nas 
suas relações com a América Latina e a 
apresentar, até ao final de 2012, uma 
Comunicação acerca dessa matéria, que 
inclua capítulos sobre cooperação 
judicial, cooperação financeira e troca de 
informações, e proteção de vítimas;

Or. en

Alteração 74
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-C. Manifesta a sua preocupação com o 
aumento da violência contra as mulheres; 
insta a Comissão a definir com clareza 
responsabilidades no seio do EEAS e a 
coordenar as respetivas ações das 
delegações da UE, com as das embaixadas 
dos Estados-Membros nos países em 
questão, a fim de converter a Declaração 
de junho de 2012 da Alta Representante 
Catherine Ashton sobre feminicídio, em 
políticas concretas suportadas por 
recursos suficientes;

Or. en

Alteração 75
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE



AM\893943PT.doc 37/70 PE483.728v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 18-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-D. Solicita que a Comissão ofereça 
apoio político e financeiro ao trabalho do 
Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos em matéria de feminicídio e 
que contribua para a implementação das 
penas previstas;

Or. en

Alteração 76
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 18-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-E. Convida a Comissão a participar de 
forma ativa e a levantar esta questão com 
regularidade em situações de diálogo 
político e, em particular, nas que digam 
respeito aos direitos humanos e a oferecer 
cooperação na procura de remédios para 
eliminar a violência contra as mulheres e 
o feminicídio, no contexto da parceria 
birregional.

Or. en

Alteração 77
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

19-A. Reitera o seu apelo para que a UE 
não promova ou apoie a produção em 
grande escala de agrocombustíveis, 
através dos seus programas de cooperação 
para o desenvolvimento, devido ao 
impacto negativo que esta tem ao nível da 
segurança alimentar, desflorestação, 
acesso a terras e ambiente;

Or. en

Alteração 78
Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Salienta que os impactos negativos 
das alterações climáticas justificam uma 
maior atenção por parte das autoridades 
locais e da União Europeia sobre os 
investimentos crescentes de países 
asiáticos que prejudicam o 
desenvolvimento sustentável e o 
ecossistema.

Or. fr

Proposta de alteração 79
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Relembra que as alterações climáticas 
representam um fardo suplementar para a 
América Latina e que existe uma 
necessidade urgente de financiar ações de 

Suprimido
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combate a este fenómeno, reduzindo o seu 
impacte através de medidas adequadas;

Or. nl

Alteração 80
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Relembra que as alterações climáticas 
representam um fardo suplementar para a 
América Latina e que existe uma 
necessidade urgente de financiar ações de 
combate a este fenómeno, reduzindo o seu 
impacte através de medidas adequadas;

20. Relembra que as alterações climáticas 
representam um fardo suplementar para a 
América Latina;

Or. de

Alteração 81
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Solicita que se promova a troca de 
experiências e informação entre a UE e a 
América Latina no quadro do programa 
EuroClima e da cooperação Sul-Sul, tal 
como acordado no Plano de Ação de 
Madrid; frisa a importância da educação 
para a sustentabilidade ambiental;

Or. es

Alteração 82
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

20-A. Salienta que, embora conte com 
30 % dos recursos hídricos do planeta, a 
distribuição da água na América Latina é 
muito irregular e desigual; insta a 
Comissão a manter a assistência que 
concede aos países parceiros em prol de 
uma gestão mais adequada do 
fornecimento e saneamento dos recursos 
hídricos;

Or. es

Alteração 83
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 20-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-B. Relembra que a UE assumiu o 
compromisso de contribuir para promover 
o papel da energia sustentável como um 
dos vetores do desenvolvimento 
sustentável;

Or. es

Alteração 84
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Destaca a importância da Facilidade 
de Investimento para a América Latina, 
que tem como prioridades a eficiência 
energética, as energias renováveis, os 
transportes, a proteção da biodiversidade e 
o apoio às PME, e sublinha o importante 
papel deste mecanismo na integração 
regional e nas agendas de competitividade 

21. Chama a atenção para o facto de 
mecanismos como a Facilidade de 
Investimento para a América Latina, que 
tem como prioridades a eficiência 
energética, as energias renováveis, os 
transportes, a proteção da biodiversidade e 
o apoio às PME, virem a desempenhar um 
papel cada vez mais importante na 



AM\893943PT.doc 41/70 PE483.728v01-00

PT

internacional da região; cooperação para o desenvolvimento da 
UE; sublinha o facto de a sociedade civil 
desempenhar um papel central de 
escrutínio das políticas de 
desenvolvimento; porém, chama a 
atenção para o facto de a estrutura do 
FIAL não prever um mecanismo que 
assegure a representação e participação 
da sociedade civil; de igual modo, insta a 
Comissão a assegurar a participação e 
representação da sociedade civil, a fim de 
garantir uma monitorização e
acompanhamento eficazes dos fundos de 
cooperação para o desenvolvimento da 
CE;

Or. en

Alteração 85
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Destaca a necessidade de estudar 
outras experiências relacionadas com o 
FIAL e insiste que os futuros projetos 
sejam submetidos a mecanismos de 
monitorização transparentes e bem 
definidos aquando da sua implementação, 
bem como a estudos de impacto social e 
ambiental;

Or. en

Alteração 86
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

21-A. Destaca em particular a 
importância do apoio às pequenas e 
médias empresas pelo seu contributo para 
o desenvolvimento, o crescimento 
económico da região e a consolidação 
social e económica; realça que as PME 
constituem as principais fontes de geração 
de emprego; estima que será necessário 
promover também as atividades de 
responsabilidade social das empresas dos 
parceiros europeus, com vista a favorecer 
os objetivos da política de crescimento 
inclusivo da UE;

Or. es

Alteração 87
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Salienta a necessidade de promover 
urgentemente a construção de 
infraestruturas na América Latina, de 
modo a tornar sustentáveis as atuais taxas 
de crescimento e favorecer a inclusão 
social; recomenda a utilização de 
instrumentos como a FIAL para a
promoção de projetos de infraestruturas 
de transportes, energia e 
telecomunicações, uma vez que o atual 
investimento por parte dos países latino-
americanos nessas áreas é muito inferior 
ao necessário; lembra que o recurso à 
APD para esses projetos deve justificar-se 
em função do seu contributo para a 
redução da pobreza, a promoção da 
coesão social e a prestação de serviços 
públicos de qualidade à população;

Or. es
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Alteração 88
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 21-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-B. Insiste que a CE deve desenvolver 
orientações claras com vista a um 
processo de tomada de decisão 
transparente, em matéria de seleção de 
projetos, e assegurar a sua coerência com 
o Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, o princípio de 
apropriação nacional e o compromisso da 
UE de desvincular ajuda;

Or. en

Alteração 89
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 21-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-C. Insiste na necessidade de 
concentrar empréstimos e subsídios, 
agregando zonas de instalação, tais como 
produções agrícolas e de energia locais e 
de pequena escala, favorecendo o setor 
das PME e microempresas privadas nos 
países em desenvolvimento;

Or. en

Alteração 90
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 23
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Proposta de resolução Alteração

23. Confia em que a abertura de um 
diálogo sobre os temas da ciência, 
tecnologia e inovação permita impulsionar 
a criação de uma zona 
euro-latino-americana de inovação e 
conhecimento;

23. Confia em que a abertura de um 
diálogo sobre os temas da ciência, ensino 
superior e formação, tecnologia e 
inovação permita impulsionar a criação de 
uma zona euro-latino-americana de 
inovação e conhecimento e ajude a 
fomentar a competitividade e a combater 
a desindustrialização;

Or. en

Alteração 91
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Considera que se deve promover a 
mobilidade temporária de investigadores e 
o apoio às universidades e centros de 
investigação em áreas como: saúde, 
segurança alimentar, investigação 
marinha e marítima, energias renováveis, 
combate e adaptação às alterações 
climáticas;

Or. es

Alteração 92
Philippe Boulland

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Recorda que a União Europeia 
deveria considerar e explorar melhor a 
grande vantagem que a posição 
geoestratégica de determinadas regiões 
ultraperiféricas próximas da América 
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Latina representa.

Or. fr

Alteração 93
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Destaca que o reforço dos atuais 
institutos de investigação dedicados às 
práticas agrícolas é fundamental para o 
desenvolvimento do continente.

Or. en

Proposta de alteração 94
Barry Madlener

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Insta a Comissão a fazer uma reflexão 
mais profunda no que diz respeito à 
incorporação da CSS na política de 
cooperação;

Suprimido

Or. nl

Alteração 95
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Título intercalar 8-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Assinala que a América Latina é a região 
mais dinâmica no mundo em termos de 
CSS, o que evidencia o papel relevante 
dos PRM enquanto promotores da 
integração regional e dos objetivos 
internacionais de desenvolvimento;

Or. es

Alteração 96
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Salienta que a UE não dispõe, até à 
data, de uma definição estratégica clara 
sobre a CSS1 que lhe permita desenvolver 
uma política mais ativa neste domínio; 
frisa a necessidade de estabelecer 
indicadores que demonstrem o impacto 
social e económico das diferentes 
modalidades de CSS e cooperação 
triangular;

Or. es

Alteração 97
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Reitera a importância da cooperação 
triangular e o seu papel fundamental na 
consecução dos ODM, na erradicação da 
pobreza, na promoção do emprego e da 
igualdade de género, na educação, na 

25. Reitera a importância das trocas 
comerciais intrarregionais e da 
cooperação triangular e o seu papel 
fundamental na consecução dos ODM, na 
erradicação da pobreza, na promoção do 

                                               
1 Recorda que existem orientações nessa matéria em relação às economias emergentes, mas que se 
trata de uma abordagem algo fragmentada.
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coesão social, na agricultura e no 
desenvolvimento sustentável;

emprego e da igualdade de género, na 
educação, na coesão social, na agricultura e 
no desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 98
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Considera que se deve alargar as 
iniciativas de cooperação birregional, 
CSS e triangular em setores como a 
ciência e a investigação, o 
desenvolvimento sustentável, o ambiente, 
as alterações climáticas, a energia, a 
coesão social, a educação ou o emprego;

Or. es

Alteração 99
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 25-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-B. Recomenda à Assembleia Eurolat e 
à fundação UE-LAC que atribuam, nas 
suas agendas de trabalho, a importância 
estratégica devida à CSS e à cooperação 
triangular;

Or. es

Alteração 100
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 26



PE483.728v01-00 48/70 AM\893943PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a CSS e a cooperação 
triangular devem ser o assunto central da 
VII Cimeira UE-ALC no Chile, dando um 
claro seguimento às conclusões finais da 
Cimeira de Madrid.

26. Considera que a CSS e a cooperação 
triangular devem ser um dos assuntos 
centrais da VII Cimeira UE-ALC no Chile, 
dando um claro seguimento às conclusões 
finais da Cimeira de Madrid.

Or. es

Alteração 101
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução ao Conselho 
e à Comissão.

27. Encarrega o seu Presidente de 
transmitir a presente resolução à Vice-
Presidente/Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança, ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Governos e Parlamentos 
dos Estados-Membros e do conjunto dos 
países da América Latina e das Caraíbas, 
à fundação UE-LAC, à Assembleia 
Parlamentar Euro-Latino-Americana, ao 
Parlamento Latino-Americano, ao 
Parlamento Centro-Americano, ao 
Parlamento Andino e ao Parlamento da 
Mercosul.

Or. es

Alteração 102
Andreas Mölzer

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que, tal como disposto no 
Tratado de Lisboa, o objetivo global da 
cooperação para o desenvolvimento 
consiste na erradicação da pobreza e na 

A. Considerando que, tal como disposto no 
Tratado de Lisboa, o objetivo global da 
cooperação para o desenvolvimento 
consiste, a breve trecho, na atenuação, e, 
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promoção do desenvolvimento económico 
e social sustentável, incluindo a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) em 
2015;

a longo prazo, na erradicação da pobreza, e 
na promoção do desenvolvimento 
económico e social sustentável, incluindo a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) em 
2015;

Or. de

Alteração 103
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que um em cada três 
latino-americanos vive ainda abaixo do 
limiar da pobreza – 180 milhões de pessoas 
– e que 10 países da América Latina 
continuam entre os 15 países com os mais 
elevados níveis de desigualdade do 
mundo*;

B. Considerando que a região se inclui no 
grupo de países de rendimento médio que 
alcançou progressos assinaláveis na 
redução da pobreza – de 44 % a 33 % 
num só decénio – e da desigualdade 
através do crescimento económico e de 
melhores políticas sociais, mas que apesar 
disso um em cada três latino-americanos 
vive ainda abaixo do limiar da pobreza –
180 milhões de pessoas, dos quais 52 
milhões vivem com menos de 2 euros por 
dia - e que 10 países da América Latina 
continuam entre os 15 países com os mais 
elevados níveis de desigualdade do 
mundo1; considerando que alguns países 
apresentam índices de subnutrição acima 
de 20 %, e que 28 milhões de cidadãos 
não sabem ler nem escrever, 
encontrando-se 44 milhões de pessoas 
excluídas dos sistemas de proteção social;

Or. es

Alteração 104
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

                                               
1  Dados da CEPAL e da OCDE.
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Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que o FMI estimou 
um nível médio de crescimento do PIB de 
4,5 % para a América Latina em 2011, e 
que agora é preciso fazer face às 
perspetivas de desaceleração económica 
global para 2012, mantendo-se as grandes 
incertezas sobre o impacto da crise 
económica e financeira mundial sobre a 
região;

Or. es

Alteração 105
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que os países de 
rendimento médio representam um motor 
de desenvolvimento e integração regional, 
e que ao atravessarem uma crise impedem 
o avanço dos países de baixo rendimento 
das suas regiões;

Or. es

Alteração 106
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que a desaceleração 
nos países da região é desigual, e que na 
Bolívia, Honduras, Nicarágua e 
Suriname a ajuda externa continua a ser 
uma das mais importantes vias de 
financiamento para o desenvolvimento, 
em conjunto com as remessas dos 
emigrantes, que constituem 6 % a 25 % do 
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PIB desses países;

Or. es

Alteração 107
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a definição da nova 
política de cooperação deverá ter em conta 
as prioridades e necessidades específicas 
de cada país e que a UE deverá colaborar 
com os países de médio rendimento 
(PMR) na liderança do combate à pobreza 
e no desenvolvimento a nível regional e 
global;

C. Considerando que a definição da nova 
política de cooperação deverá ter em conta 
as prioridades e necessidades específicas 
de cada país e que a UE deverá colaborar 
com todos os países da América Latina na 
liderança do combate à pobreza e no 
desenvolvimento a nível regional e global;

Or. en

Alteração 108
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a coesão social 
constituiu um objetivo principal da 
Parceria Estratégica desde o seu 
lançamento no Fórum de Guadalajara em 
2004, dada a importância para a região de 
se conseguir uma melhor redistribuição 
dos rendimentos e da riqueza, mediante 
políticas adequadas que promovam o 
desenvolvimento sustentável e uma maior 
justiça e coesão sociais;

Or. es

Alteração 109
Santiago Fisas Ayxela, Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C -A. Considerando a especial relevância 
dos direitos humanos, da democracia e da 
boa governação na Agenda para a 
Mudança; considerando que a América 
Latina é um continente onde a 
democracia se encontra em geral 
estabelecida, com o qual a Europa 
partilha valores e princípios democráticos, 
e onde se torna necessário apoiar a 
governabilidade e a institucionalidade do 
Estado, ameaçado pela violência e 
insegurança;

Or. es

Alteração 110
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando C-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-B. Considerando que nos PRM será 
mais adequado reorientar a ajuda para o 
reforço das capacidades institucionais e 
legislativas, a criação de políticas 
públicas, o apoio aos agentes sociais, bem 
como para a mobilização de recursos 
complementares à APD;

Or. es

Alteração 111
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a América Latina e a D. Considerando que a América Latina e a 
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UE formam uma parceria estratégica 
birregional, baseada em valores comuns e 
no respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais; considerando que 
a UE é o principal investidor e o segundo 
parceiro comercial, bem como a principal 
fonte de apoio ao desenvolvimento, 
prestando 53 % do total da Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento (APD) que a região 
recebe;

UE formam uma parceria estratégica 
birregional, baseada em valores comuns e 
no respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais; considerando que
2 dos 9 parceiros estratégicos da UE no 
mundo são da América Latina (Brasil e 
México); considerando que a UE é o 
principal investidor e o segundo parceiro 
comercial, bem como a principal fonte de 
apoio ao desenvolvimento, prestando 53 % 
do total da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD) que a região 
recebe;

Or. es

Alteração 112
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a UE deverá 
concentrar a ajuda para o 
desenvolvimento de países parceiros, onde 
esta pode ter um pacto mais significativo, 
e assegurar que a ajuda será aplicada de 
forma eficaz, e que serão obtidos os 
melhores resultados possíveis;

Or. en

Alteração 113
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que grande parte das 
pessoas em situação de pobreza em todo o 
mundo vive nestes países de rendimento 
médio; que estes países muitas vezes 
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enfrentam desigualdades consideráveis e 
uma governação deficiente, que põe em 
risco a sustentabilidade do seu próprio 
processo de desenvolvimento; que muitos 
países de rendimento médio 
desempenham um papel importante nas 
questões de política, segurança e 
comércio mundiais, produzindo e 
protegendo bens públicos globais, e 
fazendo de «países-âncora» à escala 
regional; e que fora dos períodos mais 
prósperos continuam vulneráveis a riscos 
globais de natureza económica, ambiental 
ou de segurança;

Or. es

Alteração 114
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando D-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-B. Considerando que alguns países da 
América Latina começaram a participar 
nos esforços de cooperação para o 
desenvolvimento através de mecanismos 
de cooperação regional e da cooperação 
Sul-Sul (CSS);

Or. es

Alteração 115
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando D-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-C. Considerando que a América 
Latina não pode deixar de ser uma 
prioridade para a UE, tal como 
demonstram as relações birregionais UE-
América Latina que registaram 
progressos consideráveis nos últimos 
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anos, como os acordos de parceria com a 
América Central, Chile e México; o 
acordo comercial multilateral com a 
Colômbia e o Peru; as negociações com a 
Mercosul; o Plano de Ação de Madrid e o 
lançamento da fundação UE-LAC;

Or. es

Alteração 116
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando D-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-D. Considerando que, de acordo com o 
Consenso Europeu para o 
Desenvolvimento, o apoio aos países de 
rendimento médio continua a ser 
importante para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio;

Or. es

Alteração 117
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria e da sua ajuda ao 
desenvolvimento, continua a prestar um 
apoio significativo no processo de 
desenvolvimento e estabilização da região, 
o que constitui um sério motivo de 
preocupação, já que pode deixar de o fazer 
no momento da consolidação dos 
resultados desse processo;

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos celebrados com os parceiros da 
região, incluindo os acordos de parceria e 
da sua ajuda ao desenvolvimento, continua 
a prestar um apoio significativo no 
processo de desenvolvimento e 
estabilização da região, o que constitui um 
sério motivo de preocupação, já que pode 
deixar de o fazer no momento da 
consolidação dos resultados desse 
processo;

Or. es
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Alteração 118
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria e da sua ajuda ao 
desenvolvimento, continua a prestar um 
apoio significativo no processo de 
desenvolvimento e estabilização da região, 
o que constitui um sério motivo de 
preocupação, já que pode deixar de o 
fazer no momento da consolidação dos 
resultados desse processo;

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria e da sua ajuda ao 
desenvolvimento, deverá prestar um apoio 
significativo no processo de 
desenvolvimento e estabilização da região;

Or. en

Alteração 119
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria e da sua ajuda ao 
desenvolvimento, continua a prestar um 
apoio significativo no processo de 
desenvolvimento e estabilização da região, 
o que constitui um sério motivo de 
preocupação, já que pode deixar de o 
fazer no momento da consolidação dos 
resultados desse processo;

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria com a América
Central e através dos seus acordos 
comerciais com a Colômbia e o Peru não 
está a abordar adequadamente as
assimetrias dessas economias e as da UE, 
e que está a aumentar a dependência da 
exportação de produtos de exploração 
mineira e agrícola nessas regiões.

Or. en

Alteração 120
Andreas Mölzer
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Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria e da sua ajuda ao 
desenvolvimento, continua a prestar um 
apoio significativo no processo de 
desenvolvimento e estabilização da região, 
o que constitui um sério motivo de 
preocupação, já que pode deixar de o fazer 
no momento da consolidação dos 
resultados desse processo;

E. Considerando que a UE, através dos 
acordos de parceria e da sua ajuda ao 
desenvolvimento, deveria continuar a 
prestar um apoio significativo no processo 
de desenvolvimento e estabilização da 
região, o que constitui um sério motivo de 
preocupação, já que pode deixar de o fazer 
no momento da consolidação dos 
resultados desse processo;

Or. de

Alteração 121
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a proposta atual 
da Comissão sobre o ICD prevê a redução 
da ajuda bilateral da UE aos países de 
rendimento médio na América Latina, e 
que os serviços básicos desapareceram da 
lista de prioridades para a região;

Or. es

Alteração 122
Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a dotação 
orçamental do atual ICD para a América 
Latina revela que se trata da região 
financeiramente mais desprovida na 
estrutura do capítulo IV do orçamento 
comunitário, relativamente a outras áreas 
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que beneficiam da ajuda europeia;

Or. es

Alteração 123
Philippe Boulland

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando os investimentos 
crescentes da China na América Latina, 
nomeadamente nos depósitos de 
matérias-primas e de hidrocarbonetos e 
na exploração extensiva de terras 
agrícolas para a produção de 
biocombustíveis, em detrimento do 
ambiente, do desenvolvimento sustentável 
e das leis sociais.

Or. fr

Alteração 124
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que a coesão social 
possui uma vasta dimensão, que inclui o 
combate à pobreza, a redução da 
desigualdade, a garantia do acesso 
universal a serviços básicos como a saúde, 
a educação, as pensões ou a habitação, o 
reconhecimento e a proteção do diálogo 
social e dos direitos 
laborais; considerando a necessidade de 
um pacto orçamental que garanta de 
forma equitativa a melhor distribuição 
dos recursos;

Or. es



AM\893943PT.doc 59/70 PE483.728v01-00

PT

Alteração 125
Philippe Boulland

Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que a China se tornou 
no terceiro investidor na América Latina 
e que esta vem a ser o principal, ou até 
mesmo o único mercado de exportação 
para determinados produtos; salienta que, 
se por um lado esta situação beneficia a 
curto prazo a balança comercial de 
muitos países da América Latina, por 
outro torna este tipo de dependência um 
problema para o seu desenvolvimento a 
longo prazo.

Or. fr

Alteração 126
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando E-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-C. Considerando que, 
independentemente das conotações do 
conceito de coesão social ao nível europeu 
ou na América Latina, em ambas as 
regiões pode ser entendido como um 
princípio condutor das políticas públicas, 
que permite orientar as estratégias de 
desenvolvimento para o bem-estar de toda 
a população, evitando assim a 
polarização, o afastamento e a perda de 
confiança nas instituições democráticas;

Or. es

Alteração 127
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta de resolução
Considerando E-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-D. Considerando que um dos principais 
desafios dos doadores na região é o da 
coerência entre políticas, bem como uma 
maior coordenação e complementaridade 
no quadro de uma divisão do trabalho 
mais adequada, que implique uma maior 
concentração e previsibilidade da ajuda;

Or. es

Alteração 128
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que tanto o combate à 
pobreza, desigualdade, exclusão e 
discriminação – especialmente contra 
mulheres e minorias étnicas – como a 
promoção da coesão social e dos direitos 
humanos continuam a ser uma prioridade 
principal da parceria estratégica UE-ALC;

F. Considerando que tanto o combate à 
pobreza, desigualdade, exclusão e 
discriminação – especialmente contra 
mulheres, jovens e minorias étnicas – como 
a promoção da coesão social e dos direitos 
humanos continuam a ser uma prioridade 
principal da parceria estratégica UE-ALC;

Or. es

Alteração 129
Catherine Grèze, Franziska Keller
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que tanto o combate à 
pobreza, desigualdade, exclusão e 
discriminação – especialmente contra 
mulheres e minorias étnicas – como a 
promoção da coesão social e dos direitos 

F. Considerando que tanto o combate à 
pobreza, desigualdade, exclusão e 
discriminação – especialmente contra 
mulheres e minorias étnicas – como a 
promoção da coesão social e dos direitos 
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humanos continuam a ser uma prioridade 
principal da parceria estratégica UE-ALC;

humanos devem continuar a ser uma 
prioridade principal da parceria estratégica 
UE-ALC;

Or. en

Alteração 130
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que tanto o combate à 
pobreza, desigualdade, exclusão e 
discriminação – especialmente contra 
mulheres e minorias étnicas – como a 
promoção da coesão social e dos direitos 
humanos continuam a ser uma prioridade 
principal da parceria estratégica UE-ALC;

F. Considerando que tanto a criação de 
riqueza, o combate à pobreza, 
desigualdade, exclusão e discriminação –
especialmente contra mulheres e minorias 
étnicas – como a promoção da coesão 
social e dos direitos humanos continuam a 
ser uma prioridade principal da parceria 
estratégica UE-ALC;

Or. en

Alteração 131
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que a região 
apresenta indicadores comprometedores 
relativos ao combate à mortalidade 
materno-infantil, e que, para reduzir a 
pobreza, a igualdade entre os sexos e a 
emancipação política e económica da 
mulher representam fatores essenciais;

Or. es



PE483.728v01-00 62/70 AM\893943PT.doc

PT

Alteração 132
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que o sistema de 
preferências generalizadas (SPG) da UE é 
um instrumento fundamental para a 
cooperação e o desenvolvimento, a 
redução da pobreza e a promoção dos 
direitos humanos; defendendo que a atual 
reforma do SPG deve contribuir, de forma 
eficaz e coerente, para a consecução 
desses objetivos, garantindo o benefício 
dos produtores dos países menos 
desenvolvidos; considerando que não se 
deve reduzir, na reforma atual do SPG, a 
elegibilidade ao critério de PIB por 
habitante; salientando que todos os países 
são livres de celebrar ou não acordos 
bilaterais de comércio livre com a UE e
que, por isso, devem continuar a 
beneficiar do regime SPG, desde que 
cumpram as condições em causa;

G. Considerando que o sistema de 
preferências generalizadas (SPG) da UE é 
um instrumento fundamental que permite 
aos países em desenvolvimento terem uma 
participação mais ativa no comércio
mundial e assim gerarem receitas de 
exportação adicionais para apoiar o 
crescimento económico e a 
implementação de estratégias políticas de 
desenvolvimento e de redução da pobreza;

Or. en

Alteração 133
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que o índice do PIB é 
insuficiente enquanto indicador único 
para quantificar a desigualdade e para 
fundamentar decisões sobre a afetação da 
ajuda ao desenvolvimento da UE com o 
objetivo principal de erradicar a pobreza;

Or. es
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Alteração 134
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que os países da 
América Latina exportam bastante menos 
para os países vizinhos do que para os 
seus parceiros comerciais noutros 
continentes; que as trocas comerciais
relativamente baixas resultam de 
distâncias significativas, tarifas elevadas, 
impostos, acordos comerciais individuais 
e de redes de infraestruturas 
desadequadas;

Or. en

Alteração 135
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando a vital importância da 
educação e da formação, bem como de um 
acesso universal aos serviços públicos de 
saúde, no combate à pobreza e à exclusão
social;

H. Considerando a vital importância da 
educação e da formação, bem como de um 
acesso universal aos serviços públicos de 
saúde, no combate à pobreza e na 
promoção da coesão social;

Or. es

Alteração 136
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a degradação do 
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ambiente surte efeitos diretos sobre a 
geração de pobreza; considerando que a 
América Latina é a grande reserva 
ambiental do planeta, perfilando-se o 
Brasil, México, Peru ou Colômbia entre 
os países com maior biodiversidade no 
mundo, mas tratando-se simultaneamente 
de um continente especialmente 
vulnerável às alterações climáticas;

Or. es

Alteração 137
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a melhoria na 
cobrança de impostos é fundamental para 
a construção de um Estado competente, 
que consiga proporcionar aos seus 
cidadãos serviços básicos como saúde, 
saneamento e educação.

Or. en

Alteração 138
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Considerando H-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-B. Considerando que os efeitos mais 
devastadores das alterações climáticas e 
do aquecimento global afetam em larga 
medida a América Latina e as Caraíbas, 
contando-se os países da região entre os 
mais vulneráveis do mundo; considerando 
que as catástrofes naturais provocaram 
uma perda de 54 % do PIB regional na 
América Central;
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Or. es

Alteração 139
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando H-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-C. Considerando a referência explícita 
ao setor privado enquanto agente 
fundamental para gerar um 
desenvolvimento sustentável e contribuir 
para a coesão social, contida na Agenda 
para a Mudança;

Or. es

Alteração 140
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando H-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-D. Considerando a importância do 
diálogo birregional estruturado e global 
sobre migração entre a UE e a América 
Latina, e a importância de que as políticas 
e práticas migratórias de ambas as regiões 
garantam o respeito dos direitos 
fundamentais de todos os migrantes;

Or. es

Alteração 141
Renate Weber, Charles Goerens

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a América Latina se 
encontra entre as regiões mais violentas
do mundo e que a criminalidade 

I. Considerando que alguns dos países da
América Latina estão entre os mais
violentos do mundo, e que a criminalidade 



PE483.728v01-00 66/70 AM\893943PT.doc

PT

relacionada com fenómenos como o tráfico 
de droga e o crime organizado continua a 
ser um problema muito grave na região, 
constituindo uma ameaça ao seu 
desenvolvimento;

relacionada com fenómenos como o tráfico 
de droga e o crime organizado continua a 
ser um problema muito grave na região, 
constituindo uma ameaça ao seu 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 142
Edvard Kožušník

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a América Latina se 
encontra entre as regiões mais violentas do 
mundo e que a criminalidade relacionada 
com fenómenos como o tráfico de droga e 
o crime organizado continua a ser um 
problema muito grave na região, 
constituindo uma ameaça ao seu 
desenvolvimento;

I. Considerando que a América Latina se 
encontra entre as regiões mais violentas do 
mundo e que a criminalidade relacionada 
com fenómenos como o tráfico de droga e 
o crime organizado, a lavagem de 
dinheiro, o tráfico de armas e a 
corrupção, continua a ser um problema 
muito grave na região, constituindo uma 
ameaça ao seu desenvolvimento;

Or. en

Alteração 143
Ricardo Cortés Lastra, Santiago Fisas Ayxela

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que a proposta da 
Comissão Europeia para o Instrumento 
de Parceria se centra na execução da 
estratégia Europa 2020 na região; 
considerando que esta proposta se 
concentra preferencialmente nos 
parceiros estratégicos e nas economias 
emergentes, ao mesmo tempo que mantém 
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uma abordagem global centrada nos 
desafios e nas ameaças globais;

Or. es

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

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando a ameaça para os 
sistemas democráticos e para a segurança 
coletiva da América Latina decorrente da 
corrupção relacionada com a 
criminalidade organizada, especialmente 
a que se dedica à distribuição e ao tráfico 
de estupefacientes, penetrando nas 
instituições, repartindo zonas de 
influência territorial, causando danos 
colaterais, e provocando graves problemas 
de instabilidade e governação política;

Or. es

Alteração 145
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Citação 3

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC), o seu Protocolo de 
Quioto e os resultados da 15.ª Conferência 
das Partes da CQNUAC, celebrada em 
Copenhaga,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC), o seu Protocolo de 
Quioto e os resultados da 15.ª Conferência 
das Partes da CQNUAC, celebrada em 
Copenhaga, a 16.ª celebrada em Cancún e 
a 17.ª celebrada em Durban,

Or. es

Alteração 146
Santiago Fisas Ayxela, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Consenso Europeu 
sobre o Desenvolvimento*,

– Tendo em conta o Consenso Europeu 
sobre o Desenvolvimento1, e em especial o 
seu n.º 61, no qual se reconhece a 
importância dos países de médio 
rendimento para concretizar os ODM, e 
onde se apresentam as dificuldades que se 
deparam a esses países e aos de 
rendimento médio-elevado,

Or. es

Alteração 147
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Citação 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Plano de Ação de 
Madrid, aprovado na Cimeira UE-LAC de 
maio de 2010, e os seus 6 eixos temáticos: 
1- Ciência, investigação, inovação e 
tecnologia; 2- Desenvolvimento 
sustentável, ambiente, alterações 
climáticas, biodiversidade e energia; 3-
Integração regional e interconexão para 
promover a inclusão e coesão sociais; 4-
Migração; 5- Educação e emprego; 6-
Droga,

Or. es

Alteração 148
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Citação 20

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e 

Suprimido
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do Conselho que institui um instrumento 
de financiamento da cooperação para o 
desenvolvimento (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

Or. es

Alteração 149
Ricardo Cortés Lastra

Proposta de resolução
Citação 26

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as resoluções da 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-
Americana (EuroLat) e, em particular, as 
resoluções aprovadas na 5.ª Sessão 
Plenária Ordinária, celebrada em 17 e 19 
de maio de 2011 em Montevideu, Uruguai, 
sobre as perspetivas para as relações 
comerciais entre a União Europeia e a 
América Latina e sobre as estratégias de 
proteção e de criação de emprego, em 
particular, para as mulheres e os jovens,

– Tendo em conta as resoluções da 
Assembleia Parlamentar Euro-Latino-
Americana (EuroLat) e, em particular, as 
resoluções aprovadas na 5.ª Sessão 
Plenária Ordinária, celebrada em 17 e 19 
de maio de 2011 em Montevideu, Uruguai, 
sobre as perspetivas para as relações 
comerciais entre a União Europeia e a 
América Latina e sobre as estratégias de 
proteção e de criação de emprego, em 
particular, para as mulheres e os jovens, e 
sobre as relações entre a União Europeia 
e a América Latina em matéria de 
segurança e defesa,

Or. es

Proposta de alteração 150
Barry Madlener

Proposta de resolução
Citação 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o elevado grau de 
corrupção da América Latina (com 
exceção do Chile, Uruguai, Baamas, 
Barbados e Santa Lúcia)1,

                                               
1 No índice de corrupção da «Transparency International», Argentina (3), Bolívia (2.8), Brasil (3.8), Colômbia 
(3.4), Costa Rica (4.8), Cuba (4.2), República Dominicana (2.6), Equador (2.7), El Salvador (3.4), Guiana (2.5), 
Guatemala (2.7), Haiti (1.8), Honduras (2.6), México (3.0), Nicarágua (2.5), Panamá (3.3), Paraguai (2.2), Peru 
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Or. nl

Proposta de alteração 151
Barry Madlener

Proposta de resolução
Citação 31-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a maioria das 
verbas que a UE afeta à cooperação para 
o desenvolvimento acaba por desaparecer 
nas mãos erradas ou num buraco sem 
fundo; tendo em conta que a cooperação 
para o desenvolvimento representa um 
desperdício sem precedentes do dinheiro 
dos contribuintes da UE,

Or. nl

Proposta de alteração 152
Barry Madlener

Proposta de resolução
Citação 31-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta que a concessão de 
ajuda ao desenvolvimento é uma questão 
nacional, e que não necessita de ser 
tratada ao nível europeu,

Or. nl

                                                                                                                                                  
(3.4), Porto Rico (5.6), Venezuela (1.9), Dominica (5.2), Jamaica (3.3), São Vicente e Grenadinas (5.8), 
Suriname (3.0) e Trinidade e Tobago (3.2) são avaliadas como «deficientes», numa escala de 1 a 10. Ver
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/.


