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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af tætte forbindelser med de latinamerikanske lande og behovet 
for at udvikle nye former for samarbejde med nye vækst- og mellemindkomstlande i 
Latinamerika gennem instrumentet for udviklingssamarbejde og det nye 
partnerskabsinstrument med gensidig respekt og ligebehandling;

2. beklager, at Kommissionens forslag til en forordning om den generelle 
toldpræferenceordning ignorerer den strategiske karakter af forbindelserne med 
Latinamerika, idet det fratager en lang række lande i regionen dette instrument, der 
imidlertid er afgørende for regionens udvikling;

3. understreger, at det er nødvendigt, at EU viser en klar og entydig vilje til et stærkere 
samarbejde med Latinamerika med henblik på at bekæmpe fattigdom i 
mellemindkomstlande med store sociale forskelle;

4. mener, at EU's samarbejds- og udviklingspolitik bør udformes i tæt samarbejde med 
Latinamerika for at nå frem til en bæredygtig, rimelig og velafbalanceret udviklingspolitik 
for regionen;

5. mener, at Latinamerika skal gøre en særlig indsats for fremme regionens politiske, 
økonomiske og handelsmæssige integration som følge af behovet for at skabe en ligevægt 
i udviklingspolitikken mellem Latinamerika og EU;

6. understreger, at social samhørighed skal forblive et centralt princip i strategien for 
udviklingssamarbejdet med Latinamerika – ikke alene på grund af dens socioøkonomiske 
følger, men også som følge af dens evne til at konsolidere de demokratiske institutioner i 
regionen og retsstatsprincippet; understreger betydningen af at udvide EU's regionale 
samarbejdsprogrammer som støtte til social samhørighed, herunder gennem 
fattigdomsbekæmpelse;

7. understreger, at uddannelse og investering i menneskelig kapital udgør grundlaget for 
social samhørighed, jobskabelse og socioøkonomisk udvikling; understreger desuden 
betydningen af udvikling af nye infrastrukturer med henblik på at reducere absolut og 
relativ fattigdom og forskelle mellem regioner og sociale grupper samt af at støtte SMV'er 
som en vigtig søjle for bæredygtig økonomisk udvikling;

8. understreger nødvendigheden af at styrke koordineringen mellem EU og Latinamerika, 
navnlig foranstaltningerne til fattigdomsbekæmpelse, jobskabelse og social integration af 
marginaliserede grupper med henblik på at nå 2015-målene (MDG-målene); understreger, 
at 2015-målet om et globalt partnerskab for udvikling (mål 8) bør være 
omdrejningspunktet i EU's samarbejdspolitik med Latinamerika, hvorigennem områder 
udvælges til gennemførelse af den nye strategi for "inklusiv vækst" i disse lande; 
understreger, at EU-Latinamerika-Caribien-fonden i den forbindelse kan yde et stort 
bidrag til opnåelsen af disse mål;
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9. understreger, at de omfattende associeringsaftaler mellem EU og de forskellige 
subregionale grupper har medført positive regionale integrationssynergier; opfordrer til, at 
der på det 7. EU-LAC-topmøde mellem stats- og regeringscheferne, som afholdes i Chile i 
januar 2013, udvikles nye visioner for det biregionale samarbejde;

10. glæder sig over de betydelige fremskridt i forbindelserne mellem EU og Peru og 
Colombia, og forventer, at den handelsaftale, der blev indgået under det spanske 
formandskab i 2010, vil blive ratificeret af Europa-Parlamentet i nær fremtid, idet denne 
aftale vil bidrage til udviklingen af disse to lande;

11. anmoder EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om at konsolidere deres indsats for at 
bane vejen for en fremtidig, fuldt udbygget associeringsaftale med Andinfællesskabet til 
gavn for økonomisk vækst og social udvikling i dets medlemsstater og i 
overensstemmelse med EU's værdier, principper og mål, som altid har fremmet den 
latinamerikanske integration;

12. understreger, at Den Europæiske Union skal gøre alt, hvad der er muligt for at få vedtaget 
associeringsaftalen med Mercosur, idet den i betydelig grad vil fremme og øge 
samarbejdet og udviklingen mellem Latinamerika og Den Europæiske Union;

13. bemærker, at eksperter og internationale organisationer, især Den Økonomiske 
Kommission for Latinamerika og Caribien (ECLAC), anslår – på grundlag af de 
nuværende tendenser – at Kinas handel med Latinamerika i 2015 vil overstige Europas;

14. understreger vigtigheden af EU's støtte til integration i Latinamerika; påpeger manglen på 
en sammenhængende EU-politik og en regional tilgang til Latinamerika til støtte for syd-
syd-samarbejdet og fraværet af klare retningslinjer for EU's politik vedrørende syd-syd-
samarbejdet og associeringen mellem regioner, der tager sigte på at skabe uafhængige rum 
for koordinering og politisk samarbejde blandt latinamerikanske lande uden europæisk 
eller nordamerikansk indblanding;

15. understreger behovet for at udvide den politiske dialog mellem EU og Latinamerika på 
forskellige niveauer, såsom topmøder mellem statscheferne og Den Euro-
Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, idet disse er vigtige værktøjer til opnåelse 
af politisk enighed; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at de politiske 
forpligtelser, der følger af topmøderne mellem EU og Latinamerika, bliver fulgt op af de 
nødvendige finansielle ressourcer;

16. opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at konsultere og aflægge beretning til Europa-
Parlamentet om de igangværende menneskerettighedsdialoger og til at samarbejde som 
led i det biregionale partnerskab for at finde løsninger med henblik på at bekæmpe 
kvindedrab og andre former for vold mod kvinder;

17. opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik samt Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at sikre helheden, 
sammenhængen og effektiviteten af EU's optræden udadtil i forhold til Latinamerika som
anført i Lissabontraktaten;
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