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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει πως είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στενές σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής και ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες μορφές συνεργασίας με τις 
αναδυόμενες χώρες και τις χώρες μεσαίου εισοδήματος στη Λατινική Αμερική μέσω του 
μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας και του νέου μηχανισμού εταιρικής σχέσης, με 
αμοιβαίο σεβασμό, ως ίσος προς ίσο·

2. λυπάται που η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για σύστημα γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων αγνοεί τη στρατηγικής σημασίας φύση των σχέσεων με τη 
Λατινική Αμερική καθ' ότι στερεί το μέσο αυτό από πολλές χώρες της περιοχής, καίτοι 
είναι ουσιαστικό για την ανάπτυξη της περιοχής·

3. υπογραμμίζει ότι απαιτείται μια κατηγορηματική και σαφής δέσμευση της ΕΕ για μία 
ενισχυμένη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική με σκοπό την καταπολέμηση της 
φτώχειας στις χώρες μεσαίου εισοδήματος όπου υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές 
διαφορές·

4. πιστεύει ότι η πολιτική της ΕΕ για συνεργασία και ανάπτυξη πρέπει να καθορισθεί σε 
στενή διαβούλευση με τη Λατινική Αμερική προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη, 
δίκαιη, ισορροπημένη αναπτυξιακή πολιτική για την περιοχή αυτή·

5. είναι της άποψης, δεδομένης της ανάγκης να εξισορροπήσει η αναπτυξιακή πολιτική 
ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και την ΕΕ, ότι η Λατινική Αμερική πρέπει να καταβάλει 
ιδιαίτερη προσπάθεια για να προωθήσει την περιφερειακή πολιτική, οικονομική και 
εμπορική ολοκλήρωση·

6. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή πρέπει να παραμείνει βασική αρχή της στρατηγικής 
για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, αφενός λόγω των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της και αφετέρου επειδή είναι σημαντικός παράγων 
για να εδραιωθούν στην περιοχή οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος δικαίου· τονίζει τη 
σημασία της επέκτασης των προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας της ΕΕ με στόχο 
την στήριξη της κοινωνικής συνοχής, μεταξύ άλλων και μέσω της μείωσης της φτώχειας·

7. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τη 
βάση για την κοινωνική συνοχή, τη δημιουργία απασχόλησης και την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η δημιουργία νέων 
υποδομών με στόχο τη μείωση της απόλυτης αλλά και της σχετικής φτώχειας και των 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων καθώς και η παροχή 
στήριξης στις ΜΜΕ ως σημαντικού πυλώνα για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη·

8. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Λατινικής Αμερικής με σκοπό την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και ειδικότερα των δράσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας, 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων 
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ομάδων· τονίζει ότι ο 8ος ΑΣΧ, που στοχεύει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής 
σχέσης για την ανάπτυξη, πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της πολιτικής για τη 
συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, μέσω της επιλογής τομέων στους οποίους θα 
υλοποιηθεί η νέα στρατηγική της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» στις εν λόγω χώρες· 
τονίζει ότι το «Ίδρυμα για την ΕΕ, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική» δύναται να 
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων·

9. δίνει έμφαση στις θετικές συνέργειες για την περιφερειακή ολοκλήρωση που απορρέουν 
από τις συνολικές συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των διαφόρων 
υποπεριφερειακών ομάδων· καλεί για τη δημιουργία νέων προοπτικών διπεριφερειακής 
συνεργασίας ενόψει της 7ης διάσκεψης κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
ΕΕ-ΛΑΚ που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Χιλή τον Ιανουάριο 2013·

10. χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο στις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και το Περού και την 
Κολομβία, και αναμένει ότι η εμπορική συμφωνία που συνήφθη κατά την Ισπανική 
Προεδρία το 2010 θα κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο άμεσο μέλλον, 
δεδομένου ότι η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών των δυο χωρών·

11. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνενώσουν τις προσπάθειές τους για να ανοίξουν 
το δρόμο προς μια μελλοντική, ώριμη συμφωνία σύνδεσης με την Κοινότητα των 
Άνδεων, προς το συμφέρον της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κρατών 
μελών που την συνθέτουν, και σύμφωνα με τις αξίες, αρχές και στόχους της ΕΕ, οι οποίοι 
ανέκαθεν συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της Λατινικής Αμερικής·

12. τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να 
συνάψουν τη συμφωνία σύνδεσης με το Mercosur, υπογραμμίζοντας ότι θα συμβάλει και 
αναπτύξει σημαντικά τη συνεργασία και την ανάπτυξη ανάμεσα στη Λατινική Αμερική 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

13. επισημαίνει ότι οι εμπειρογνώμονες και οι διεθνείς οργανισμοί, συγκεκριμένα η 
Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ECLAC), κρίνουν –
βάσει των τρεχουσών τάσεων – ότι έως το 2015, οι εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με 
τη Λατινική Αμερική θα υπερβούν αυτές με την Ευρώπη·

14. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ για την ενοποίηση της 
Λατινικής Αμερικής· επισημαίνει με έμφαση την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής και μιας περιφερειακής προσέγγισης στη Λατινική Αμερική για τη 
στήριξη της συνεργασίας Νότου-Νότου (SSC) καθώς και την απουσία σαφών 
κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής της ΕΕ ως προς τη SSC και τη διαπεριφερειακή 
σύνδεση με στόχο τη δημιουργία αυτόνομων χώρων για συντονισμό και πολιτική 
συνεργασία μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής χωρίς την εμπλοκή της Ευρώπης 
ή της Νότιας Αμερικής·

15. τονίζει την ανάγκη επέκτασης του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Λατινικής Αμερικής σε 
διαφορετικά επίπεδα, όπως στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής των αρχηγών κρατών 
και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EuroLat, ώστε να καταστούν σημαντικά μέσα για 
την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης· ζητεί τη λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι οι 
πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά τις Διασκέψεις Κορυφής ΕΕ-Λατινικής 
Αμερικής συνοδεύονται από τη χορήγηση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων·
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16. ζητεί επιτακτικά από την Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και να το ενημερώσει σχετικά με τους διαλόγους που διεξάγονται επί του παρόντος για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να συνεργαστεί δε, στο πλαίσιο της διπεριφερειακής εταιρικής 
σχέσης, σε αναζήτηση λύσεων για την εξάλειψη της γυναικοκτονίας και άλλων μορφών 
βίας εις βάρος των γυναικών· 

17. ζητεί από την Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
διασφαλίσουν την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ σε σχέση με τη Λατινική Αμερική, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·
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