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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab lähedaste suhete tähtsust Ladina-Ameerika riikidega ning arengukoostöö 
rahastamisvahendi ja uue partnerluse vahendi abil uute koostöövormide loomise vajadust 
kiirelt arenevate ja keskmise sissetulekuga Ladina-Ameerika riikidega, lähtudes 
vastastikusest austusest võrdsete partneritena;

2. peab kahetsusväärseks, et komisjoni määruse ettepanekus üldiste tariifsete soodustuste 
kava kohta ei arvestata Ladina-Ameerika suhete strateegilist olemust, kuna paljud 
piirkonna riigid jäetakse ilma õigusest osa saada eelnimetatud instrumendist, mis on 
piirkonna arenguks olulise tähtsusega;

3. rõhutab asjaolu, et hädavajalik on ELi üheselt mõistetav ja selge poolehoid koostööle 
Ladina-Ameerika riikidega, mille eesmärk on vaesuse vastu võitlemine keskmise 
sissetulekuga riikides, kus esineb ulatuslik sotsiaalne ebavõrdsus;

4. on veendunud, et piirkonna jaoks säästva, ausa ja tasakaalustatud arengupoliitika 
väljatöötamiseks tuleks ELi koostöö- ja arengupoliitika määratleda tihedas koostöös 
Ladina-Ameerikaga;

5. on seisukohal, et Ladina-Ameerika peab temale vajaliku Ladina-Ameerika ja ELi vahelise 
tasakaalustatud arengupoliitika nimel tegema erilisi pingutusi piirkonna poliitilise, 
majandusliku ja kaubandusliku integratsiooni edendamiseks;

6. rõhutab asjaolu, et sotsiaalne ühtekuuluvus peaks jätkuvalt olema Ladina-Ameerika 
suunalise arengukoostöö strateegia keskne põhimõte, seda mitte ainult oma sotsiaal-
majandusliku mõju tõttu, vaid ka tähtsuse tõttu, mida see omab piirkonna demokraatlike 
institutsioonide konsolideerimise ja õigusriigi põhimõtte jaoks; rõhutab ELi piirkondlike 
koostööprogrammide laiendamise tähtsust sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamiseks vaesuse 
vähendamise teel;

7. rõhutab, et sotsiaalse ühtekuuluvuse, töökohtade loomise ja sotsiaalmajandusliku arengu 
aluseks on haridus ja investeerimine inimkapitali; rõhutab samuti, et oluline on arendada
uusi infrastruktuure, et vähendada absoluutset ja suhtelist vaesust ning erinevusi 
piirkondade ja ühiskonnarühmade vahel, samuti rõhutab VKEde toetamise tähtsust 
jätkusuutliku majandusarengu olulise tugisambana;

8. rõhutab Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahelise koostöö parandamise vajadust 
aastatuhande arengueesmärkide saavutamise osas, eriti vaesuse vastu võitlemisele, 
töökohtade loomisele ja tõrjutud rühmade sotsiaalsele kaasamisele suunatud meetmete 
osas; rõhutab, et globaalsele arengupartnerlusele (MDG 8) suunatud aastatuhande 
arengueesmärk peaks olema ELi Ladina-Ameerika koostööpoliitika keskmes, mille puhul 
valitakse valdkonnad, milles rakendada uut kaasava majanduskasvu strateegiat 
kõnealustes riikides; rõhutab, et ELi, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide sihtasutus 
võib anda olulise panuse eesmärkide saavutamisse;
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9. rõhutab ELi ja erinevate piirkondlike alarühmade vahelistest ulatuslikest 
assotsiatsioonilepingutest tuleneva piirkondliku integratsiooni positiivset sünergiat; nõuab 
uut kahepoolse koostöö visiooni seoses seitsmenda ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi 
mere piirkonna riikide riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumisega, mis toimub 2013. aasta 
jaanuaris Tšiilis;

10. peab tervitatavaks märkimisväärseid edusamme ELi ning Peruu ja Kolumbia vahelistes 
suhetes ning eeldab, et Euroopa Parlament ratifitseerib lähiajal Hispaania eesistumise ajal 
2010. aastal sõlmitud kaubanduslepingu, sest nimetatud leping aitab kaasa mõlema riigi 
arengule;

11. palub Euroopa välisteenistusel ja komisjonil tugevdada jõupingutusi tulevase 
täisväärtusliku assotsieerimislepingu sõlmimise ettevalmistamiseks Andide Ühendusega, 
kuna sellel on oluline mõju ühenduse liikmesriikide majanduskasvule ja ühiskondlikule 
arengule ning see on kooskõlas ELi väärtuste, põhimõtete ja eesmärkidega, mis on alati 
aidanud kaasa Ladina-Ameerika integratsiooni edendamisele;

12. rõhutab, et Euroopa Liit peab tegema kõik temast oleneva, et sõlmida 
assotsiatsioonileping Mercosuriga ning toonitab, et see soodustaks ja laiendaks arengut 
ning koostööd Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel;

13. märgib, et eksperdid ja rahvusvahelised organisatsioonid, eelkõige ÜRO Ladina Ameerika 
ja Kariibi mere riikide majanduskomisjon, on praeguste arengusuundade alusel 
seisukohal, et 2015. aasta paiku läheb Hiina kaubandus koos Ladina Ameerikaga Euroopa 
kaubandusest ette;

14. rõhutab ELi toetuse tähtsust Ladina-Ameerika sisesele integratsioonile; rõhutab Lõuna-
Lõuna koostööd toetava Ladina-Ameerikale suunatud laiahaardelise ELi poliitika ja 
piirkondliku lähenemisviisi puudumist ning ELi selgete poliitikasuuniste puudumist 
Lõuna-Lõuna koostöö ja piirkondadevahelise assotsiatsiooni osas, mille eesmärk on luua 
autonoomne koordineerimise ja poliitilise koostöö võimalus Ladina-Ameerika riikide 
tarbeks, kaasamata Euroopat või Põhja-Ameerikat;

15. rõhutab vajadust laiendada ELi ja Ladina-Ameerika poliitilist dialoogi eri tasanditel, 
näiteks riigijuhtide tippkohtumised ja Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne 
assamblee, mis on olulised vahendid poliitilise üksmeele kujunemisel; nõuab meetmeid, 
mis tagavad, et ELi ja Ladina-Ameerika tippkohtumisel võetud poliitiliste kohustuste 
täitmiseks oleksid olemas vajalikud rahalised vahendid;

16. nõuab, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja konsulteeriks Euroopa Parlamendiga ja annaks ülevaate käimasolevatest 
dialoogidest inimõiguste teemal ning teeks kahe piirkonna partnerluse kontekstis 
koostööd, et kõrvaldada naisetapp ja igasugune muu naistevastane vägivald;

17. palub asepresidendil / välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal tagada ELi 
Ladina-Ameerika suunalise välispoliitika ühtsus, sidusus ja tõhusus, nagu on sätestatud 
Lissaboni lepingus;
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