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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että läheiset suhteet Latinalaisen Amerikan maihin ovat tärkeitä ja että on 
kehitettävä Latinalaisen Amerikan nousevan talouden ja keskitulotason maiden kanssa 
uusia yhteistyön muotoja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja uuden 
kumppanuusvälineen kautta tasavertaisuuteen perustuvan keskinäisen kunnioituksen 
pohjalta;

2. pahoittelee, että komission ehdotuksessa asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän 
soveltamisesta ei kiinnitetä huomiota Latinalaisen Amerikan suhteiden strategiseen 
luonteeseen, sillä ehdotuksessa jätetään suuri osa alueen maista tämän välineen 
ulkopuolelle, vaikka se on olennaisen tärkeä alueen kehityksen kannalta;

3. korostaa, että EU:n on sitouduttava selvästi ja päättäväisesti tiiviimpään yhteistyöhön 
Latinalaisen Amerikan kanssa, jotta voidaan torjua köyhyyttä keskitulotason maissa, 
joissa yhteiskunnalliset erot ovat merkittävät;

4. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka olisi määriteltävä läheisessä yhteistyössä 
Latinalaisen Amerikan kanssa, jotta saadaan aikaan kestävä, oikeudenmukainen ja 
tasapainoinen tätä aluetta koskeva kehityspolitiikka;

5. katsoo, että Latinalaisen Amerikan on toteutettava erityistoimia edistääkseen alueellista 
poliittista, taloudellista ja kaupan yhdentymistä, sillä Latinalaisen Amerikan ja EU:n 
välistä kehityspolitiikkaa on tasapainotettava;

6. tähdentää, että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden olisi pysyttävä keskeisenä periaatteena 
Latinalaista Amerikkaa koskevassa kehitysyhteistyöstrategiassa ei ainoastaan sen 
sosioekonomisten seurausten vuoksi vaan myös siksi, että se on tärkeä lujitettaessa alueen 
demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltion periaatetta; painottaa, että EU:n alueellisia 
yhteistyöohjelmia on tärkeää laajentaa siten, että niistä tuetaan köyhyyden vähentämistä ja 
muita keinoja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi;

7. korostaa, että koulutus ja inhimilliseen pääomaan investoiminen muodostavat perustan 
sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, työpaikkojen luomiselle ja sosioekonomiselle 
kehitykselle; painottaa lisäksi, että on tärkeää kehittää uusia infrastruktuureja, jotta 
voidaan vähentää absoluuttista ja suhteellista köyhyyttä sekä kaventaa alueiden ja 
yhteiskuntaryhmien välisiä eroja, ja tukea pk-yrityksiä, jotka ovat merkittävä kestävän 
talouskehityksen tukipilari;

8. painottaa, että Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välistä koordinointia on 
parannettava toteutettaessa vuosituhannen kehitystavoitteita, erityisesti toimissa, joiden 
tavoitteena on köyhyyden torjunta, työpaikkojen luominen ja syrjäytyneiden ryhmien 
sosiaalinen osallisuus; painottaa, että vuosituhannen kehitystavoitteen nro 8, jolla pyritään 
luomaan globaali kumppanuus kehitykselle, olisi oltava keskeisessä asemassa Latinalaista 
Amerikkaa koskevassa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa ja näissä maissa olisi valittava 
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alueita, joissa pannaan täytäntöön osallistavaa kasvua koskeva uusi strategia; korostaa, 
että EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välinen EU–LAC-säätiö voi edistää 
huomattavasti näiden tavoitteiden saavuttamista;

9. korostaa alueellisen yhdentymisen myönteisiä synergiaetuja, jotka ovat seurausta EU:n ja 
erilaisten alueellisten ryhmittymien välisistä laaja-alaisista assosiaatiosopimuksista; 
kehottaa luomaan uusia visioita alueiden välistä yhteistyötä varten valmistauduttaessa 
Chilessä tammikuussa 2013 järjestettävään seitsemänteen EU:n ja Latinalaisen Amerikan 
ja Karibian alueen valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokoukseen;

10. pitää myönteisenä EU:n ja Perun sekä EU:n ja Kolumbian välisissä suhteissa saavutettua 
huomattavaa edistystä ja odottaa, että Espanjan puheenjohtajakaudella vuonna 2010 tehty 
kauppasopimus ratifioidaan Euroopan parlamentissa lähitulevaisuudessa, kun otetaan 
huomioon, että sopimus myötävaikuttaa näiden kahden maan kehitykseen;

11. pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota lujittamaan pyrkimyksiään tasoittaa 
tietä tulevalle, täysimittaiselle assosiaatiosopimukselle Andien maiden yhteisön kanssa 
sen jäsenvaltioiden taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi ja 
niiden EU:n arvojen, periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti, jotka ovat aina tukeneet 
Latinalaisen Amerikan yhdentymistä;

12. korostaa, että Euroopan unionin on tehtävä kaikki mahdollinen saadakseen aikaan 
assosiaatiosopimuksen Mercosurin kanssa, ja painottaa, että sopimus edistäisi ja lisäisi 
huomattavasti Latinalaisen Amerikan ja Euroopan unionin välistä kehitysyhteistyötä;

13. toteaa, että asiantuntijat ja kansanväliset järjestöt, erityisesti Latinalaisen Amerikan ja 
Karibian maiden talouskomissio (ECLAC), arvioivat nykyisten suuntausten perusteella, 
että vuoteen 2015 mennessä Kiinan kauppa Latinalaisen Amerikan kanssa ylittää 
Euroopan kaupan;

14. korostaa EU:n tuen merkitystä Latinalaisen Amerikan yhdentymiselle; painottaa, että 
EU:lla ei ole Latinalaista Amerikkaa koskevaa laaja-alaista politiikkaa ja alueellista 
lähestymistapaa, joilla tuettaisiin Etelä-Etelä-yhteistyötä, eikä selkeitä Etelä-Etelä-
yhteistyöhön ja alueiden väliseen assosiaatioon liittyviä poliittisia suuntaviivoja, joilla 
pyrittäisiin luomaan riippumatonta tilaa koordinoinnille ja poliittiselle yhteistyölle 
Latinalaisen Amerikan maiden keskuudessa ilman EU:n tai Pohjois-Amerikan 
osallistumista;

15. tähdentää, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä poliittista vuoropuhelua on 
laajennettava eri tasoilla, kuten valtioiden päämiesten huippukokouksissa sekä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa, jotka ovat tärkeitä 
välineitä poliittisen yhteisymmärryksen kehittämiseksi; vaatii toimia, joilla varmistetaan, 
että EU:n ja Latinalaisen Amerikan huippukokouksessa annettuja poliittisia sitoumuksia 
täydennetään tarvittavilla taloudellisilla resursseilla;

16. kannustaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa ja antamaan sille tietoa 
tämänhetkisestä ihmisoikeuksia koskevasta vuoropuhelusta ja tekemään alueiden välisen 
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kumppanuuden yhteydessä yhteistyötä, jonka avulla etsitään keinoja lopettaa naismurhat 
ja muu naisiin kohdistuva väkivalta;

17. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan Latinalaiseen 
Amerikkaan suuntautuvien EU:n ulkoisten toimien yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja 
tehokkuuden Lissabonin sopimuksessa määritellyllä tavalla.
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