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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza a latin-amerikai országokkal ápolt szoros kapcsolatok fontosságát és annak 
szükségességét, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz és az új partnerségi eszköz 
révén egyenrangú felekként kölcsönös tiszteletet tanúsítva új együttműködési formákat 
alakítsanak ki a feltörekvő és közepes jövedelmű latin-amerikai országokkal;

2. sajnálatának ad hangot, amiért az általános preferenciális kedvezmények rendszerére 
vonatkozó bizottsági javaslat nem vesz tudomást a Latin-Amerikával fenntartott 
kapcsolatok stratégiai jellegéről, amennyiben a régió meglehetősen sok országát 
megfosztja ettől az eszköztől, holott az szükséges a régió fejlődése szempontjából; 

3. nyomatékosítja annak szükségességét, hogy az EU egyértelmű és világos elkötelezettséget 
tanúsítson a Latin-Amerikával folytatott szorosabb együttműködés mellett azzal a céllal, 
hogy a jelentős társadalmi különbségekkel fémjelzett közepes jövedelmű országokban 
felvegyék a küzdelmet a szegénység ellen;

4. úgy véli, hogy az uniós együttműködési és fejlesztési politikát a Latin-Amerikával való 
szoros konzultáció során kellene kialakítani annak érdekében, hogy a régiókra 
vonatkozóan fenntartható, tisztességes és jól kiegyensúlyozott fejlesztési politika jöjjön 
létre;

5. úgy véli, mivel a fejlesztési politika terén egyensúlyt kell teremteni Latin-Amerika és az 
EU között, Latin-Amerikának külön erőfeszítést kell tennie regionális politikai, gazdasági 
és kereskedelmi integrációja előmozdítása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a társadalmi kohéziót továbbra is a Latin-Amerikára irányuló 
fejlesztési együttműködési stratégia egyik fő elvének kell tekinteni, nem csupán 
társadalmi-gazdasági vonzatai miatt, hanem azért is, mert az fontos a térségbeli 
demokratikus intézmények és a jogállamiság megszilárdítása szempontjából; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kibővítsék az EU regionális együttműködési 
programjait, amelyek többek között a szegénység mérséklése révén is támogatják a 
társadalmi kohéziót;

7. hangsúlyozza, hogy a társadalmi kohézió, a munkahelyteremtés és a társadalmi-gazdasági 
fejlődés alapját az oktatás és a humántőkébe történő befektetés alkotja; hangsúlyozza 
annak fontosságát is, hogy új infrastruktúrákat alakítsanak ki az abszolút és a viszonylagos 
szegénység, valamint a régiók és a társadalmi csoportok közötti különbségek mérséklése 
érdekében, továbbá hogy támogassák a kkv-kat mint a fenntartható gazdasági fejlődés 
fontos pilléreit;

8. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az Európai Unió és Latin-Amerika közötti koordinációt 
a millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérése terén, különös tekintettel a szegénység 
leküzdésére, a munkahelyteremtésre és a perifériára szorult csoportok társadalmi 
befogadására irányuló intézkedésekre; hangsúlyozza, hogy a globális fejlesztési partnerség 
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megvalósítására irányuló millenniumi fejlesztési célnak (8. MFC) központi helyen kell 
állnia a Latin-Amerikával megvalósított uniós együttműködési politikában, és ki kell 
választani azokat a területeket, ahol végrehajtják az „inkluzív növekedés” új stratégiáját 
ezekben az országokban; hangsúlyozza, hogy az EU–Latin-Amerika–Karib-térség 
Alapítvány jelentősen hozzájárulhat a célkitűzések eléréséhez;

9. hangsúlyozza az EU és a különböző szubregionális csoportok közötti átfogó társulási 
megállapodásokból adódó kedvező regionális integrációs szinergiákat; új elképzeléseket 
kér a kétoldalú regionális együttműködéshez, tekintettel a 2013 januárjában Chilében 
megrendezendő 7. EU–LAC állam- és kormányfői csúcstalálkozóra;

10. üdvözli az EU és Peru, illetve Kolumbia közötti kapcsolatok jelentős fejlődését, és reméli, 
hogy az Európai Parlament a közeljövőben ratifikálja a 2010-es spanyol elnökség idején 
megkötött kereskedelmi megállapodást, mivel az említett megállapodás hozzá fog járulni 
e két ország fejlődéséhez;

11. kéri az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy közösen tegyenek erőfeszítéseket az Andok 
Közösséggel megkötendő jövőbeni, teljes körű társulási megállapodás előmozdítása 
céljából az e közösséget alkotó tagországok gazdasági növekedése és társadalmi fejlődése 
szolgálatában, az EU értékeinek, elveinek és céljainak megfelelően, amelyek mindig 
támogatták a latin-amerikai integrációt; 

12. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 
társulási szerződést kössön a Mercosurral, kiemelve, hogy az jelentős mértékben segítené 
elő és erősítené az együttműködést és a fejlődést Latin-Amerika és az Európai Unió 
között;

13. megállapítja, hogy a szakértők és a nemzetközi szervezetek, különösen a Latin-amerikai 
és Karib-térségi Gazdasági Bizottság (ECLAC) becslése szerint – a helyzet jelenlegi 
alakulása tükrében – 2015-re Kína Latin-Amerikával folytatott kereskedelme felül fogja 
múlni Európáét;

14. hangsúlyozza a Latin-Amerikán belüli integráció uniós támogatásának fontosságát; 
kiemeli, hogy hiányzik egy átfogó uniós politika és a Latin-Amerikával kapcsolatos 
regionális megközelítés a dél–dél irányú együttműködés támogatására, illetve hiányoznak 
a világos uniós politikai iránymutatások a dél–dél irányú együttműködés és a régiók 
közötti társulás viszonylatában, amelynek célja autonóm térségek létrehozása a latin-
amerikai országok körében az európai vagy észak-amerikai részvétel nélkül történő 
koordináció és politikai együttműködés érdekében;

15. hangsúlyozza, hogy ki kell bővíteni az EU–Latin-Amerika politikai párbeszédet a 
különböző szinteken, például az államfői csúcstalálkozó és az EUROLAT Parlamenti 
Közgyűlés szintjén, mivel ezek a politikai konszenzus elérésének fontos eszközei; olyan 
intézkedésekre szólít fel, amelyek biztosítják, hogy az EU és Latin-Amerika közötti
csúcstalálkozókon vállalt politikai kötelezettségeket a szükséges pénzügyi források 
kijelölése kövesse;

16. sürgeti az alelnököt / a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, hogy konzultáljon az 
Európai Parlamenttel és tájékoztassa a létező emberi jogi párbeszédekről, valamint hogy a 



AD\895179HU.doc 5/6 PE478.613v02-00

HU

kétoldalú regionális partnerségek keretében működjön együtt a nőgyilkosságok és a nők 
elleni erőszak más formáinak felszámolására irányuló megoldások keresésében;

17. felhívja az alelnököt / a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt és az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy a Lisszaboni Szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodjon az 
EU Latin-Amerikára irányuló külső fellépéseinek egységességéről, összhangjáról és 
hatékonyságáról;
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