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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad svarbu palaikyti glaudžius ryšius su Lotynų Amerikos šalimis ir kad reikia 
kurti naujų formų bendradarbiavimą su Lotynų Amerikos sparčiai augančios ekonomikos 
šalimis ir vidutines pajamas gaunančiomis šalimis naudojant vystomojo bendradarbiavimo 
finansinę priemonę ir naująją partnerystės priemonę, laikantis abipusės pagarbos ir 
partnerių lygybės principų;

2. apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme dėl reglamento dėl bendrųjų tarifų lengvatų 
sistemos nekreipiama dėmesio į santykių su Lotynų Amerika strateginį pobūdį, dėl to 
daug regiono šalių negalės naudotis šia priemone, nors tai labai svarbu regiono 
vystymuisi; 

3. pabrėžia, kad ES turi vienareikšmiškai ir aiškiai išsakyti savo siekį glaudžiau 
bendradarbiauti su Lotynų Amerika (LA), siekdama kovoti su skurdu vidutines pajamas 
gaunančiose šalyse, kuriose akivaizdūs dideli socialiniai skirtumai;

4. mano, kad ES bendradarbiavimo ir vystymosi politiką reikėtų nustatyti nuodugniai 
konsultuojantis su Lotynų Amerika, siekiant suformuoti ilgalaikę, sąžiningą ir harmoningą 
vystymosi politiką regiono atžvilgiu;

5. atsižvelgdamas į būtinybę apsvarstyti Lotynų Amerikos ir ES vystymosi politiką, mano, 
kad Lotynų Amerika privalo dėti ypatingas pastangas, siekdama skatinti savo regiono 
politinę, ekonominę ir prekybinę integraciją;

6. pabrėžia, kad socialinė sanglauda turėtų išlikti vienas svarbiausių vystomojo 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerika strategijos principų ne tik dėl jos socialinės svarbos 
ir poveikio ekonomikai, bet ir dėl svarbaus vaidmens stiprinant demokratines institucijas 
regione ir teisinę valstybę; pabrėžia, kad svarbu išplėsti ES regioninio bendradarbiavimo 
programas ir taip remti socialinę sanglaudą, įskaitant skurdo mažinimo priemones;

7. pabrėžia, kad švietimas ir investicijos į žmogiškąjį kapitalą yra socialinės sanglaudos, 
darbo vietų kūrimo ir socialinio bei ekonominio vystymosi pagrindas; taip pat pabrėžia 
naujų infrastruktūros objektų kūrimo, siekiant sumažinti visišką bei santykinį skurdą ir 
regionų bei socialinių grupių skirtumus, svarbą, taip pat paramos MVĮ, kaip svarbiam 
tvarios ekonominės plėtros ramsčiui, svarbą;

8. pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos tarpusavio veiklos 
koordinavimą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), visų pirma imantis 
veiksmų, kuriais siekiama kovoti su skurdu, kurti darbo vietas ir skatinti socialiai atskirtų 
grupių socialinę įtrauktį; pabrėžia, kad TVT, kuriuo siekiama sukurti vystymuisi skirtą 
pasaulinę partnerystę (8 TVT), turėtų būti svarbiausias įgyvendinant ES bendradarbiavimo 
su Lotynų Amerikos šalimis politiką ir kad šiose šalyse turėtų būti atrinktos sritys, kuriose 
reikia įgyvendinti naująją integracinio augimo strategiją; pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono fondas gali labai padėti siekti šių tikslų;
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9. pabrėžia teigiamą regioninės integracijos sąveikos, atsirandančios sudarius visapusiškus 
ES ir įvairių paregionių grupių asociacijos susitarimus, poveikį; ragina kurti naujas 
dvišalio regionų bendradarbiavimo vizijas, atsižvelgiant į 7-ąjį ES ir LAKR šalių ir 
vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris 2013 m. sausio mėn. vyks 
Čilėje;

10. džiaugiasi didele pažanga, pasiekta ES santykių su Peru ir Kolumbija srityje, ir tikisi, kad 
greitai Europos Parlamentas ratifikuos prekybos susitarimą, sudarytą pirmininkaujant 
Ispanijai 2010 m., su sąlyga, kad šis susitarimas prisidės prie minėtų dviejų šalių 
vystymosi;

11. prašo Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir Komisijos suvienyti savo pastangas ir 
ateityje sudaryti visapusišką asociacijos susitarimą su Andų bendrija, siekiant šią bendriją 
sudarančių narių ekonomikos augimo ir socialinio vystymosi ir laikantis ES vertybių, 
principų ir tikslų, pagal kuriuos visada buvo skatinama Lotynų Amerikos integracija; 

12. pabrėžia, kad Europos Sąjunga privalo padaryti viską, kad būtų sudarytas asociacijos 
susitarimas su MERCOSUR šalimis, atkreipdamas dėmesį į tai, kad dėl šio susitarimo 
būtų labai skatinamas ir stiprinamas Lotynų Amerikos ir Europos Sąjungos 
bendradarbiavimas ir vystymasis;

13. pažymi, kad ekspertai ir tarptautinės organizacijos, ypač Lotynų Amerikos ir Karibų 
baseino ekonomikos komisija (isp. CEPAL), remdamiesi dabartinėmis tendencijomis, 
spėja, kad iki 2015 m. Kinijos prekyba su Lotynų Amerika viršys Europos prekybą su šio 
regiono šalimis; 

14. pabrėžia ES paramos integracijai į Lotynų Ameriką svarbą; pabrėžia, kad remiant Pietų 
šalių savitarpio bendradarbiavimą trūksta visapusiškos ES politikos ir regioninio požiūrio 
į Lotynų Ameriką, taip pat nėra aiškių ES politikos gairių, taikytinų remiant Pietų šalių 
savitarpio bendradarbiavimą ir sudarant tarpregioninius asociacijos susitarimus, kuriais 
siekiama sukurti autonomines erdves, kuriose nesikišant Europos ar Šiaurės Amerikos 
šalims galėtų būti vykdomas koordinavimas tarp Lotynų Amerikos šalių ir jų politinis 
bendradarbiavimas;

15. pabrėžia, kad reikia išplėsti ES ir Lotynų Amerikos politinį dialogą įvairiais lygmenimis, 
pvz., valstybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimuose ir Europos ir Lotynų Amerikos 
šalių parlamentinėje asamblėjoje, laikant jį svarbia priemone siekiant politinio sutarimo; 
ragina imtis priemonių ir užtikrinti, kad prisiimant įsipareigojimus ES ir Lotynų Amerikos 
šalių aukščiausiojo lygio susitikimuose kartu būtų skiriami ir reikiami finansiniai ištekliai;

16. primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 
užsienio reikalams ir saugumo politikai konsultuotis su Europos Parlamentu ir teikti jam 
ataskaitas apie vykstančius dialogus žmogaus teisių klausimais, taip pat kuriant dvišalę 
regionų partnerystę bendradarbiauti ieškant priemonių, kuriomis būtų siekiama panaikinti 
moterų žudymą ir kitų rūšių smurtą prieš moteris;

17. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir bei Europos išorės veiksmų tarnybą užtikrinti ES išorės 
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veiksmų Lotynų Amerikos atžvilgiu vieningumą, nuoseklumą bei veiksmingumą, kaip
nurodyta Lisabonos sutartyje.
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