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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju savā rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver to, cik svarīgas ir ciešas attiecības ar Latīņamerikas valstīm un to, ka, ievērojot 
savstarpēju cieņu un vienlīdzīgu attieksmi, ir jāattīsta jauni sadarbības veidi ar 
jaunattīstības valstīm un valstīm ar vidējiem ienākumiem Latīņamerikā, izmantojot 
attīstības sadarbības instrumentu un jauno partnerattiecību instrumentu;

2. pauž nožēlu, ka Komisijas priekšlikumā regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmu ir 
ignorēta attiecību ar Latīņameriku stratēģiskā nozīme, jo priekšlikums neparedz minētā 
instrumenta piemērošanu daudzām šī reģiona valstīm, lai gan tas ir ļoti svarīgs reģiona 
attīstībai;

3. uzsver, ka ir nepieciešama ES skaidra un galīga apņemšanās veidot plašāku sadarbību ar 
Latīņameriku, lai izskaustu nabadzību vidēju ienākumu un ievērojamas sociālās 
nevienlīdzības valstīs;

4. uzskata, ka ES sadarbības un attīstības politika jādefinē ciešā sadarbībā ar Latīņameriku, 
lai attiecībā uz šo reģionu izveidotu ilgtspējīgu, godīgu un līdzsvarotu attīstības politiku;

5. uzskata, ka, ņemot vērā nepieciešamību līdzsvarot Latīņamerikas un ES attīstības politiku, 
Latīņamerikai īpaši jācenšas veicināt reģionālā politikas, ekonomikas un tirdzniecības 
integrācija;

6. uzsver, ka sociālajai kohēzijai arī turpmāk jābūt attīstības sadarbības stratēģijas 
pamatprincipam attiecībā uz Latīņameriku, ņemot vērā ne tikai tās sociāli ekonomisko 
ietekmi, bet arī nozīmi reģiona demokrātisko iestāžu apvienošanā un tiesiskuma 
konsolidācijā; uzsver, cik būtiski ir paplašināt ES reģionālās sadarbības programmas, lai 
atbalstītu sociālo kohēziju, tostarp mazinot nabadzību;

7. uzsver, ka izglītība un investīcijas cilvēkkapitālā ir sociālās kohēzijas, darba vietu 
radīšanas un sociāli ekonomiskās attīstības pamatā; uzsver arī to, cik būtiski ir veidot 
jaunu infrastruktūru, lai mazinātu absolūto un relatīvo nabadzību un novērstu atšķirības 
starp reģioniem un sociālajām grupām, un norāda, cik būtiski ir atbalstīt MVU, kas ir 
svarīgs faktors ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai;

8. uzsver, ka ir jāuzlabo koordinēšana starp Eiropas Savienību un Latīņameriku 
Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) sasniegšanā, īpaši to pasākumu koordinēšana, kuru 
mērķis ir nabadzības apkarošana, darba vietu radīšana un atstumto grupu sociālā 
iekļaušana; uzsver, ka TAM, kas vērsti uz globālas partnerības attīstību (TAM 8), jābūt 
ES un Latīņamerikas sadarbības politikas centrā, nosakot tās jomas šajās valstīs, kurās 
jāīsteno jaunā „iekļaujošas izaugsmes” stratēģija; uzsver, ka šo mērķu sasniegšanu var 
ievērojami veicināt ar ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu fonda 
palīdzību;

9. uzsver reģionālās integrācijas pozitīvās sinerģijas, kuras izriet no vispārējiem asociācijas 
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nolīgumiem starp ES un dažādām apakšreģionālajām grupām; aicina izveidot jaunu 
redzējumu divpusējai reģionu sadarbībai, ņemot vērā ES un Latīņamerikas un Karību 
jūras reģiona valstu un valdību vadītāju 7. augstākā līmeņa sanāksmi, kas notiks Čīlē 
2013. gada janvārī;

10. atzinīgi vērtē nozīmīgo progresu ES attiecībās ar Peru un Kolumbiju un sagaida, ka 
drīzumā Eiropas Parlaments ratificēs Spānijas prezidentūras laikā — 2010. gadā —
noslēgto tirdzniecības nolīgumu, jo šis nolīgums veicinās šo abu valstu attīstību;

11. prasa Eiropas Ārējās darbības dienestam un Komisijai apvienot centienus, lai nākotnē 
varētu noslēgt pilnvērtīgu asociācijas nolīgumu ar Andu Kopienu ar mērķi veicināt šīs 
kopienas dalībvalstu ekonomisko izaugsmi un sociālo attīstību, vienlaikus ievērojot ES 
vērtības, principus un mērķus, kuri ir vienmēr veicinājuši Latīņamerikas integrāciju;

12. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss iespējamais, lai noslēgtu asociācijas nolīgumu 
ar Mercosur, jo tas ievērojami veicinātu attīstību un stiprinātu sadarbību starp 
Latīņameriku un Eiropas Savienību;

13. norāda, ka eksperti un starptautiskās organizācijas, it īpaši Latīņamerikas un Karību jūras 
valstu Ekonomikas komisija, uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējās tendences, līdz 
2015. gadam Ķīna tirdzniecībā ar Latīņameriku apsteigs Eiropu;

14. uzsver, cik svarīgs ir ES atbalsts integrācijai Latīņamerikā; uzsver, ka trūkst vispārējas ES 
politikas un reģionālas pieejas attiecībā uz Latīņameriku, atbalstot dienvidu-dienvidu 
sadarbību (SSC), un ka trūkst skaidru ES politikas vadlīniju attiecībā uz SSC un 
starpreģionu asociāciju, lai izveidotu autonomu telpu Latīņamerikas valstu savstarpējai 
koordinācijai un politiskai sadarbībai, neiesaistot ne Eiropas, ne Ziemeļamerikas valstis;

15. uzsver, ka ir jāpaplašina ES un Latīņamerikas politiskais dialogs dažādos līmeņos, 
piemēram, valstu vadītāju augstākā līmeņa sanāksmju un EUROLAT Parlamentārās 
asamblejas līmenī, jo tie ir svarīgi instrumenti politiskās vienprātības panākšanai; aicina 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ES un Latīņamerikas augstākā līmeņa sanāksmēs 
uzņemto politisko saistību izpildei tiktu piešķirti vajadzīgie finanšu resursi;

16. mudina priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos 
apspriesties ar Eiropas Parlamentu un to informēt par notiekošajiem cilvēktiesību 
dialogiem, kā arī sadarboties divpusējās reģionu partnerībās, cenšoties novērst un izskaust 
feminicīdu un citus pret sievietēm vērstus vardarbības veidus;

17. aicina priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos 
un Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošināt ES ārējo darbību vienotību, konsekvenci 
un efektivitāti attiecībās ar Latīņameriku, kā noteikts Lisabonas līgumā.
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