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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza ta' relazzjonijiet mill-qrib mal-pajjiżi tal-Amerika Latina u l-
ħtieġa li jiġu stabbiliti forom ġodda ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi emerġenti u bi dħul 
medju fl-Amerika Latina permezz tal-Istrument għall-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-
Istrument ta' Sħubija ġdid, b'rispett reċiproku, fuq bażi ugwali;

2. Jiddispjaċih li l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar skema ta' preferenzi 
tariffarji ġeneralizzati tinjora n-natura strateġika tar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
billi ċċaħħad lil għadd ta' pajjiżi fir-reġjun minn dan l-istrument allavolja huwa essenzjali 
għall-iżvilupp tar-reġjun;

3. Jissottolinja l-fatt li jeħtieġ li l-UE turi impenn ċar u deċiżiv għal kooperazzjoni aktar 
qawwija mal-Amerika Latina, bl-għan li tiġġieled il-faqar f'pajjiżi bi dħul medju 
b'differenzi soċjali sinifikanti;

4. Iqis li l-politika ta' kooperazzjoni u ta' żvilupp tal-UE għandha tkun definita 
b'konsultazzjoni mill-qrib mal-Amerika Latina bil-għan li tinkiseb politika ta' żvilupp 
sostenibbli, ġusta u bbilanċjata tajjeb fil-konfront tar-reġjun;

5. Huwa tal-fehma, fid-dawl tal-bżonn ta' bilanċ tal-politika ta' żvilupp bejn l-Amerika 
Latina u l-UE, li l-Amerika Latina trid tagħmel sforz speċjali biex tippromwovi l-
integrazzjoni reġjonali tagħha f'termini politiċi, ekonomiċi u kummerċjali;

6. Jissottolinja l-fatt li l-koeżjoni soċjali għandha tibqa' prinċipju fundamentali fl-istrateġija 
għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp lejn l-Amerika Latina, mhux biss minħabba l-
implikazzjonijiet soċjoekonomiċi tagħha, iżda wkoll minħabba l-importanza tagħha 
f'termini tal-konsolidament tal-istituzzjonijiet demokratiċi fir-reġjun u l-Istat tad-dritt; 
jenfasizza l-importanza tal-espansjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni reġjonali tal-UE li 
jappoġġaw il-koeżjoni soċjali inkluż permezz tat-tnaqqis tal-faqar;

7. Jenfasizza li l-edukazzjoni u l-investiment fil-kapital uman jikkostitwixxu l-bażi għall-
koeżjoni soċjali, il-ġenerazzjoni tal-impjiegi u l-iżvilupp soċjoekonomiku; jenfasizza 
wkoll l-importanza li jiġu żviluppati infrastrutturi ġodda sabiex jitnaqqas il-faqar assolut u 
relattiv u d-differenzi fost ir-reġjuni u l-gruppi soċjali u li jiġu appoġġati l-SMEs bħala 
pilastru importanti għal żvilupp ekonomiku sostenibbli;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koordinament bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina 
fil-ksib tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, b'mod speċjali l-azzjonijiet immirati lejn il-
ġlieda kontra l-faqar, il-ħolqien tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali ta' gruppi emarġinati; 
jenfasizza li l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju li jimmiraw lejn sħubija globali għall-
iżvilupp (MDG 8) għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-politika ta' kooperazzjoni mal-Amerika 
Latina tal-UE, b'oqsma magħżula li fihom tiġi implimentata l-istrateġija ġdida ta' "tkabbir 
inklużiv" f'dawn il-pajjiżi; jissottolinja l-fatt li l-Fondazzjoni UE-Amerika Latina u l-
Karibew tista' tagħti kontribut kbir biex dawn l-għanijiet jintlaħqu;
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9. Jenfasizza s-sinerġiji ta' integrazzjoni reġjonali pożittivi ġejjin minn Ftehimiet ta' 
Assoċjazzjoni komprensivi bejn l-UE u l-gruppi subreġjonali varji; iħeġġeġ li jkun hemm 
viżjonijiet ġodda għal kooperazzjoni bireġjonali fil-kuntest tas-7 Samit UE-Amerika 
Latina u Karibew tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern, li se jsir fiċ-Ċilì f'Jannar 2013;

10. Jilqa' pożittivament il-progress sinifikattiv fir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Perù u l-
Kolombja, u jistenna li l-Ftehim Kummerċjali konkluż matul il-Presidenza Spanjola fl-
2010 jiġi ratifikat mill-Parlament Ewropew fil-futur qrib, billi dan il-ftehim se 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' dawn iż-żewġ pajjiżi;

11. Jitlob lis-SEAE u lill-Kummissjoni jikkonsolidaw l-isforzi tagħhom biex iwittu t-triq lejn 
Ftehim ta' Assoċjazzjoni sħiħ tal-futur mal-Komunità Andina, fl-interess tat-tkabbir 
ekonomiku u tal-iżvilupp soċjali tal-Istati Membri kostiwenti tiegħu, u konformi mal-
valuri, il-prinċipji u l-objettivi tal-UE, li minn dejjem ippromovew l-integrazzjoni tal-
Amerika Latina;

12. Jisħaq fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu possibbli biex tikkonkludi 
Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Mercosur billi tenfasizza li dan jista' jrawwem u jżid b'mod 
konsiderevoli l-kooperazzjoni u l-iżvilupp bejn l-Amerika Latina u l-Unjoni Ewropea;

13. Josserva li l-esperti u l-organizzazzjonijiet internazzjonali, partikolarment il-Kummissjoni 
Ekonomika għall-Amerika Latina u l-Karibew (ECLAC), jistimaw, abbażi tal-andament 
attwali, li sal-2015, il-kummerċ taċ-Ċina mal-Amerika Latina se jgħaddi dak tal-Ewropa;

14. Jissottolinja l-importanza tal-appoġġ tal-UE għal integrazzjoni fl-Amerika Latina; 
jenfasizza n-nuqqas ta' politika komprensiva tal-UE u approċċ reġjonali għall-Amerika 
Latina b'appoġġ għall-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tan-Nofsinhar (SSC), u n-nuqqas ta' 
linji gwida ċari tal-politika tal-UE dwar l-SSC u l-assoċjazzjoni interreġjonali li jimmiraw 
għall-ħolqien ta' spazji awtonomi għall-koordinament u l-kooperazzjoni politika fost il-
pajjiżi tal-Amerika Latina mingħajr involviment Ewropew jew Nord-Amerikan;

15. Jenfasizza l-ħtieġa li d-djalogu politiku bejn l-UE u l-Amerika Latina jitwessa' f'livelli 
differenti, bħalma huma s-Samits tal-Kapijiet ta' Stat u l-Assemblea Parlamentari 
EUROLAT, bħala strumenti importanti għall-iżvilupp ta' kunsens politiku; jitlob miżuri 
biex jiżguraw li l-impenji politiċi meħuda fis-Samits UE-Amerika Latina jkunu 
akkumpanjati mill-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji neċessarji;

16. Iħeġġeġ lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà tikkonsulta u tgħarraf lill-Parlament Ewropew dwar id-djalogi eżistenti li jittrattaw 
id-drittijiet tal-bniedem, u tikkoopera, fl-ambitu tas-sħubija bireġjonali, fit-tfittxija ta' 
rimedji għall-eliminazzjoni tal-femminiċidju u forom oħrajn ta' vjolenza fuq in-nisa;

17. Jistieden lill-Viċi-President / Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
tas-Sigurtà u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna sabiex jassiguraw l-unità, il-
konsistenza u l-effikaċja tal-azzjoni esterna tal-UE fil-konfront tal-Amerika Latina, kif 
imsemmi fit-Trattat ta' Lisbona; 
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