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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt het belang van goede betrekkingen met de Latijns-Amerikaanse landen en de 
noodzaak om te komen tot nieuwe vormen van samenwerking met opkomende en 
middeninkomenslanden in Latijns-Amerika via het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het nieuwe partnerschapsinstrument, met dien 
verstande dat met wederzijds respect en op voet van gelijkheid moet worden 
samengewerkt;

2. betreurt dat de Commissie met haar voorstel voor een verordening inzake een schema van 
algemene tariefpreferenties voorbijgaat aan het strategische karakter van de betrekkingen 
met Latijns-Amerika en een groot aantal landen in die regio buiten dit instrument wil laten 
vallen, terwijl het cruciaal is voor de ontwikkeling van de regio;

3. onderstreept het feit dat een duidelijk en helder engagement van de EU ten aanzien van 
nauwere samenwerking met Latijns-Amerika nodig is om de armoede in 
middeninkomenslanden met aanzienlijke sociale verschillen te bestrijden;

4. is van oordeel dat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU in nauw overleg met 
Latijns-Amerika gestalte moet krijgen om tot een duurzaam, billijk en evenwichtig beleid 
jegens die regio te komen;

5. is van oordeel dat het ontwikkelingsbeleid tussen Latijns-Amerika en de EU in evenwicht 
moet worden gebracht en dat Latijns-Amerika zich daarom bijzonder moet inzetten om 
politieke, economische en handelsintegratie in de regio te bevorderen;

6. beklemtoont dat sociale cohesie een basisbeginsel van de 
ontwikkelingssamenwerkingsstrategie voor Latijns-Amerika dient te blijven, niet enkel 
vanwege de sociaal-economische gevolgen ervan, maar ook vanwege haar belangrijke rol 
bij het versterken van de rechtsstaat en een democratisch staatsbestel in de regio; 
benadrukt het belang van uitbreiding van de regionale samenwerkingsprogramma's van de 
EU ter ondersteuning van sociale samenhang, onder meer door armoedebestrijding;

7. beklemtoont dat onderwijs en investeringen in menselijk kapitaal de basis vormen voor 
sociale samenhang, het scheppen van werkgelegenheid en sociaal-economische 
ontwikkeling; benadrukt ook het belang van nieuwe infrastructuur om absolute en 
relatieve armoede en de verschillen tussen regio's en sociale groepen terug te dringen, 
evenals van de ondersteuning van het mkb als een belangrijke pijler van duurzame 
economische ontwikkeling;

8. benadrukt de noodzaak om de coördinatie tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika bij 
het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) te verbeteren, 
in het bijzonder voor de maatregelen die gericht zijn op het bestrijden van armoede, het 
scheppen van banen en de maatschappelijk integratie van gemarginaliseerde groepen; 
benadrukt dat de millenniumdoelstelling van een mondiaal samenwerkingsverband voor 
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ontwikkeling (MDG 8) centraal moet staan in het beleid van de EU voor de samenwerking 
met Latijns-Amerika, waarbij gebieden moeten worden gekozen waarin de nieuwe 
strategie van "inclusieve groei" in die landen zal worden toegepast; beklemtoont dat de 
Stichting Europa-Latijns-Amerika/Caraïben in dit verband een grote bijdrage kan leveren 
aan het bereiken van de doelstellingen;

9. wijst op de positieve synergieën van regionale integratie die het gevolg zijn van de 
omvattende associatieovereenkomsten tussen de EU en de verschillende subregionale 
groepen; vraagt om nieuwe visies voor biregionale samenwerking, met het oog op de 
zevende EU-LAC-Top van staatshoofden en regeringsleiders, die in januari 2013 in Chili 
gehouden zal worden;

10. is verheugd over de duidelijke vooruitgang in de betrekkingen tussen de EU en Peru en 
Colombia en verwacht dat het handelsakkoord dat tijdens het Spaanse voorzitterschap in 
2010 gesloten is binnenkort door het Europees Parlement zal worden geratificeerd, 
wetende dat dit akkoord de ontwikkeling van de beide landen ten goede zal komen;

11. verlangt dat de EDEO en de Commissie de handen ineenslaan om de weg te banen voor 
een volwaardige associatieovereenkomst met de Andesgemeenschap omwille van de 
economische groei en sociale ontwikkeling van haar lidstaten, daarbij uitgaande van de 
waarden, beginselen en doelstellingen van de EU, die van oudsher voorstander is van 
Latijns-Amerikaanse integratie;

12. wijst erop dat de Europese Unie al het mogelijke moet doen om een 
associatieovereenkomst met Mercosur te sluiten, hetgeen zeer ten goede zou komen aan 
de ontwikkelingssamenwerking tussen Latijns-Amerika en Europa;

13. merkt op dat ramingen van deskundigen en internationale organisaties, met name de 
Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC), erop 
wijzen dat de handel van China met Latijns-Amerika, als de huidige trend zich voortzet, 
die van Europa in 2015 zal voorbijstreven;

14. onderstreept het belang van EU-steun voor integratie binnen Latijns-Amerika; wijst op het 
ontbreken van een alomvattend EU-beleid en een regionale benadering voor Latijns-
Amerika ter ondersteuning van de zuid-zuid-samenwerking, en het gebrek aan duidelijke 
EU-beleidsrichtsnoeren ten aanzien van zuid-zuid-samenwerking en interregionale 
associatie die erop gericht zijn autonome ruimtes te creëren voor coördinatie en politieke 
samenwerking tussen de Latijns-Amerikaanse landen zonder inmenging van Europa of 
Noord-Amerika;

15. benadrukt de noodzaak om de politieke dialoog tussen de EU en Latijns-Amerika te 
verbreden op verschillende niveaus, zoals de topbijeenkomsten van staatshoofden en op 
de Europees-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, als belangrijke 
instrumenten om politieke consensus te ontwikkelen; dringt aan op stappen om te bereiken 
dat de politieke afspraken op Europees-Latijns-Amerikaanse topconferenties gevolgd 
worden door beschikbaarstelling van de nodige financiële middelen;

16. dringt er bij de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger op aan over lopende 
mensenrechtendialogen vooraf en achteraf met het Europees Parlement overleg te voeren 
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en in het kader van het biregionaal partnerschap samen te werken om wegen te vinden om 
vrouwenmoord en geweld tegen vrouwen uit te bannen;

17. dringt er bij de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en de Europese Dienst voor extern optreden op aan dat zij toezien op de 
eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid van het optreden van de Unie ten aanzien 
van Latijns-Amerika, zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon.
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