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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie ścisłych stosunków z krajami Ameryki Łacińskiej oraz konieczność 
rozwinięcia nowych form współpracy z krajami wschodzącymi i krajami o średnim 
dochodzie w Ameryce Łacińskiej za pośrednictwem instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju i nowego instrumentu partnerstwa z zachowaniem 
wzajemnego szacunku, jak równy z równym;

2. ubolewa nad tym, że we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
ogólnego systemu preferencji taryfowych nie zwraca się uwagi na strategiczny charakter 
stosunków z Ameryką Łacińską, pozbawiając dostępu do instrumentu sporą liczbę krajów 
w regionie, choć instrument ten jest niezbędny dla rozwoju regionu;

3. zwraca uwagę, że wyraźne i zdecydowane zaangażowanie UE w ściślejszą współpracę z 
Ameryką Łacińską jest niezbędne do zwalczania ubóstwa w krajach o średnim dochodzie, 
w których występują istotne różnice społeczne;

4. uważa, że politykę współpracy i politykę rozwojową UE należy kształtować w ścisłym 
porozumieniu z Ameryką Łacińską, aby wypracować trwałą, sprawiedliwą i dobrze 
wyważoną politykę rozwojową wobec regionu;

5. jest zdania, że zważywszy na konieczność wyważenia polityki rozwojowej pomiędzy 
Ameryką Łacińską a UE Ameryka Łacińska musi włożyć szczególny wysiłek we 
wspieranie regionalnej integracji politycznej, gospodarczej i handlowej;

6. zaznacza, że spójność społeczna powinna nadal stanowić podstawową zasadę strategii 
współpracy na rzecz rozwoju wobec Ameryki Łacińskiej nie tylko ze względu na 
społeczno-gospodarcze znaczenie spójności społecznej, ale również ze względu na jej rolę 
we wzmacnianiu instytucji demokratycznych w regionie i zasady państwa prawa; 
podkreśla znaczenie rozszerzenia unijnych programów współpracy regionalnej 
wspierających spójność społeczną, w tym przez ograniczanie ubóstwa;

7. zwraca uwagę, że edukacja i inwestycje w kapitał ludzki stanowią podstawę spójności 
społecznej, tworzenia miejsc pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego; podkreśla 
również znaczenie rozwijania nowej infrastruktury dla ograniczenia ubóstwa 
bezwzględnego i względnego oraz różnic pomiędzy regionami i grupami społecznymi, a 
także wspierania MŚP jako ważnego filaru zrównoważonego rozwoju gospodarczego;

8. podkreśla konieczność sprawniejszej koordynacji działań pomiędzy Unią Europejską a 
Ameryką Łacińską w zakresie osiągania milenijnych celów rozwoju (MCR), zwłaszcza 
działań mających na celu zwalczanie ubóstwa, tworzenie miejsc pracy i włączenie 
społeczne grup zmarginalizowanych; podkreśla, że MCR dotyczący globalnego 
partnerstwa na rzecz rozwoju (MCR 8) powinien stanowić priorytet polityki współpracy 
UE z Ameryką Łacińską, w kontekście czego konieczne jest wybranie obszarów, w 
których należy wdrożyć nową strategię „rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
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w tych krajach; akcentuje fakt, że w osiąganiu tych celów istotną rolę może odgrywać 
Fundacja UE-Ameryka Łacińska i Karaiby;

9. podkreśla korzystny efekt synergii w zakresie integracji regionalnej wynikający z 
kompleksowych układów o stowarzyszeniu pomiędzy UE a poszczególnymi grupami 
subregionalnymi; apeluje o nowe koncepcje współpracy międzyregionalnej na potrzeby 7. 
szczytu UE-Ameryka Łacińska i Karaiby na szczeblu głów państw i szefów rządów, który 
odbędzie się w Chile w styczniu 2013 r.;

10. z zadowoleniem przyjmuje istotny postęp w stosunkach pomiędzy UE a Peru i Kolumbią 
oraz oczekuje, że umowa o handlu zawarta w okresie hiszpańskiej prezydencji w 2010 r. 
zostanie ratyfikowana przez Parlament Europejski w bliskiej przyszłości, zważywszy że 
umowa ta przyczyni się do rozwoju obu krajów;

11. zwraca się do ESDZ i Komisji o połączenie wysiłków w celu utorowania drogi do 
przyszłego, w pełni dopracowanego układu o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Andyjską 
wspierającego wzrost gospodarczy i rozwój społeczny tworzących ją państw 
członkowskich oraz zgodnego z wartościami, zasadami i celami UE, które zawsze 
sprzyjały integracji Ameryki Łacińskiej;

12. podkreśla, że Unia Europejska musi dołożyć wszelkich starań, aby zawrzeć układ o 
stowarzyszeniu z Mercosurem, zwracając uwagę, że układ ten znacznie ułatwiłby i 
wzmocnił współpracę i rozwój pomiędzy Ameryką Łacińską a Unią Europejską;

13. zauważa, że zgodnie z opartymi na aktualnych tendencjach szacunkami ekspertów i 
organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Komisji Gospodarczej ds. Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów (ECLAC), handel Ameryki Łacińskiej z Chinami osiągnie do 2015 r. wyższą 
wartość niż z Europą;

14. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia ze strony UE dla integracji w Ameryce Łacińskiej; 
akcentuje brak kompleksowej polityki UE i podejścia regionalnego wobec Ameryki 
Łacińskiej w ramach wspierania współpracy Południe-Południe oraz brak jasnych 
wytycznych polityki UE w odniesieniu do współpracy Południe-Południe i 
międzyregionalnego procesu stowarzyszeniowego w celu stworzenia niezależnych 
płaszczyzn koordynacji i współpracy politycznej pomiędzy krajami Ameryki Łacińskiej 
bez udziału Europy ani Ameryki Północnej;

15. podkreśla konieczność poszerzenia dialogu politycznego UE-Ameryka Łacińska na 
różnych szczeblach, takich jak szczyty na szczeblu głów państw i Zgromadzenie 
Parlamentarne Eurolat, jako istotnych narzędzi rozwoju konsensusu politycznego; apeluje 
o przedsięwzięcie środków w celu dopilnowania, aby zobowiązaniom politycznym 
podejmowanym na szczytach UE-Ameryka Łacińska towarzyszył przydział niezbędnych 
środków finansowych;

16. wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa do zasięgania opinii i wiedzy Parlamentu Europejskiego o prowadzonym 
dialogu na temat praw człowieka oraz nawiązywania współpracy w kontekście 
partnerstwa międzyregionalnego w poszukiwaniu środków zaradczych eliminujących 
kobietobójstwo i inne formy przemocy wobec kobiet;
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17. apeluje do wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o zapewnienie 
jednolitości, spójności i efektywności działań zewnętrznych UE wobec Ameryki 
Łacińskiej zgodnie z Traktatem z Lizbony.



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

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 27.3.2012 r.

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

38
3
1

Posłowie obecni w trakcie głosowania 
końcowego

Franziska Katharina Brantner, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, 
Michael Gahler, Ana Gomes, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa 
Jaakonsaari, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, 
Krzysztof Lisek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, 
Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De 
Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Pier Antonio 
Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello 
Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek 
Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson

Zastępca(-y) obecny(-i) w trakcie 
głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Reimer Böge, Emilio 
Menéndez del Valle, Nadezhda Neynsky, László Tőkés, Renate 
Weber

Zastępca(-y) (art. 187 ust. 2 Regulaminu) 
obecny(-i) w trakcie głosowania 
końcowego

Peter Jahr


