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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanţa unor relaţii apropiate cu ţările din America Latină şi necesitatea de a 
fi dezvoltate noi forme de cooperare cu ţările emergente şi cu ţările cu venituri medii din 
America Latină prin intermediul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare şi al 
noului Instrument de parteneriat, într-un spirit de respect reciproc, de la egal la egal;

2. regretă faptul că propunerea de regulament prezentată de Comisie cu privire la sistemul de 
preferinţe tarifare generalizate nu ţine seama de natura strategică a relaţiilor cu America 
Latină şi nu acordă acces la acest instrument unui număr mare de ţări din regiune, deşi el 
este esenţial pentru dezvoltarea regiunii;

3. subliniază faptul că este necesar un angajament clar şi neechivoc al UE de a intensifica 
cooperarea cu America Latină cu scopul de a combate sărăcia din ţările cu venituri medii 
în care diferenţele sociale sunt considerabile;

4. consideră că politica de cooperare pentru dezvoltare a UE ar trebui să fie definită în 
strânsă consultare cu America Latină, urmărindu-se elaborarea unei politici de dezvoltare 
a regiunii care să fie durabilă, echitabilă şi echilibrată;

5. consideră că, ţinând seama de nevoia de echilibru în contextul politicii de dezvoltare între 
America Latină şi UE, America Latină trebuie să depună eforturi speciale de promovare a 
integrării politice, economice şi comerciale a regiunii;

6. insistă asupra faptului că strategia de cooperare pentru dezvoltare faţă de America Latină 
ar trebui să menţină ca principiu de bază coeziunea socială, având în vedere nu numai 
implicaţiile sale socioeconomice, ci şi importanţa sa pentru consolidarea instituţiilor 
democratice în regiune şi a statului de drept; subliniază importanţa extinderii programelor 
de cooperare regională ale UE pentru a sprijini coeziunea socială, inclusiv prin reducerea 
sărăciei;

7. subliniază că educaţia şi investiţiile în capitalul uman constituie baza coeziunii sociale, a 
creării de locuri de muncă şi a dezvoltării socioeconomice; subliniază, de asemenea, 
importanţa dezvoltării de infrastructuri noi pentru a reduce sărăcia absolută şi relativă şi 
diferenţele dintre regiuni şi grupuri sociale, precum şi a susţinerii IMM-urilor ca pilon 
important pentru o dezvoltare economică durabilă;

8. subliniază necesitatea de a îmbunătăţi coordonarea dintre Uniunea Europeană şi America 
Latină în vederea îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), mai ales 
în ceea ce priveşte măsurile care vizează combaterea sărăciei, crearea de locuri de muncă 
şi integrarea socială a grupurilor marginalizate; subliniază faptul că obiectivul care 
vizează un parteneriat internaţional pentru dezvoltare (ODM 8) ar trebui să fie un element 
central al politicii de cooperare a UE cu America Latină, selectându-se anumite regiuni în 
care să se pună în aplicare noua strategie de „creştere favorabilă incluziunii” în aceste ţări; 
subliniază faptul că Fundaţia UE - America Latină şi Regiunea Caraibilor (UE-ALC) 



PE478.613v02-00 4/5 AD\895179RO.doc

RO

poate juca un rol semnificativ în realizarea acestor obiective;

9. evidenţiază sinergiile pozitive de integrare regională care rezultă din acordurile 
cuprinzătoare de asociere dintre UE şi diferitele grupuri subregionale; solicită noi abordări 
de cooperare biregională în aşteptarea celui de al şaptelea Summit UE-ALC al şefilor de 
stat şi de guvern, care va avea loc în Chile în ianuarie 2013;

10. salută progresele semnificative înregistrate în relaţiile dintre UE şi Peru şi Columbia şi se 
aşteaptă ca acordul comercial încheiat sub Preşedinţia spaniolă în 2010 să fie ratificat de 
Parlamentul European în viitorul apropiat, întrucât acest acord va contribui la dezvoltarea 
celor două ţări vizate;

11. solicită SEAE şi Comisiei să îşi intensifice eforturile de a pregăti calea către un viitor 
acord de asociere de sine stătător cu Comunitatea Andină, în interesul creşterii economice 
şi al dezvoltării sociale a statelor membre ale acestei comunităţi şi în conformitate cu 
principiile şi obiectivele UE, care au urmărit întotdeauna integrarea Americii Latine;

12. subliniază faptul că Uniunea Europeană trebuie să depună toate eforturile posibile pentru a 
încheia acordul de asociere cu Mercosur, întrucât acesta ar promova şi ar intensifica 
considerabil dezvoltarea şi cooperarea între America Latină şi Uniunea Europeană; 

13. constată că experţii şi organizaţiile internaţionale, în special Comisia Economică pentru 
America Latină şi Regiunea Caraibilor (ECLAC), estimează, pe baza tendinţelor actuale, 
că volumul schimburilor comerciale dintre China şi America Latină va depăşi în 2015 
volumul schimburilor dintre Europa şi America Latină;

14. subliniază importanţa sprijinului UE pentru integrare în America Latină; subliniază faptul 
că UE nu dispune de o politică cuprinzătoare şi de o abordare regională în raport cu 
America Latină prin care să sprijine cooperarea sud-sud şi nici de orientări politice clare 
privind această cooperare şi asocierea interregională în vederea creării de spaţii autonome 
pentru coordonarea şi cooperarea politică în rândul ţărilor din America Latină, fără 
implicare europeană sau nord-americană;

15. subliniază necesitatea extinderii dialogului politic UE-America Latină la diferite niveluri, 
precum summiturile şefilor de stat şi Adunarea Parlamentară EUROLAT, ca instrumente 
importante pentru dezvoltarea unui consens politic; solicită să fie luate măsuri pentru a se 
garanta că angajamentele politice asumate în cadrul summiturilor UE-America Latină sunt 
însoţite de alocarea resurselor financiare necesare;

16. îndeamnă Vicepreşedintele/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi 
politica de securitate să consulte şi să informeze Parlamentul European cu privire la 
dialogurile existente în materie de drepturile omului şi să coopereze în contextul 
parteneriatului biregional în vederea găsirii unor soluţii pentru a elimina practica 
feminicidului şi alte forme de violenţă împotriva femeilor;

17. invită Vicepreşedintele/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de 
securitate şi Serviciul European de Acţiune Externă să asigure unitatea, consecvenţa şi 
eficacitatea acţiunii externe a UE faţă de America Latină, astfel cum se prevede în Tratatul 
de la Lisabona.
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