
AD\895179SL.doc PE478.613v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zunanje zadeve

2011/2286(INI)

28.3.2012

MNENJE
Odbora za zunanje zadeve

za Odbor za razvoj

o opredelitvi novega razvojnega sodelovanja z Latinsko Ameriko
(2011/2286(INI))

Poročevalka: Laima Liucija Andrikienė



PE478.613v02-00 2/5 AD\895179SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\895179SL.doc 3/5 PE478.613v02-00

SL

POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so tesni odnosi z državami Latinske Amerike pomembni in da je treba v 
okviru instrumenta za razvojno sodelovanje in novega partnerskega instrumenta razviti 
nove oblike sodelovanja z državami v vzponu in državami s srednje visokimi dohodki v 
Latinski Ameriki, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju in enakovrednih 
odnosih;

2. obžaluje, da predlog Komisije za uredbo o shemi splošnih tarifnih preferencialov ne 
upošteva strateškega značaja odnosov z Latinsko Ameriko, saj iz tega instrumenta, kljub 
temu da je bistvenega pomena za razvoj te regije, izpušča številne države iz tega območja;

3. poudarja, da se mora EU jasno in odločno zavezati k večjemu sodelovanju z Latinsko 
Ameriko, da bi odpravili revščino v državah s srednje visokimi dohodki, v katerih so 
velike socialne razlike;

4. meni, da bi morala Evropska unija svojo politiko sodelovanja in razvoja določiti v tesnem 
sodelovanju z Latinsko Ameriko in tako v zvezi z njo oblikovati trajnostno, pošteno in 
uravnoteženo razvojno politiko;

5. je mnenja, da bi si glede na to, da je treba uravnovesiti razvojno politiko med Latinsko 
Ameriko in EU, Latinska Amerika morala posebej prizadevati za spodbujanje svojega 
regionalnega političnega, gospodarskega in trgovinskega povezovanja;

6. poudarja, da mora socialna kohezija ostati ključno načelo strategije za razvojno 
sodelovanje z Latinsko Ameriko, ne le zaradi družbeno-gospodarskih posledic socialne 
kohezije, temveč tudi zaradi njenega prispevka k utrjevanju demokratičnih institucij v 
regiji in pravne države; poudarja, da je treba razširiti programe regionalnega sodelovanja 
EU, ki podpirajo socialno kohezijo, med drugim tudi z zmanjševanjem revščine;

7. poudarja, da sta izobraževanje in vlaganje v človeški kapital podlaga za socialno kohezijo, 
ustvarjanje delovnih mest in družbeno-gospodarski razvoj; poudarja tudi, da je treba 
razvijati novo infrastrukturo, da bi zmanjšali absolutno in relativno revščino ter razlike 
med regijami in družbenimi skupinami, ter podpreti mala in srednja podjetja kot 
pomemben steber trajnostnega gospodarskega razvoja;

8. poudarja, da se morata Evropska unija in Latinska Amerika bolje usklajevati pri doseganju 
razvojnih ciljev tisočletja, zlasti v okviru dejavnosti za boj proti revščini, ustvarjanja 
novih delovnih mest in socialnega vključevanja skupin, odrinjenih na rob družbe; 
poudarja, da mora biti razvojni cilj tisočletja za svetovno partnerstvo za razvoj (razvojni 
cilj tisočletja št. 8) v središču politike EU za sodelovanje z Latinsko Ameriko, pri čemer 
so izbrana področja, na katerih se bo izvajala nova strategija „vključujoče rasti“ v teh 
državah; poudarja, da ima fundacija EU-Latinska Amerika in Karibi lahko pomembno 
vlogo pri doseganju teh ciljev;
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9. poudarja, da obstajajo pozitivni medsebojni učinki regionalnega povezovanja, ki izhajajo 
iz celovitih pridružitvenih sporazumov med EU in različnimi podregionalnimi skupinami; 
poziva k oblikovanju novih vizij za sodelovanje med regijama pred srečanjem voditeljev 
držav in vlad na 7. vrhu EU-LAK, ki bo organiziran januarja 2013 v Čilu;

10. pozdravlja velik napredek v odnosih med EU in Perujem ter Kolumbijo in pričakuje, da bo 
Evropski parlament v bližnji prihodnosti ratificiral trgovinski sporazum, ki je bil leta 2010 
sklenjen med španskim predsedovanjem, saj bo ta sporazum prispeval k razvoju teh dveh 
držav;

11. poziva ESZD in Komisijo, naj združita prizadevanja, da bi utrla pot do celovitega 
pridružitvenega sporazuma z Andsko skupnostjo v prihodnje, ki bo v interesu gospodarske 
rasti in družbenega razvoja držav članic te skupnosti ter v skladu z vrednotami, načeli in 
cilji EU, ki so vedno spodbujali povezovanje Latinske Amerike;

12. poudarja, da mora Evropska unija storiti vse, kar je v njenih močeh, da bi sklenila 
pridružitveni sporazum z Mercosurjem in opozarja, da bi to vidno pospešilo in povečalo 
sodelovanje in razvoj med Latinsko Ameriko in Evropsko unijo;

13. ugotavlja, da strokovnjaki in mednarodne organizacije, zlasti Ekonomski odbor za 
Latinsko Ameriko in Karibe (ECLAC) ocenjujejo, da bo glede na sedanja gibanja do leta 
2015 trgovina med Kitajsko in Latinsko Ameriko prehitela evropsko;

14. poudarja, da mora EU podpirati povezovanje v Latinski Ameriki; poudarja, da ni niti 
celovite politike in regionalnega pristopa EU do Latinske Amerike, ki bi podpirala 
sodelovanje jug-jug, niti jasnih političnih smernic EU v zvezi s sodelovanjem jug-jug ter 
medregionalnim povezovanjem z namenom oblikovanja avtonomnih prostorov za 
usklajevanje in politično sodelovanje med latinskoameriškimi državami brez evropskega 
ali severnoameriškega vključevanja;

15. poudarja, da je treba razširiti dialog med EU in Latinsko Ameriko na različnih ravneh, na 
primer na vrhunskih srečanjih voditeljev držav in v parlamentarni skupščini EUROLAT, 
saj je to pomembno orodje za razvoj političnega soglasja; poziva k ukrepom, ki bodo 
zagotovili, da se za politične obveze, sklenjene na vrhunskih srečanjih med EU in 
Latinsko Ameriko, dodelijo potrebna finančna sredstva;

16. odločno poziva podpredsednico/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, naj se posvetuje z Evropskim parlamentom in mu poroča o obstoječih dialogih o 
človekovih pravicah, in naj v okviru partnerstva med regijama sodeluje pri iskanju pomoči 
za odpravo femicida in drugih oblik nasilja nad ženskami;

17. poziva podpredsednico/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko ter 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita enotno, usklajeno in učinkovito 
delovanje EU v zunanjih odnosih z Latinsko Ameriko, kot določa Lizbonska pogodba.
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