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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att upprätthålla nära förbindelser med de 
latinamerikanska länderna och behovet av att utveckla nya former av samarbete med 
tillväxtekonomier och medelinkomstländer i Latinamerika genom 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och det nya partnerskapsinstrumentet, 
med utgångspunkt i ömsesidig respekt och lika villkor.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt förslag till förordning om en ordning 
med allmänna tullförmåner inte tar hänsyn till den strategiska betydelsen av 
förbindelserna med Latinamerika, då man i förslaget förvägrar ett stort antal länder i 
regionen tillgång till detta instrument trots att det är av avgörande betydelse för 
utvecklingen i regionen.

3. Europaparlamentet understryker att EU måste visa en klar och tydlig vilja att utöka 
samarbetet med Latinamerika i syfte att bekämpa fattigdom i medelinkomstländer med 
betydande sociala skillnader.

4. Europaparlamentet anser att EU:s samarbets- och utvecklingspolitik bör utarbetas i nära 
samråd med de latinamerikanska länderna för att man ska kunna bedriva en hållbar, rättvis 
och välbalanserad utvecklingspolitik i regionen.

5. Europaparlamentet anser att de latinamerikanska länderna måste göra en särskild insats för 
att främja regionens politiska, ekonomiska och handelsmässiga integration, med tanke på 
behovet av att skapa jämvikt i utvecklingspolitiken mellan Latinamerika och EU 

6. Europaparlamentet understryker att social sammanhållning bör förbli en central princip i 
strategin för utvecklingssamarbete med Latinamerika, inte bara på grund av de 
socioekonomiska följderna utan också på grund av den sociala sammanhållningens 
betydelse när det gäller att konsolidera de demokratiska institutionerna i regionen och 
rättssäkerheten. Parlamentet betonar vikten av att utöka EU:s regionala samarbetsprogram 
för att stödja social sammanhållning, inbegripet genom fattigdomsbekämpning.

7. Europaparlamentet understryker att utbildning och investeringar i humankapital utgör 
grunden för social sammanhållning, skapande av sysselsättning och socioekonomisk 
utveckling. Parlamentet betonar även vikten av att utveckla ny infrastruktur för att minska 
den absoluta och relativa fattigdomen och skillnaderna mellan regioner och sociala 
grupper, och av att ge stöd åt små och medelstora företag, vilka utgör en viktig 
stöttepelare för hållbar ekonomisk utveckling.

8. Europaparlamentet betonar behovet av att förbättra samordningen mellan EU och 
Latinamerika när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt de åtgärder som 
syftar till att bekämpa fattigdom, skapa arbetstillfällen och uppnå social delaktighet för 
marginaliserade grupper. Parlamentet betonar att det millennieutvecklingsmål som syftar 
till ett globalt partnerskap för utveckling (millennieutvecklingsmål 8) bör stå i centrum för 
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EU:s politik för samarbete med Latinamerika och att man bör välja ut områden där den 
nya strategin för ”tillväxt för alla” ska genomföras i dessa länder. Parlamentet betonar att 
Stiftelsen EU–Latinamerika/Västindien på ett betydande sätt kan bidra till uppnåendet av 
dessa mål.

9. Europaparlamentet framhåller att de omfattande associeringsavtalen mellan EU och de 
olika subregionala grupperna har medfört positiva regionala integrationssynergieffekter. 
Parlamentet efterlyser nya visioner för biregionalt samarbete inför det sjunde toppmötet 
mellan stats- och regeringscheferna i EU och länderna i Latinamerika och Västindien, som 
ska hållas i Chile i januari 2013.

10. Europaparlamentet gläder sig över de betydande framstegen i förbindelserna mellan EU 
och Peru och Colombia, och förväntar sig att det handelsavtal som ingicks under det 
spanska ordförandeskapet 2010 kommer att ratificeras av Europaparlamentet inom en nära 
framtid, eftersom detta avtal kommer att driva på utvecklingen i de båda länderna. 

11. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att öka sina 
insatser för att få till stånd ett framtida, heltäckande associeringsavtal med 
Andinska gemenskapen, i syfte att främja ekonomisk tillväxt och social utveckling i dess 
medlemsstater och i överensstämmelse med EU:s värden, principer och mål, vilka alltid 
främjat den latinamerikanska integrationen.

12. Europaparlamentet betonar att EU måste göra sitt yttersta för att ingå ett associeringsavtal 
med Mercosur, eftersom detta avsevärt skulle främja och öka samarbetet och 
utvecklingsarbetet mellan Latinamerika och EU.

13. Europaparlamentet noterar att sakkunniga och internationella organisationer, i synnerhet 
Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien, utifrån rådande trender 
uppskattar att Kinas handel med Latinamerika 2015 kommer att överstiga handeln med 
Europa.

14. Europaparlamentet understryker att EU bör stödja integrationen inom Latinamerika. 
Parlamentet framhåller att det saknas en omfattande EU-politik och en regional strategi 
för Latinamerika till stöd för syd–syd-samarbete samt tydliga politiska riktlinjer inom EU 
för syd–syd-samarbete och interregional associering som syftar till att skapa autonoma 
sfärer för samordning och politiskt samarbete bland de latinamerikanska länderna utan 
inblandning av EU eller Nordamerika.

15. Europaparlamentet betonar att den politiska dialogen mellan EU och Latinamerika måste 
utvidgas på olika nivåer, såsom toppmöten mellan statschefer och den parlamentariska 
församlingen Eurolat, som är viktiga verktyg när det gäller att skapa politiskt samförstånd. 
Parlamentet efterlyser åtgärder för att säkerställa att de politiska utfästelser som följer av 
toppmötena mellan EU och Latinamerika tilldelas nödvändiga ekonomiska resurser.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionens vice ordförande/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att rådfråga och informera 
Europaparlamentet om befintliga människorättsdialoger och att, som ett led i det 
biregionala partnerskapet, medverka till arbetet för att finna lösningar för att bekämpa 
kvinnomord och andra former av våld mot kvinnor.
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17. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska utrikestjänsten att i 
enlighet med Lissabonfördraget säkerställa enhetlighet, konsekvens och effektivitet i EU:s 
yttre åtgärder gentemot Latinamerika.
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