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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χάραξη μιας νέας πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Λατινική 
Αμερική
(2011/2286 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των έξι διασκέψεων κορυφής των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της ΕΕ που 
πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 
18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 
Μαΐου 2006), στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008) και στη Μαδρίτη (17-18 Μαΐου 2010),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που ενέκρινε η 21η Ιβηροαμερικανική Διάσκεψη Κορυφής 
Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που πραγματοποιήθηκε στην Ασουνσιόν 
(Παραγουάη) στις 28-29 Οκτωβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 
(UNFCCC), το προσαρτημένο σε αυτήν πρωτόκολλο του Κιότο και την έκβαση της 15ης
διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της UNFCCC στην Κοπεγχάγη,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Μοντερέι (2002), τη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης στη Ντόχα (2008), τη δήλωση του Παρισιού (2005) και την ατζέντα της 
Άκκρα (2008),

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 
2000, η οποία θέτει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που 
καθόρισε συλλογικά η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που υιοθέτησε η συνάντηση υψηλού 
επιπέδου στο Μπουσάν σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, 
τον Δεκέμβριο του 2011,

– έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική διαδικασία για τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20),

– έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 14ης υπουργικής διάσκεψης μεταξύ της 
Ομάδας του Ρίο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 13 
και στις 14 Μαΐου 2009,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που ορίζει ότι «κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για 
την ανάπτυξη είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας. Η 
Ένωση λαμβάνει υπόψη και τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την 
εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,
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– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη,1,

– έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας για τη συμπληρωματικότητα και τον 
καταμερισμό της εργασίας του 2007,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 8ης Δεκεμβρίου 2009 
σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης 
της αναπτυξιακής συνεργασίας ("Μέσον Αναπτυξιακής Συνεργασίας" (ΜΑΣ)),2,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής για τον περιφερειακό σχεδιασμό για τη 
Λατινική Αμερική (2007-2013) της 12ης Ιουλίου 2007 (E/2007/1417) καθώς και την 
ενδιάμεση αξιολόγησή του,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2009, με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων 
παραγόντων» (COM(2009)0495),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο 
«Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών – δημιουργία του πολιτικού πλαισίου για μια 
προσέγγιση για το σύνολο της Ένωσης» (COM (2009)0458) και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και το επιχειρησιακό πλαίσιο της 
αποτελεσματικότητας της βοήθειας,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Η 
αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ προς όφελος της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και 
αειφόρου ανάπτυξης. Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ» 
(COM(2010)0629),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή», που υιοθετήθηκε 
στις 13 Οκτωβρίου 2001 (COM(2011)0637),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό. Η μέτρηση της προόδου σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο» (COM(2009)0433), της 20ής Αυγούστου 2009, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Εκπόνηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής 

                                               
1 ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 378, 27.12.06, σ. 41.
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και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020» 
(COM(2011)0837, SEC(2011)1459, SEC(2011)1460),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, 
(COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός για την 
Ευρώπη 2020», της 29ης Ιουνίου 2011 (COM(2011)0500) και το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής με ίδια ημερομηνία και τίτλο «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020: το 
ισχύον σύστημα χρηματοδότησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τα αποτελέσματα 
της διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους και οι διάφορες επιλογές σχετικά με τα κύρια 
οριζόντια και τομεακά ζητήματα» (SEC(2011)0868),

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
με τίτλο «Παγκόσμια Ευρώπη: Μια νέα προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ», (COM(2011)0865),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 
(COM(2011)0840, SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Λατινικής Αμερικής –
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuroLat) και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από την 
πέμπτη Τακτική Σύνοδο Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2011 
στο Μοντεβιδέο, στην Ουρουγουάη, σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής καθώς και σχετικά με τις 
στρατηγικές προστασίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, συγκεκριμένα για τις 
γυναίκες και τους νέους,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με τη διεθνή συνεργασία 
και την κοινή στρατηγική για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική της 27ης 
Απριλίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τη Λατινική 
Αμερική, και της 24ης Απριλίου του 2008 σχετικά με την πέμπτη Διάσκεψη Κορυφής 
μεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στη Λίμα1,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη 
Λατινική Αμερική2, σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Λατινικής Αμερικής3· καθώς 
και σχετικά με την αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με μια νέα πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη της 
ΕΕ με τη Λατινική Αμερική: έμφαση στην κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή 
ενοποίηση και τη συνεργασία Νότου-Νότου (του Δεκεμβρίου 2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,
                                               
1 ΕΕ C 140 E, 16.3.2002, σ. 569.
2 ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 54.
3 ΕΕ C 12 E, 15.1.2011, σ. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, γενικός στόχος της 
αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της αειφόρου 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) έως το 2015·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τρεις λατινοαμερικάνους ζει ακόμη κάτω από το όριο 
της φτώχειας —180 εκατομμύρια άτομα— καθώς και ότι 10 χώρες στην περιοχή 
εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 χωρών με τις μεγαλύτερες ανισότητες 
παγκοσμίως1·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χάραξη μιας νέας πολιτικής για τη συνεργασία θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες προτεραιότητες και ανάγκες κάθε χώρας καθώς και ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες μέσου εισοδήματος ενόσω ηγείται του αγώνα 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ανάπτυξη σε περιφερειακό και παγκόσμιο 
επίπεδο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λατινική Αμερική και η ΕΕ έχουν θεσπίσει διαπεριφερειακή 
στρατηγική εταιρική σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες και στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
αποτελεί τον βασικό επενδυτή και τον δεύτερο εμπορικό εταίρο, καθώς και τον βασικό 
χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία αντιπροσωπεύει το 53% του συνόλου της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) που λαμβάνει η περιοχή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω των συμφωνιών εταιρικών σχέσεων και την
αναπτυξιακή της βοήθεια, εξακολουθεί να παρέχει σημαντική στήριξη κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης και σταθεροποίησης της περιοχής· και ότι το ενδεχόμενο να σταματήσει να 
παρέχει αυτήν τη στήριξη, όταν εδραιωθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας, 
αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας, 
του αποκλεισμού και των διακρίσεων —ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τις 
μειονοτικές εθνοτικές ομάδες— καθώς και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα της 
στρατηγικής σχέσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ αποτελεί 
κύριο μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη, μείωσης της φτώχειας και προώθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα μεταρρύθμιση του ΣΓΠ θα 
πρέπει να συμβάλλει, κατά συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο, στην επίτευξη των εν 
λόγω στόχων, εξασφαλίζοντας το όφελος των παραγωγών των λιγότερο αναπτυγμένων 
χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις στην επιλεξιμότητα 
κατά την τρέχουσα μεταρρύθμιση του ΣΓΠ με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ· 
επισημαίνοντας ότι όλες οι χώρες είναι ελεύθερες να συνάψουν ή όχι διμερείς συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ και οφείλουν συνεπώς να συνεχίσουν να 

                                               
1 Στοιχεία της ECLAC και του ΟΟΣΑ
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επωφελούνται από το καθεστώς ΣΓΠ στο βαθμό που εξακολουθούν να πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις·

Η. λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση και η κατάρτιση, 
καθώς και η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λατινική Αμερική συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τα 
υψηλότερα ποσοστά βίας στον κόσμο, και ότι η εγκληματικότητα που συνδέεται με 
φαινόμενα όπως η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθούν να 
αποτελούν πολύ σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάπτυξή 
της·

1. υπενθυμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι στη Λατινική Αμερική οι επιπτώσεις της παγκόσμιας 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν λιγότερο σοβαρές σε σχέση με άλλες 
περιοχές, οι δείκτες ανισότητας και τα ποσοστά φτώχειας εξακολουθούν να παραμένουν 
σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι ανεπαρκής η πρόοδός της προς την 
επίτευξη έξι εκ των ΑΣΧ·

2. θεωρεί ότι τα οικονομικά και τεχνολογικά επιτεύγματα ορισμένων χωρών της Λατινικής 
Αμερικής καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη· ζητεί τον επαναπροσδιορισμό τους και όχι 
περικοπή ή αναστολή της συνεργασίας· τονίζει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινές 
προκλήσεις μέσω της ενίσχυσης της πολυμέρειας·

3. κρίνει αναγκαία τη θέσπιση μέσων και στόχων συνεργασίας ειδικών για κάθε χώρα, 
διοχετεύοντας τους πόρους στις πιο αδύναμες και βελτιώνοντας τη συνοχή των 
αναπτυξιακών πολιτικών (ΣΑΠ)·

4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν τα επίπεδα της συνεργασίας με τη 
Λατινική Αμερική στο πλαίσιο του ΜΑΣ για την περίοδο 2014-2020 στο ένα τρίτο του 
συνολικού γεωγραφικού ποσού·

5. δέχεται με ικανοποίηση την αρχή της διαφοροποίησης και της συγκέντρωσης της 
βοήθειας που πρότεινε η Επιτροπή· τονίζει ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να εφαρμοστεί 
σταδιακά στη φάση του σχεδιασμού —τόσο όσον αφορά τις δικαιούχες χώρες όσο και τα 
εργαλεία της συνεργασίας καθαυτά— αναπτύσσοντας άλλες μορφές συνεργασίας 
περισσότερο προσαρμοσμένες στις χώρες μέσου εισοδήματος·

6. τονίζει ότι τυχόν ανακατανομή των πόρων θα πρέπει να γίνει προς όφελος των 
γεωγραφικών προγραμμάτων για την εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος και τις χώρες χαμηλού μέσου εισοδήματος της περιοχής·

Η σημασία των χωρών μέσου εισοδήματος— η ανάγκη για μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση

7. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την πρόταση της Επιτροπής για το ΜΑΣ που καταργεί 
την πρόσβαση έντεκα χωρών ΛΑΚ μέσου εισοδήματος στα διμερή προγράμματα·
υπενθυμίζει ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών 
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που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανισότητες όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα 
παγκοσμίως καθώς και ότι η συνεχιζόμενη ανισότητα δημιουργείται σε ένα πλαίσιο 
χαμηλής κοινωνικοοικονομικής κινητικότητας· τονίζει ότι πρόκειται για μια ομάδα χωρών 
ιδιαιτέρως ανομοιογενών και ότι συνεπώς, θα πρέπει να εδραιωθεί μια διαφοροποιημένη 
συνεργασία, που θα βασίζεται στον συντονισμό και τον πολιτικό διάλογο·

8. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αρχής της διαφοροποίησης, να 
προβούν σε μια αντικειμενική και διαφανή ανάλυση με σκοπό την αναθεώρηση και τη 
διεύρυνση των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προόδου, χωρίς να 
περιορίζονται στο επίπεδο των εισοδημάτων, αλλά να ερμηνεύουν τα οικονομικά 
κριτήρια υπό το φως άλλων παραγόντων, όπως του δείκτη φτώχειας, ευπάθειας και 
κρίσης της ECHO, του συντελεστή Gini και του συντελεστή ανισότητας· διαπιστώνει ότι 
η ταξινόμηση των χωρών σύμφωνα με το επίπεδο των εισοδημάτων βασίζεται σε 
υπολογισμούς που αποκρύπτουν την ανισότητα και τη φτώχεια·

9. τονίζει, λαμβάνοντας υπόψη τους εν λόγω δείκτες, ότι η ΕΕ συνέχισε τη διμερή 
συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού ΜΑΣ τουλάχιστον με την Κολομβία, τον 
Ισημερινό και το Περού·

10. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια συνεπή στρατηγική σταδιακής κατάργησης 
της διμερούς στήριξης για τις υπόλοιπες από τις έντεκα χώρες μέσου εισοδήματος, από τη 
στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ το νέο ΜΑΣ, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα κριτήρια:

– ρητή σύνδεση των στόχων με την τομεακή συγκέντρωση της διμερούς βοήθειας για 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μέσω της συγχρηματοδότησης πολιτικών 
και ενεργών προγραμμάτων για τη μείωση της άνισης κατανομής εισοδήματος και 
ευκαιριών, καθώς επίσης και άλλων πιο εξελιγμένων προγραμμάτων στήριξης της 
ανταγωνιστικότητας και ενίσχυσης της αειφόρου ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν την 
προώθηση της τεχνολογικής κι επιστημονικής συνεργασίας καθώς και της τεχνικής 
βοήθειας· πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε θεματικά προγράμματα· προώθηση των 
επιστρεπτέων ενισχύσεων και των προγραμμάτων υποτροφιών·

– καθορισμό προτεραιοτήτων μέσω της διεξαγωγής διμερών και διαπεριφερειακών 
διαλόγων με τις εθνικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών·

– διατήρηση της διμερούς συνεργασίας κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 
προσαρμοσμένης στους δείκτες χορήγησης βοήθειας και την κατάσταση της κάθε 
χώρας, με μέγιστη διάρκεια τέσσερα έτη·

11. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του μέσου εταιρικής σχέσης κατά 1 δις ευρώ τουλάχιστον 
με σκοπό την ενίσχυση του νέου σχεδίου συνεργασίας με χώρες μέσου εισοδήματος και 
χώρες μέσου και υψηλού εισοδήματος, διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα, τον 
ποσοτικό προσδιορισμό και τον έλεγχο των κονδυλίων·

Καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική συνοχή

12. εκτιμά ότι τα υψηλά επίπεδα ανισοτήτων και η έλλειψη αποτελεσματικού μηχανισμού 
κοινωνικής προστασίας αποτελούν το βασικότερο εμπόδιο στην εδραίωση της 
δημοκρατίας και στη δίκαιη και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ζητεί, ως εκ 
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τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή·

13. υπογραμμίζει τη σημασία διατήρησης του στόχου του 20% για τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και υγείας·

14. θεωρεί ότι το ΜΑΣ θα πρέπει να περιλάβει στον θεματικό, εθνικό και περιφερειακό του 
σχεδιασμό, κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό, τους στόχους της κοινωνικής συνοχής, 
στηρίζοντας κυρίως πιο δίκαιες δημοσιονομικές, φορολογικές και κοινωνικές πολιτικές, 
που προωθούν την ισότητα, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και την αξιοπρεπή 
απασχόληση·

Συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών

15. υπενθυμίζει τη σημασία της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση των οικονομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρηστή 
διακυβέρνηση καθώς και την βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

16. υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την 
περιφερειακή ενοποίηση· υποστηρίζει ότι η έλλειψη συνοχής μεταξύ των πολιτικών θέτει 
σε κίνδυνο την εν λόγω διαδικασία·

17. υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
εδραίωση της δημοκρατίας καθώς και τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των 
αναπτυξιακών πολιτικών στη Λατινική Αμερική· εκφράζει τη λύπη του για τη μικρή 
σημασία που αποδίδεται στα ισχύοντα προγράμματα συνεργασίας και την αμελητέα 
κατανομή πόρων·

Βία και εγκληματικότητα

18. εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων 
εγκληματικότητας και βίας στην περιοχή· κρίνει απαραίτητη τη χάραξη στρατηγικής για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αιτίων τους·

Κλιματική αλλαγή

19. εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αειφόρο ανάπτυξη, 
την προστασία της βιοποικιλότητας, την αποψίλωση των δασών και τη γεωργική 
παραγωγή στη Λατινική Αμερική·

20. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια επιπλέον επιβάρυνση για τη Λατινική 
Αμερική και ότι υπάρχει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης δράσεων καταπολέμησης, 
μετριασμού και προσαρμογής·

Ιδιωτικός τομέας και υποδομές

21. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της επενδυτικής διευκόλυνσης για τη Λατινική Αμερική, η 
οποία θέτει ως προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τις μεταφορές, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη στήριξη των ΜΜΕ, 
ενώ υπογραμμίζει τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει στην περιφερειακή ενοποίηση 
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και τα προγράμματα δράσης για την ανταγωνιστικότητα της περιοχής σε διεθνές επίπεδο·

Διαφοροποιημένη συνεργασία: επιστημονική και τεχνολογική έρευνα

22. ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας με ορισμένες χώρες μέσου εισοδήματος στον τομέα 
της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020·

23. πιστεύει ότι η έναρξη ενός συστηματικού διαλόγου για τα θέματα επιστήμης, 
τεχνολογίας και καινοτομίας μπορεί να προωθήσει τη δημιουργία ενός 
ευρωλατινοαμερικανικού χώρου καινοτομίας και γνώσης·

Προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, της συνεργασίας Νότου-Νότου και της 
τριγωνικής συνεργασίας

24. ζητεί από την Επιτροπή βαθύτερο προβληματισμό για την ενσωμάτωση της συνεργασίας 
Νότου-Νότου στην πολιτική συνεργασίας·

25. επαναλαμβάνει τη σημασία της τριγωνικής συνεργασίας και τον καίριο ρόλο της για την 
επίτευξη των ΑΣΧ, την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση των θέσεων απασχόλησης 
και της ισότητας των φύλων, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή, τη γεωργία και την 
αειφόρο ανάπτυξη· 

26. εκτιμά ότι η συνεργασία Νότου-Νότου και η τριγωνική συνεργασία θα πρέπει να 
αποτελέσουν το κεντρικό ζήτημα της έβδομης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη Χιλή, 
δίνοντας σαφώς συνέχεια στα τελικά συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της 
Μαδρίτης·

o

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή βασίζεται 
μεταξύ άλλων, στις αρχές του καθολικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και στις αρχές της ισότητας και 
της αλληλεγγύης. Δηλώνει επίσης ότι η Ένωση μεριμνά για την ανάπτυξη σχέσεων και τη 
σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, στηρίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη σε οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο στις αναπτυσσόμενες χώρες, με πρωταρχικό στόχο 
την εξάλειψη της φτώχειας.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία για την 
ανάπτυξη και, συγκεκριμένα, η συνοχή μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και 
στην υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
επισιτιστικής ασφάλειας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκονται εν μέσω 
διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΜΑΣ και το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ο 
εισηγητής προτίθεται να συμβάλει εγκαίρως σε αυτήν τη διαδικασία, προτείνοντας νέες οδούς 
όσον αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
περιοχής της Λατινικής Αμερικής.

Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι επιπτώσεις της κρίσης για τη Λατινική 
Αμερική ήταν λιγότερο σοβαρές και ότι η ίδια παρουσιάζει δε προοπτικές ανάπτυξης για το 
2010 της τάξης του 4,5%. Το ΔΝΤ δηλώνει ρητά όμως ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την 
παγκόσμια ανάκαμψη θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής.
Παρά τους θετικούς οικονομικούς οιωνούς, παρατηρούμε με ανησυχία ότι βρισκόμαστε 
ενώπιον μιας περιοχής όπου 180 εκατομμύρια άτομα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και 
ότι δέκα χώρες στην περιοχή αυτή εξακολουθούν να συγκαταλέγονται μεταξύ των δεκαπέντε 
με τη μεγαλύτερη ανισότητα παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του UNDP.

Η ΕΕ αποτελεί τον κύριο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας, τον βασικό επενδυτή και τον 
δεύτερο εμπορικό εταίρο της περιοχής. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η συνεργασία και 
η ενίσχυση που έχει χορηγήσει η ΕΕ στη Λατινική Αμερική κατά τη διάρκεια των ετών 
αυτών μέσω των συμφωνιών σύνδεσης που έχουν υπογραφεί και κυρίως, μέσω της 
αναπτυξιακής της βοήθειας, έχουν συμβάλει θετικά στην προσπάθεια κάθε χώρας για 
εδραίωση του κράτους δικαίου και μείωση των πιεστικών προβλημάτων που σχετίζονται με 
τη φτώχεια. Δεν είναι ώρα τώρα να εγκαταλείψουμε τις χώρες αυτές: είναι ώρα να 
λειτουργήσει ένα πλαίσιο κινήτρων, να συνεχιστεί η στήριξη των χωρών που την έχουν 
περισσότερο ανάγκη και όχι να τιμωρήσουμε με την κατάργηση της βοήθειας τις χώρες που 
έχουν επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά εξακολουθούν να έχουν μη αποδεκτά 
επίπεδα φτώχειας και ανισοτήτων.

Δεδομένου ότι έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο μόνο όσον αφορά τις διαπεριφερειακές μας 
σχέσεις με την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Κεντρική Αμερική, τη 
θεμελίωση των σχέσεων ΕΕ-ΛΑΚ, θεσπίζοντας μια επενδυτική διευκόλυνση για τη Λατινική 
Αμερική, και την έναρξη διαλόγων καίριας σημασίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την 
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καινοτομία, τα ναρκωτικά και τη μετανάστευση, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις 
δεσμεύσεις μας, αμφισβητώντας την ίδια τη συνέπεια της εξωτερικής πολιτικής μας.

Ο εισηγητής τονίζει ότι η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ στη Λατινική Αμερική ενδέχεται 
να δώσει νέα ώθηση στην έξοδο από την κρίση. Συνεπώς, ο εισηγητής κρίνει αναγκαίο τον 
επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της αναπτυξιακής μας βοήθειας. Απαιτείται μια 
συντονισμένη, κατά παραγγελία συνεργασία, που θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση κάθε 
χώρας και που θα βασίζεται σε πιο διευρυμένους δείκτες από αυτούς που λαμβάνουν υπόψη 
το επίπεδο του εισοδήματος. Η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις χώρες 
μέσου εισοδήματος προκειμένου αυτές να καλλιεργήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους 
ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και την ανάπτυξη σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η στρατηγική μας σύνδεση βασίζεται σε κοινές αξίες και στον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να τονιστεί 
ότι αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις όπως η επισιτιστική κρίση, η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η έξοδος της κοινωνίας από την κρίση, τις οποίες θα πρέπει να 
διαχειριστούμε μέσα από την ενίσχυση της πολυμέρειας. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια συνεπή στρατηγική σταδιακής 
κατάργησης της διμερούς βοήθειας προς τις χώρες μέσου εισοδήματος, και να αυξηθεί η 
βοήθεια προς τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Εν κατακλείδι, ο εισηγητής ζητεί να αποδοθεί 
στο νέο ΜΑΣ πραγματική προστιθέμενη αξία.

Η πρόταση για το επόμενο ΜΑΣ θα πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία 

Η οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να αποτελέσει «δήμιο» της επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας ούτε θα πρέπει να καταλήξουν να υφίστανται περικοπές οι φτωχότεροι του 
πλανήτη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το 63% των παιδιών και των εφήβων που ζουν μέσα 
στη φτώχεια στη Λατινική Αμερική —σύμφωνα με στοιχεία της ECLAC— θα πέσουν 
θύματα της αμείλικτης κερδοσκοπίας που ισοπεδώνει τις οικονομίες μας.

Δεν θα πρέπει να μειώνονται οι πόροι για βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγεία και 
η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, όταν ο χρηματοπιστωτικός και τραπεζικός τομέας 
διογκώνεται. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στην παρούσα πρόταση της ΕΚ σχετικά με το 
ΜΑΣ οι βασικές υπηρεσίες έχουν εξαφανιστεί ρητά από τη λίστα των προτεραιοτήτων.
Συνεπώς, ο εισηγητής εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η τρέχουσα δέσμευση 
της απόδοσης του 20 % της βοήθειας στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της δημόσιας υγείας.

Ο τρέχων κύκλος ανάπτυξης της Λατινικής Αμερικής έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά 
κοινωνικά και οικονομικά επιτεύγματα, αλλά για πολλές χώρες δεν συνεπάγεται ορθολογικές 
αλλαγές όσον αφορά τους κανόνες κατανομής του εισοδήματος ούτε τις πολιτικές βελτίωσης 
της κοινωνικής συνοχής και την απόδοση μεγαλύτερης βαρύτητας στη γνώση και την 
καινοτομία. Ο εισηγητής εκτιμά ότι είναι αναγκαίο η νέα πρόταση για το ΜΑΣ να προσφέρει 
προστιθέμενη αξία, όχι μόνο μέσω της ποσοτικής αύξησης της βοήθειας, αλλά κυρίως μέσω 
της ποιοτικής βελτίωσης του μέσου, με τη σταθερή δέσμευση για αναδιανεμητικές πολιτικές 
και για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
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Η καταπολέμηση της φτώχειας συνεπάγεται επίσης καταπολέμηση της ανισότητας και του 
αποκλεισμού, και το νέο ΜΑΣ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση επί αυτού, 
ενισχύοντας περιφερειακές πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές, δίνοντας ώθηση στις 
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και στις επενδύσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την 
καινοτομία, στην καταπολέμηση της ανασφάλειας, της παραγωγής, κατανάλωσης και 
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών καθώς και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονοτικές ομάδες βιώνουν 
περισσότερο την ανισότητα και τον αποκλεισμό. Στον Ισημερινό, παραδείγματος χάρη, ζουν 
σχεδόν 5 εκατομμύρια φτωχών —το 36 % του συνολικού πληθυσμού του, από τα οποία τα 2 
εκατομμύρια είναι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, δηλαδή, τρώνε ως εκ 
θαύματος μία φορά την ημέρα. Επιπλέον, σύμφωνα με εκθέσεις του ΠΟΕ, το 70 % των 
γυναικών μεταξύ 15 και 44 ετών στον Ισημερινό πέφτουν θύματα βίας από την πλευρά των 
ανδρών.

Επιπλέον, με ετήσιο μέσο όρο περίπου 25 ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους, η 
Λατινική Αμερική συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με την περισσότερη βία 
παγκοσμίως. Το 2010, περισσότερα από 18.000 άτομα έπεσαν θύματα ανθρωποκτονιών μόνο 
στην Κεντρική Αμερική και σύμφωνα με το UNDP οι κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής 
δαπάνησαν 4 δις δολάρια για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Το νέο ΜΑΣ θα έχει τη 
δυνατότητα να θέσει σε προτεραιότητα όχι μόνο τον αγώνα αυτόν για την καταπολέμηση της 
βίας, αλλά κα τη θέσπιση μιας στρατηγικής ενάντια στη διαφθορά, καθώς και την ενίσχυση 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού του ΜΑΣ, θα πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή, με ειδικούς πόρους και προγράμματα, συγκεκριμένα για την 
προσαρμογή των πιο ευπαθών περιοχών της Λατινικής Αμερικής. Η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και η καταπολέμηση της αποψίλωση των δασών αποτελούν ζητήματα 
ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Είναι απαραίτητη η πλήρης συμμετοχή των εθνικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών 
κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, καθώς και κατά την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων.

Η ΕΕ οφείλει να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, να 
βελτιώσει την αποδοτικότητα της βοήθειάς της και ταυτόχρονα να δεσμευτεί να παρέχει τους 
απαραίτητους πόρους ώστε εκατομμύρια παιδιά να μην στερηθούν τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Πρόκειται 
για έναν καθολικό στόχο που αποδίδει στην ΕΕ και σε όλους τους Ευρωπαίους, παρά την 
κρίση, το πιο αλληλέγγυο ανθρώπινο εγχείρημα που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία.
Αποτελεί μια ευθύνη που θα πρέπει να μοιραστούν και να υποστηρίξουν οι χώρες της 
περιοχής, καλλιεργώντας την περιφερειακή συνεργασία και ενισχύοντας τη συνεργασία 
Νότου-Νότου.


