
PR\893337HU.doc PE480.793v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Fejlesztési Bizottság

2011/2286(INI)

21.2.2012

JELENTÉSTERVEZET
a Latin-Amerikával folytatott fejlesztési együttműködésre vonatkozó új 
politika meghatározásáról
(2011/2286(INI))

Fejlesztési Bizottság

Előadó: Ricardo Cortés Lastra



PE480.793v02-00 2/13 PR\893337HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ......................................................................................................................11



PR\893337HU.doc 3/13 PE480.793v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Latin-Amerikával folytatott fejlesztési együttműködésre vonatkozó új politika 
meghatározásáról
(2011/2286(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai uniós, latin-amerikai és karibi állam- és kormányfők eddig hat 
alkalommal, Rio de Janeiróban (1999. június 28–29.), Madridban (2002. május 17–18.), 
Guadalajarában (2004. május 28–29.), Bécsben (2006. május 12–13.), Limában (2008. 
május 16–17.) és Madridban (2010. május 17–18.) megtartott csúcstalálkozójának 
nyilatkozataira,

– tekintettel az ibér-amerikai állam- és kormányfők 2011. október 28–29-én Asunciónban 
(Paraguay) megtartott XXI. csúcstalálkozóján elfogadott nyilatkozatra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményére (UNFCCC) és az 
ahhoz csatolt Kiotói Jegyzőkönyvre, valamint az UNFCCC-ben részes felek 
Koppenhágában tartott 15. konferenciájának eredményeire,

– tekintettel a Monterrey-i Nyilatkozatra (2002), a dohai fejlesztésfinanszírozási 
konferenciára (2008), a Párizsi Nyilatkozatra (2005) és az accrai cselekvési programra 
(2008),

– tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i Millenniumi Nyilatkozatára, amely a 
millenniumi fejlesztési célokat (MFC) mint a nemzetközi közösség által a szegénység 
felszámolása érdekében közösen kialakított kritériumokat határozza meg,

– tekintettel a 2011 decemberében Busanban megtartott, a fejlesztési segélyezés 
hatékonyságáról szóló magas szintű találkozón elfogadott nyilatkozatra és cselekvési 
tervre,

– tekintettel a fenntartható fejlődésről szóló ENSZ-konferencia (Rio+20) előkészítő 
folyamatára,

– tekintettel a Riói Csoport és az Európai Unió 2009. május 13–14-én Prágában megtartott 
XIV. miniszteri találkozójának közös közleményére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikkére, amely kimondja, 
hogy „az Unió fejlesztési együttműködési politikája elsődleges célként a szegénység 
mérséklésére, idővel pedig annak felszámolására irányul. Az Unió azon politikáinak 
végrehajtásakor, amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe veszi a 
fejlesztési együttműködés célkitűzéseit”.

– tekintettel a fejlesztési politikára vonatkozó európai konszenzusra1,

– tekintettel a 2007. évi komplementaritásra és munkamegosztásra vonatkozó magatartási 
                                               
1 HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
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kódexre,

– tekintettel az Európai Unió Tanácsának 2009. december 8-i következtetéseire az Európai 
Unió és Latin-Amerika kapcsolatairól,

– tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 
2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a 2007–2013-as időszakra szóló latin-amerikai regionális programozásról szóló, 
2007. július 12-i bizottsági dokumentumra (E/2007/1417) és annak időközi értékelésére,

– tekintettel „Az Európai Unió és Latin-Amerika: Globális szereplők partnersége” című, 
2009. szeptember 30-i bizottsági közleményre (COM(2009)0495),

– tekintettel „A politikák fejlesztési célú koherenciája – az egész Unióra kiterjedő 
megközelítés szakpolitikai keretének kialakítása” című, 2009. szeptember 15-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0458), valamint az Általános Ügyek és Külkapcsolatok 
Tanácsának 2009. november 17-i következtetéseire a politikák fejlesztési célú 
koherenciájáról és a segélyhatékonyság működési keretéről,

– tekintettel a Bizottságnak „Az EU fejlesztéspolitikája az inkluzív növekedés és a 
fenntartható fejlődés támogatására: Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” 
című, 2010. november 10-i zöld könyvére (COM(2010)0629),

– tekintettel a „Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele” 
című, 2011. október 13-án elfogadott bizottsági közleményre (COM(2011)0637),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A GDP-n innen és túl – A 
haladás mérése változó világunkban” című, 2009. augusztus 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2009)0433),

– tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A többéves pénzügyi keret 
előkészítése az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal és a tengerentúli 
országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozóan a 
2014–2020 közötti időszakban” című bizottsági közleményre (COM(2011)0837, 
SEC(2011)1459, SEC(2011)1460),

– tekintettel a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi 
Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra 
(COM(2011)0843, SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című, 2011. június 29-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0500) és az ugyanezen időpontban kelt, „Az Európa 2020 
stratégia költségvetése: a jelenlegi finanszírozási rendszer, az előttünk álló kihívások, a 

                                               
1 HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
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szereplőkkel folytatott konzultációk eredményei és a főbb horizontális és ágazati 
kérdésekkel kapcsolatos különböző lehetőségek” című bizottsági munkadokumentumra 
(SEC(2011)868),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Globális Európa: az EU 
külső tevékenységei finanszírozásának megújítása” című közös közleményre 
(COM(2011)0865),

– tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0840, 
SEC(2011)1469, SEC(2011)1470),

– tekintettel az EU–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés (EuroLat) állásfoglalásaira és 
különösen a 2011. május 18–19-én Montevideóban (Uruguay) megtartott ötödik rendes 
plenáris ülésen elfogadott, az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kereskedelmi 
kapcsolatok kilátásairól szóló és az elsősorban a nők és a fiatalok munkahelyeire 
vonatkozó munkahelyvédelmi és munkahely-teremtési stratégiákról szóló 
állásfoglalásaira,

– tekintettel a 2001. november 15-i, a globális partnerségről és az EU és Latin-Amerika 
közötti kapcsolatokra vonatkozó közös stratégiáról szóló, a 2006. április 27-i, az EU és 
Latin-Amerika közötti szorosabb partnerségről szóló és a 2008. április 24-én Limában 
tartott ötödik EU–Latin-Amerika–Karib-térség csúcstalálkozóról szóló állásfoglalásokra1,

– tekintettel a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 
szóló2, az EU és Latin-Amerika közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló3 és az EU 
fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tételéről szóló4 állásfoglalásaira,

– tekintettel a Latin-Amerikával folytatott fejlesztési együttműködésre vonatkozó, a 
társadalmi kohéziót, a regionális integrációt és a Dél-Dél együttműködést középpontba 
helyező új európai uniós politikáról szóló tanulmányra (2011. december),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A. mivel, amint azt a Lisszaboni Szerződés meghatározza, a fejlesztési együttműködés 
általános célkitűzése a szegénység felszámolása és a fenntartható gazdasági és társadalmi 
fejlődés előmozdítása, ideértve a millenniumi fejlesztési célok (MFC) 2015-ig történő 
megvalósítását is;

B. mivel minden harmadik latin-amerikai – 180 millió ember – még mindig a szegénységi 
küszöb alatt él, és a régió 10 országa a világ azon 15 országa közé tartozik, ahol a 

                                               
1 HL C 140 E, 2002.3.16, 569. o.
2 HL C 81. E, 2011.3.15., 54. o.
3 HL C 12 E., 2011.1.15., 245. o.
4 P7_TA(2011)0320.
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legnagyobb mértékű az egyenlőtlenség1;

C. mivel az új együttműködési politika meghatározásakor figyelembe kell venni az egyes 
országok sajátos prioritásait és szükségleteit, és mivel az EU-nak együtt kell működnie a 
közepes jövedelmű országokkal, ugyanakkor élen kell járnia a szegénység elleni 
küzdelemben és a regionális és globális fejlődés előmozdításában;

D. mivel Latin-Amerika és az EU a közös értékeken, illetve az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásán alapuló biregionális stratégiai partnerséget alkot; mivel 
az EU az első számú befektető Latin-Amerikában és a térség második legfontosabb 
kereskedelmi partnere, valamint a Latin-Amerikának juttatott hivatalos fejlesztési 
támogatások (ODA) 53%-ának biztosításával a régió fejlesztésének legfontosabb 
támogatója;

E. mivel a társulási megállapodások és fejlesztési támogatásai révén az EU továbbra is 
jelentős mértékben támogatja a régió fejlődését és stabilizációs folyamatát; mivel komoly 
aggodalom forrása az a lehetőség, miszerint a fenti folyamat eredményeinek 
megszilárdulásával az EU esetleg felhagy a támogatással;

F. mivel a szegénység, az egyenlőtlenség, a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés –
ami különösen a nőket és az etnikai kisebbségeket érinti – elleni küzdelem, valamint a 
társadalmi kohézió és az emberi jogok előmozdítása ma is az EU és Latin-Amerika közötti 
stratégiai társulás központi prioritása;

G. mivel az EU általános preferenciarendszere (GSP) a fejlesztési együttműködésnek, a 
szegénység csökkentésének és az emberi jogok előmozdításának kulcsfontosságú eszköze; 
fenntartva, hogy a GSP jelenleg folyó reformja hatékonyan és koherens módon járulhat 
hozzá az említett célok eléréséhez, biztosítva a kevésbé fejlett országok termelőinek 
nyereségét; mivel a GSP jelenlegi reformja során az egy főre eső GDP-t nem szabad a 
jogosultság feltételéül szabni; jelezvén, hogy minden ország szabadon dönthet arról, hogy 
köt-e kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást az EU-val, és hogy következésképpen, 
a megfelelő feltételek teljesítése esetén, részesülniük kell a GSP rendszer 
kedvezményeiben;

H. mivel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem idején létfontosságú az 
oktatás és a képzés, valamint a közegészségügyi szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférés;

I. mivel Latin-Amerika a világ legerőszakosabb régiói közé tartozik és a 
drogkereskedelemmel kapcsolatos bűnözés, illetve a szervezett bűnözés a régió fejlődését 
is fenyegető, igen komoly problémát jelent;

1. hangsúlyozza, hogy jóllehet a gazdasági és pénzügyi világválság kevésbé súlyos 
következményekkel járt Latin-Amerikában, mint a világ más régióiban, az egyenlőtlenségi 
mutatók értéke és a szegénységi ráta még mindig nagyon magas, és a térség hat 
millenniumi fejlesztési cél tekintetében nem ért el elégséges fejlődést;

                                               
1 Az ECLAC és az OECD adatai alapján.
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2. úgy véli, hogy a néhány latin-amerikai országban végbement gazdasági és technológiai 
fejlődés szükségessé teszi az EU fejlesztési együttműködése keretében meghatározott 
célkitűzések újragondolását; kéri, hogy találják meg az együttműködés új csatornáit, és ne 
fogják vissza és ne szüntessék meg azt; hangsúlyozza, hogy közös kihívásokkal nézünk 
szembe, amelyeket a többoldalúság erősítése révén együtt kell leküzdenünk;

3. úgy véli, hogy az egyes országokra szabott eszközöket és együttműködési célkitűzéseket 
kell kialakítani, a forrásokat a legsérülékenyebbek felé kell terelni, és javítani kell a 
politikák fejlesztési célú koherenciáját;

4. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a 2014–2020 közötti időszakban Fejlesztési 
Együttműködési Eszköz (DCI) címén Latin-Amerikának biztosított támogatások a 
földrajzi alapú eszközök teljes összegének egyharmadát tegyék ki;

5. elégedettséggel fogadja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a támogatásoknál 
alkalmazzák a differenciálás és a koncentráció elvét; hangsúlyozza, hogy a differenciálást 
a programozás szakaszában – mind a fogadó országokban, mind az együttműködési 
eszközök esetében – fokozatosan kell alkalmazni, és a közepes jövedelmű országoknak 
jobban megfelelő más együttműködési formákat kell kidolgozni;

6. hangsúlyozza, hogy a források bármilyen esetleges áthelyezésekor a régió alacsony és 
közepesen alacsony jövedelmű országaiban jelen lévő szegénység felszámolását célzó 
földrajzi alapú programoknak kell kedvezni;

A közepes jövedelmű országok jelentősége – a differenciált megközelítés szükségessége

7. sajnálattal fogadja a DCI-bizottság javaslatát, amely Latin-Amerika és a Karib-térség 
tizenegy közepes jövedelmű országától megvonja a kétoldalú programokhoz való 
hozzáférés lehetőségét; emlékeztet arra, hogy a latin-amerikai országok azok közé 
tartoznak, ahol a világon a legnagyobb az egyenlőtlenség az egy főre eső jövedelem 
tekintetében, és hogy ez a tartós egyenlőtlenség alacsony társadalmi-gazdasági 
mobilitással párosul; hangsúlyozza, hogy egy igen heterogén országcsoportról van szó, 
következésképpen fenn kell tartani a koordináción és a politikai párbeszéden alapuló 
differenciált együttműködést;

8. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a fejlettség értékelésére használt mutatók 
felülvizsgálata és bővítése céljából a differenciálás elve alapján készítsen egy objektív és 
átlátható elemzést, és a gazdasági kritériumok megállapításakor ne csak a 
jövedelemszintet vegye figyelembe, hanem az olyan tényezőket is, mint a szegénységi 
mutató, az ECHO sérülékenységi és válságindexe, a Gini-együttható és az egyenlőtlenségi 
együttható;felhívja a figyelmet, hogy az országok jövedelemszint szerinti osztályozása 
olyan számításokon alapul, amelyek rejtve hagyják az egyenlőtlenséget és a szegénységet;

9. szorgalmazza – figyelembe véve a fent említett mutatókat –, hogy az EU legalább 
Kolumbiával, Ecuadorral és Peruval folytassa a jövőbeni DCI-hez kapcsolódó kétoldalú 
együttműködést;

10. kéri a Bizottságot, hogy a többi közepes jövedelmű ország esetében terjesszen elő a 
bilaterális segély fokozatos, az új DCI hatályba lépésekor kezdődő visszavonására 
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vonatkozó koherens stratégiát, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

– a célkitűzések kifejezett összekapcsolása és a bilaterális segélyek ágazati 
koncentrációja a társadalmi kohézió megerősítése érdekében, nevezetesen a bevételek 
és a lehetőségek egyenlőtlenségének csökkentésére irányuló aktív politikák és 
programok társfinanszírozása révén, valamint a versenyképességet és a fenntartható 
fejlődést támogató egyéb, fejlettebb programok segítségével, amelyek többek között 
magukban foglalják a technológiai és tudományos, illetve a műszaki segítségnyújtási 
programok előmozdítását; a tematikus programokhoz való elsőbbségi hozzáférés; a 
visszafizethető támogatások és az ösztöndíjprogramok ösztönzése;

– a prioritások meghatározása a nemzeti hatóságokkal és a civil társadalommal folytatott 
kétoldalú és régióközi párbeszédek segítségével;

– a kétoldalú együttműködés fenntartása a támogatások kihelyezését szabályozó mutatók 
és az egyes országok helyzete alapján meghatározott, legfeljebb négy éves átmeneti 
időszak alatt;

11. hangsúlyozza, hogy a közepes és a közepesen magas jövedelmű országokkal kialakítandó 
újfajta együttműködés támogatása érdekében több mint 1000 millió euróval bővíteni kell 
a partnerségi eszközt, biztosítva a források kiszámíthatóságát, számszerűsíthetőségét és 
ellenőrizhetőségét;

A szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kohézió

12. úgy véli, hogy az egyenlőtlenség magas foka és a hatékony szociális védelmi rendszer 
hiánya a legfőbb akadálya a demokrácia megszilárdulásának és a régió igazságos és 
fenntartható gazdasági fejlődésének, ezért kéri, hogy a kormányzóképesség és a 
társadalmi kohézió kapjon nagyobb figyelmet;

13. hangsúlyozza, hogy fontos fenntartani az oktatási és egészségügyi programok számára 
meghatározott 20%-os célkitűzést;

14. úgy véli, hogy a DCI tematikus, nemzeti és regionális programozása során jobban 
figyelembe kell venni a társadalmi kohézióval kapcsolatos célkitűzéseket, és az 
igazságosabb, a méltányosságot, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és a tisztességes 
munkát elősegítő költségvetési, adó- és szociálpolitikákat kell támogatni;

A politikák fejlesztési célú koherenciája

15. emlékeztet arra, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciája, amit az EUMSZ 208. 
cikke definiál, jelentősen hozzájárul a szegénység felszámolásához, a gazdasági és 
szociális jogok előmozdításához, a környezetvédelemhez, a jó kormányzáshoz, valamint 
a fenntartható és inkluzív fejlődéshez;

16. emlékeztet arra, hogy a társulási megállapodások a regionális integráció hatásos 
ösztönzői; fenntartja, hogy a politikák inkoherenciája veszélyezteti e folyamatot;

17. emlékeztet arra, hogy Latin-Amerikában a civil társadalom központi szerepet játszik a 
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demokrácia megszilárdításában és a fejlesztési politikák meghatározásában, 
végrehajtásában és ellenőrzésében; sajnálattal állapítja meg, hogy a civil társadalom nem 
kap jelentős szerepet a jelenlegi együttműködési programokban, és kevés forráshoz jut;

Erőszak és bűnözés

18. aggodalmát fejezi ki a régióban tapasztalható nagymértékű bűnözés és erőszak társadalmi 
hatásai miatt; szükségesnek tartja egy olyan stratégia kidolgozását, amely felszámolja e 
jelenség gazdasági, társadalmi és politikai okait;

Éghajlatváltozás

19. aggodalmát fejezi ki az éghajlatváltozásnak a fenntartható fejlődésre, a biológiai 
sokféleség védelmére, az erdőpusztulás megakadályozására és a mezőgazdasági 
termelésre gyakorolt hatása miatt Latin-Amerikában;

20. emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás többletterhet jelent Latin-Amerika számára, és 
hogy sürgető szükség van az éghajlatváltozás hatásainak leküzdését, azok enyhítését és az 
azokhoz való alkalmazkodást szolgáló fellépések finanszírozására;

A magánszektor és az infrastruktúrák

21. kiemeli a Latin-amerikai Beruházási Keret jelentőségét, amelynek prioritásai között 
szerepel az energiahatékonyság, a megújuló energiák, a szállítás, a biológiai sokféleség 
védelme és a kkv-k támogatása, továbbá kihangsúlyozza azt a fontos szerepet, amelyet a 
Beruházási Keret a regionális integrációban és a régiók nemzetközi versenyképességi 
programjaiban betölt;

Differenciált együttműködés: tudományos és technológiai kutatás

22. kéri, hogy mélyítsék el a Horizont 2020 keretprogramon belül az egyes közepes 
jövedelmű országokkal a tudomány, a technológia és az innováció területén folytatott 
együttműködést;

23. bízik abban, hogy beható párbeszéd kezdődik a tudomány, a technológia és az innováció 
témakörében, amely lökést adhat az innováció és tudás euro–latin-amerikai térsége 
létrehozásának;

A Dél-Dél együttműködés előmozdítása és a háromoldalú együttműködés

24. kéri a Bizottságot, hogy alaposabban fontolja meg a Dél-Dél együttműködés beillesztését 
az együttműködési politikába;

25. ismételten felhívja a figyelmet a háromoldalú együttműködés jelentőségére és a 
millenniumi fejlesztési célok elérésében, a szegénység felszámolásában, a foglalkoztatás 
és a nemek közötti egyenlőség előmozdításában, az oktatásban, a társadalmi kohézió 
megvalósításában, a mezőgazdaságban és a fenntartható fejlődésben játszott 
kulcsszerepére;

26. úgy véli, hogy a Dél-Dél együttműködésnek és a háromoldalú együttműködésnek a 
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Chilében megtartandó VII. EU–Latin-Amerika–Karib-térség csúcstalálkozó központi 
témáját kell képeznie, a madridi csúcs záró következtetéseinek egyértelmű 
folyományaképpen;

o

o o

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy az Unió nemzetközi fellépései többek között az 
emberi jogok egyetemességének és oszthatatlanságának elvén, az emberi méltóság 
tiszteletben tartásán és az egyenlőség és a szolidaritás elvén nyugszanak. Kijelenti továbbá, 
hogy az Unió igyekszik kapcsolatokat kiépíteni és társulásokat létrehozni a harmadik 
országokkal, elősegíti a fenntartható fejlődést a fejlődő országokban a gazdaság, a társadalom 
és a környezetvédelem terén, mindezt azon alapvető célkitűzés jegyében, hogy felszámolja a 
szegénységet.

Az előadó meggyőződése, hogy az EU fejlesztési együttműködési politikája és legfőképp az 
Unió politikái közötti koherencia fontos szerepet játszik az ENSZ millenniumi fejlesztési 
céljainak elérésében, valamint az emberi jogokkal, az élelmiszer-ellátás biztonságával és a 
környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésében.

Midőn az Európai Bizottság és az Európai Parlament a következő DCI és a 2014–2020 közötti 
pénzügyi keret tárgyalási folyamatán dolgozik, az előadó kellő időben hozzá kíván járulni e 
folyamathoz, és rá kíván mutatni az Európai Unió és a latin-amerikai régió közötti fejlesztési 
együttműködés új módjaira.

A gazdasági és pénzügyi világválság súlyosan érinti az európai gazdaságokat. Latin-
Amerikában ezzel szemben azt figyelhetjük meg, hogy a válság hatásai mérsékeltebbek 
voltak, mi több, a régió 2012-ben várhatóan 4,5%-os növekedés elé néz. Az IMF azonban 
világosan rámutat, hogy a világ többi részének bizonytalan talpraállása Latin-Amerika 
növekedésére is kihathat. A pozitív gazdasági előjelek ellenére aggodalomra ad okot, hogy a 
szóban forgó régióban 180 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, és az UNDP adatai 
szerint a régió tíz állama még mindig a világ azon tizenöt országa közé tartozik, ahol a 
legnagyobb mértékű az egyenlőtlenség.

Az EU a régió fejlesztésének első számú támogatója, fő befektetője és második legnagyobb 
kereskedelmi partnere. Az előadó meg van győződve arról, hogy mindaz az együttműködés és 
támogatás, amelyet az EU az elmúlt évek folyamán, az aláírt társulási megállapodások és 
mindenekelőtt fejlesztési segélyei révén Latin-Amerikának nyújtott, pozitív módon járult 
hozzá minden egyes ország azon erőfeszítéseihez, amelyek a jogállam megszilárdítására és a 
szegénység égető problémájának enyhítésére irányultak. Itt és most nem szabad a térséget 
magára hagyni, eljött az idő egy ösztönzési rendszer bevezetésére, a leginkább rászoruló 
országok további támogatására, és nem szabad a segítség visszavonásával büntetni azokat, 
amelyek jobb eredményeket érnek el, ellenben tűrhetetlen szegénységi és egyenlőtlenségi 
mutatókkal rendelkeznek.

Most, miután régióközi kapcsolatainkat csupán azzal mozdítottuk elő, hogy Közép-
Amerikával aláírtuk a társulási megállapodást, útjára indítottuk az EU-LAC alapítványt, 
befektetési eszközt teremtve Latin-Amerika számára, lehetővé téve a fontos párbeszédeket az 
éghajlatváltozásról, az innovációról, a kábítószerekről vagy a migrációról, nem 
feledkezhetünk meg kötelezettségeinkről, mert ezzel megkérdőjeleződne külső politikáink 
összhangja.

Az előadó kitart amellett, hogy az EU latin-amerikai jelenlétének erősítése új lendületet adhat 
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a válságból való kilábalásnak. Ezért az előadó hisz abban, hogy fejlesztési segélyezési 
politikánknak új irányt kell adni. Összehangolt és rugalmas együttműködésre van szükség, 
amely számításba veszi a különböző országok sajátos helyzetét, és a jövedelemszint-
indikátorokon felül más mutatókra is támaszkodik. Az EU-nak ezután is együtt kell működnie 
a közepes jövedelmű országokkal, hogy a szegénység elleni küzdelem és a regionális fejlődés 
vezető szereplőiként maximálisan kiaknázhassák lehetőségeiket.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy stratégiai partnerségünk közös értékeken, valamint 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásán alapul. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy közös kihívásokkal nézünk szembe – mint például az élelmezési válság, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, a válságból való társadalmi kilábalás –, amelyeket a 
többoldalúság erősítésével kell legyőznünk. Az előadó kéri ezért az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő a közepes jövedelmű országoknak juttatott kétoldalú segítségnyújtás fokozatos 
visszavonására vonatkozó koherens stratégiát, és növelje az alacsony jövedelmű országoknak 
nyújtott segélyeket. Végül az előadó kéri, hogy az új DCI-t ruházzák fel valódi hozzáadott 
értékkel.

A következő DCI-re vonatkozó javaslatban hozzáadott értéknek kell megjelennie

Nem szabad, hogy a gazdasági válság a hivatalos fejlesztési segélyek végét jelentse, és hogy 
mindazok, akik a támogatások elapadását elszenvedik, a világ legszegényebbjeivé váljanak. 
Nem engedhetjük, hogy a Latin-Amerikában szegénységben élő gyermekek és serdülők – az 
ECLAC adatai szerint e korosztály 63%-a – legyenek az áldozatai a gazdaságainkat romba 
döntő féktelen spekulációnak. 

Nem csökkenhet az alapvető szolgáltatásokra – az oktatásra és az egészségügyre – vagy a 
szexuális és reprodukciós egészségre fordítható források összege, amikor a pénzügyi és a 
bankszektornak növekszik a súlya. Nem fogadhatjuk el, hogy a DCI-ről szóló jelenlegi 
bizottsági javaslatban az alapszolgáltatások egyáltalán nem szerepelnek a prioritások között. 
Ezért az előadó kitart amellett, hogy fenn kell tartani a jelenlegi kötelezettséget, miszerint a 
segélyek 20%-át a legfontosabb ágazatok – az oktatás, a képzés és a közegészségügy – részére 
kell juttatni.

Latin-Amerika jelenlegi növekedési ciklusa jelentős társadalmi és gazdasági fejlődést 
eredményezett, azonban a legtöbb országban ez nem járt a jövedelemelosztási elvek ésszerű 
megváltoztatásával, sem a politikák olyan átalakításával, amely kedvezett volna a társadalmi 
kohéziónak, vagy növelte volna a tudás és az innováció súlyát. Az előadó hisz abban, hogy a 
DCI-re vonatkozó új javaslatot hozzáadott értékkel kell felruházni: ez nemcsak a segélyek 
mennyiségi növelését jelenti, hanem elsősorban az eszköz minőségi javítását, amit az 
újraelosztó politikák és a társadalmi kohézió erősítése melletti eltökélt kiállás egészít ki.

A szegénység elleni küzdelem egyúttal az egyenlőtlenség és a kirekesztés elleni küzdelmet is 
jelenti, és ez az, amire az új DCI-nek nagyobb hangsúlyt kell fektetnie, támogatva a 
regionális, költségvetési és adópolitikákat, előmozdítva a szociális alapszolgáltatásokat, a 
tudományba, technológiába és innovációba irányuló befektetéseket, a bizonytalanság, 
valamint a kábítószerek előállítása, fogyasztása és kereskedelme elleni küzdelmet, továbbá a 
nemek közötti egyenlőséget.



PR\893337HU.doc 13/13 PE480.793v02-00

HU

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a legnagyobb mértékű egyenlőtlenségnek és 
kirekesztésnek a nők és az etnikai kisebbségek közösségei vannak kitéve. Ecuadorban például 
majdnem 5 millió ember, az ország teljes lakosságának 36%-a szegény, és közülük csaknem 2 
millió nő szélsőséges szegénységben él, vagyis szerencsés esetben naponta egyszer étkezhet. 
Mindemellett, a WHO jelentései szerint, a 15 és 44 év közötti ecuadori nők 70%-a válik nemi 
erőszak áldozatává.

Továbbá, a 100 000 lakosra évi átlagban jutó mintegy 25 emberöléssel Latin-Amerika a világ 
legerőszakosabb régiói közé tartozik. 2010-ben csak Közép-Amerikában több mint 18 000 
ember vált gyilkosság áldozatává, és az UNDP adatai alapján a közép-amerikai kormányok 
4000 millió dollárt költöttek biztonságra és igazságszolgáltatásra. Az új DCI az erőszak elleni 
küzdelem mellett prioritásai közé emelhetné a korrupció elleni stratégia útnak indítását, 
valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalás erősítését.

Az új DCI keretében folytatni kell az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és célzott pénzügyi 
forrásokat és programokat kell bevetni, amelyek legfőképpen az érzékenyen érintett latin-
amerikai országok alkalmazkodását támogatják. A régió fenntartható fejlődése szempontjából 
döntő fontosságú a biológiai sokféleség megőrzése és az erdőpusztulás elleni küzdelem.

A nemzeti hatóságokat és a civil társadalmat maximálisan be kell vonni a prioritások 
meghatározásába, valamint a programok figyelemmel kísérésébe.

Az EU-nak képesnek kell lennie választ adni a kor globális kihívásaira, javítania kell a 
támogatások hatékonyságát, ugyanakkor biztosítania kell a szükséges forrásokat, hogy 
gyermekek milliói ne úgy nőjenek fel, hogy nincs lehetőségük képességeik fejlesztésére és 
életkörülményeik javítására. E célkitűzés mindannyiunké, amely a válság ellenére az Európai 
Uniót és valamennyi polgárát a valaha volt legszolidárisabb humanitárius projekt részesévé 
teszi. A latin-amerikai régió országainak osztozniuk kell ebben a felelősségben, és a 
regionális együttműködés előmozdításával, illetve a Dél-Dél együttműködés erősítésével 
támogatniuk kell a célok megvalósulását.


