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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju izjav s šestih vrhunskih srečanj voditeljev držav in vlad Latinske Amerike 
in Karibov ter Evropske unije, ki so se odvijala 28. in 29. junija 1999 v Riu de Janeiru, 17. 
in 18. maja 2002 v Madridu, 28. in 29. maja 2004 v Guadalajari, 12. in 13. maja 2006 na 
Dunaju, 16. in 17. maja 2008 v Limi ter 17. in 18. maja 2010 v Madridu,

– ob upoštevanju izjave, sprejete na XXI. ibero-ameriškem vrhunskem srečanju voditeljev 
držav in vlad, ki je 28. in 29. oktobra 2011 potekalo v mestu Asunción v Paragvaju,

– ob upoštevanju okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC), kjotskega protokola k tej konvenciji ter izida 15. konference pogodbenic 
okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) v Københavnu,

– ob upoštevanju deklaracije iz Monterreya (2002), mednarodne konference o financiranju 
za razvoj v Dohi (2008), pariške deklaracije (2005) in agende za ukrepanje iz Akre 
(2008),

– ob upoštevanju Deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000, v kateri 
so razvojni cilji tisočletja opredeljeni kot merila, ki jih je mednarodna skupnost skupaj 
določila za odpravo revščine,

– ob upoštevanju deklaracije in akcijskega načrta, sprejetih na srečanju na visoki ravni o 
učinkovitosti razvojne pomoči, ki je potekalo decembra 2011 v Busanu,

– ob upoštevanju priprav na konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20),

– ob upoštevanju skupnega sporočila s XIV. ministrskega srečanja skupine iz Ria in 
Evropske unije, ki je potekalo 13. in 14. maja 2009 v Pragi,

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v katerem je navedeno, da 
je „Glavni cilj politike Unije na […] področju [razvojnega sodelovanja] […] zmanjšanje 
in dolgoročno izkoreninjenje revščine. Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri 
politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju.“,

– ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju1,

– ob upoštevanju Kodeksa ravnanja o dopolnjevanju in delitvi dela iz leta 2007,

– ob upoštevanju sklepov Sveta Evropske unije z dne 8. decembra 2009 o odnosih med 
Evropsko unijo in Latinsko Ameriko,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z 18. 

                                               
1 UL C 46, 24. 2. 2006, str. 1. 
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decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja1,

– ob upoštevanju regionalnega programskega dokumenta Komisije za Latinsko Ameriko za 
obdobje 2007–2013 z dne 12. julija 2007 (E/2007/1417) in njegove vmesne ocene,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. septembra 2009 z naslovom „Evropska unija 
in Latinska Amerika:  partnerstvo svetovnih akterjev“ (COM (2009)0495),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. septembra 2009 z naslovom „Usklajenost 
politik za razvoj: vzpostavitev okvira politik za pristop celotne Unije“ (COM 
(2009)0458), sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 17. novembra 
2009 o skladnosti politike za razvoj ter operativnega okvira za učinkovitost pomoči,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 10. novembra 2010 z naslovom „Razvojna 
politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju. Povečevanje učinka 
razvojne politike EU“ (COM(2010)0629),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Povečanje učinka razvojne politike EU: 
agenda za spremembe“ z dne 13. oktobra 2011 (COM(2011)0637),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „BDP in 
več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja“ z dne 20. avgusta 2009 
(COM(2009)0433),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (COM(2011)0840, SEC(2011)1469, 
SEC(2011)1470),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Priprava večletnega finančnega okvira za financiranje sodelovanja EU za afriške, 
karibske in pacifiške države ter čezmorske države in ozemlja za obdobje 2014–2020“ 
(COM(2011)0837, SEC(2011)1459, SEC(2011)1460),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (COM(2011)0843, 
SEC(2011)1475, SEC(2011)1476),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Proračun za strategijo Evropa 2020“ z 
dne 29. junija 2011 (COM(2011)0500) in delovnega dokumenta Komisije z istega dne o 
proračunu za Evropo 2020: sedanji sistem financiranja, izzivi, ki so pred nami, rezultati 
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in različne možnosti glede glavnih horizontalnih 
in sektorskih vprašanj (SEC(2011)0868),

– ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Evropa 
v svetu: nov pristop k financiranju zunanjega ukrepanja EU“ (COM(2011)0865),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (COM(2011)0840, SEC(2011)1469, 

                                               
1 UL L 378, 27.12.2006, str. 41.
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SEC(2011)1470),

– ob upoštevanju resolucij Evro-latinskoameriške parlamentarne skupščine (EuroLat) in 
zlasti resolucij o obetih za trgovinske odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko ter 
o strategijah za zaščito in ustvarjanje delovnih mest, predvsem za ženske in mlade, 
sprejetih na njenem petem rednem plenarnem zasedanju, ki je potekalo 18. in 19. maja 
2011 v Montevideu v Urugvaju,

– ob upoštevanju resolucij z dne 15. novembra 2001 o globalnem partnerstvu in skupni 
strategiji za odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, z dne 27. aprila 2006 o 
okrepljenem partnerstvu med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko in z dne 24. aprila 
2008 o petem vrhunskem srečanju latinskoameriških in karibskih držav in Evropske unije 
v Limi1,

– ob upoštevanju svojih resolucij o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko2, o 
trgovinskih odnosih Evropske unije z Latinsko Ameriko3  in o povečevanju učinka 
razvojne politike EU4,

– ob upoštevanju študije o novi politiki razvojnega sodelovanja Evropske unije z Latinsko 
Ameriko s posebnim poudarkom na socialni koheziji, regionalnem povezovanju in 
sodelovanju jug-jug (december 2011),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj in mnenja Odbora za zunanje zadeve 
(A7-0000/2012),

A. ker je glavni cilj razvojnega sodelovanja, kot je opredeljeno v Lizbonski pogodbi, 
izkoreniniti revščino in spodbujati trajnostni gospodarski in družbeni razvoj, vključno z 
doseganjem razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015;

B. ker vsak tretji Latinoameričan (180 milijonov ljudi) še vedno živi pod pragom revščine in 
ker je 10 držav te regije še vedno uvrščenih med 15 držav z največjimi neenakostmi na 
svetu5;

C. ker mora opredelitev nove politike sodelovanja upoštevati posebne prednostne naloge in 
potrebe vsake države posebej in ker mora Evropska unija pri vodenju boja proti revščini in 
spodbujanju razvoja na regionalni in svetovni ravni sodelovati z državami srednjega 
dohodkovnega razreda;

D. ker Latinska Amerika in Evropska unija tvorita dvoregijsko strateško partnerstvo, ki 
temelji na skupnih vrednotah ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
ker je Evropska unija glavna vlagateljica, druga največja trgovinska partnerica in glavna 

                                               
1 UL C 140 E, 16.3.2002, str. 569.
2 UL C 81 E, 15.3.2011, str. 54.
3 UL C 12 E, 15.1.2011, str. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
5 Podatki Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko (CEPAL) in Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).
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donatorka razvojne pomoči, ki prispeva 53 % vse uradne razvoje pomoči regiji;

E. ker Evropska unija prek sporazumov o partnerstvu in prek razvojne pomoči še naprej nudi 
znatno podporo razvojnemu procesu in stabilizaciji regije; ker je zelo zaskrbljujoče 
dejstvo, da lahko s tem preneha, ko bodo rezultati omenjenega procesa utrjeni;

F. ker sta boj proti revščini, neenakosti, izključevanju in diskriminaciji – zlasti žensk in 
etničnih manjšin – ter spodbujanje socialne kohezije in človekovih pravic še naprej 
osrednji prednostni nalogi strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Latinsko 
Ameriko;

G. ker je splošni sistem preferencialov Evropske unije osrednji instrument razvojnega 
sodelovanja, zmanjševanja revščine in spodbujanja človekovih pravic; ker mora sedanja 
reforma splošnega sistema preferencialov na učinkovit in skladen način pomagati pri 
doseganju omenjenih ciljev in zagotoviti, da bodo imeli proizvajalci v manj razvitih 
državah od tega sistema korist; ker s sedanjo reformo splošnega sistema preferencialov 
upravičenost ne sme postati odvisna od BDP na prebivalca; ker se lahko vse države 
svobodno odločijo, ali bodo sklenile dvostranske sporazume o prosti trgovini z Evropsko 
unijo ali ne, in ker morajo imeti možnost, da – dokler izpolnjujejo ustrezne pogoje – še 
naprej koristijo prednosti sistema splošnih preferencialov;

H. ker so v boju proti revščini in družbeni izključenosti izobrazba in usposabljanje ter splošen 
dostop do javnih zdravstvenih storitev izjemnega pomena;

I. ker je Latinska Amerika med najbolj nasilnimi regijami sveta, kjer predstavlja kriminal, 
kot sta trgovanje z drogami in organiziran kriminal, zelo velik problem in grožnjo za 
razvoj regije;

1. opozarja, da čeprav je gospodarska in finančna kriza Latinsko Ameriko manj prizadela kot 
druge regije, ostajata stopnja neenakosti in revščine zelo visoki, njen napredek pri 
doseganju šestih razvojnih ciljev tisočletja pa je nezadosten;

2. meni, da je zaradi gospodarskega in tehnološkega napredka nekaterih držav Latinske 
Amerike treba ponovno razmisliti o ciljih razvojnega sodelovanja EU; zahteva 
preusmeritev in ne krčenja ali prenehanja sodelovanja; vztraja, da se soočamo s skupnimi 
izzivi, s katerimi se bomo spopadli s krepitvijo večstranskosti;

3. meni, da je nujno oblikovati instrumente in cilje za sodelovanje po meri vsake posamezne 
države, pri čemer se bodo sredstva namenjala najbolj ranljivim med njimi, hkrati pa se bo 
izboljševala skladnost politik za razvoj; 

4. poziva Komisijo in Svet, naj se v obdobju 2014–2020 obseg sodelovanja instrumenta za 
razvojno sodelovanje za Latinsko Ameriko ohrani na tretjini celotnega zneska za 
geografske instrumente;

5. pozdravlja načeli razlikovanja in koncentracije pomoči, ki ga je predlagala Komisija; 
vztraja, da je treba razlikovanje vzpostaviti postopoma v fazi načrtovanja programov – to 
velja tako za države prejemnice kot za lastna orodja sodelovanja –, pri tem pa razviti 
druge oblike sodelovanja, ki so bolj prilagojene državam srednjega dohodkovnega 
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razreda;

6. vztraja, da mora biti kakršnakoli morebitna prerazporeditev sredstev v prid geografskim 
programom za izkoreninjenje lakote v državah z nizkimi in v državah s srednje nizkimi 
dohodki v regiji;

Pomen držav srednjega dohodkovnega razreda – potreba po diferenciranem pristopu

7. obžaluje, da predlog Komisije o instrumentu za razvojno sodelovanje enajstim državam 
srednjega dohodkovnega razreda na območju Latinske Amerike in Karibov odvzema 
dostop do dvostranskih programov; ponavlja, da spadajo države Latinske Amerike med 
tiste države na svetu, v katerih je enakost v dohodku na prebivalca najmanjša, in da 
trdovratna neenakost nastopa v kontekstu majhne socialno-ekonomske mobilnosti; 
poudarja, da gre za zelo raznolike države in da je posledično treba ohranjati diferencirano 
sodelovanje, ki temelji na usklajevanju in političnem dialogu;

8. poziva Komisijo in Svet, naj v okviru načela razlikovanja izvedeta objektivno in 
pregledno analizo z namenom pregleda in razširitve obsega kazalnikov za ocenjevanje 
razvoja, pri čemer se ne smeta omejiti na višino dohodka, temveč morata gospodarska 
merila tolmačiti v luči drugih dejavnikov, kot so indeks revščine, indeks ranljivosti in 
krizni indeks Generalnega direktorata za humanitarno pomoč (ECHO), Ginijev koeficient 
in koeficient neenakosti; opozarja, da razvrščanje držav glede na višino dohodka temelji 
na izračunih, za katerimi se skrivata neenakost in revščina;

9. ob upoštevanju omenjenih kazalnikov vztraja, naj Evropska unija v prihodnjem 
instrumentu za razvojno sodelovanje vsaj v primeru Kolumbije, Ekvadorja in Peruja 
nadaljuje z dvostranskim sodelovanjem;

10. poziva Komisijo, naj ob začetku veljave novega instrumenta za razvojno sodelovanje 
predstavi usklajeno strategijo za postopno prenehanje dvostranske pomoči preostalim 
izmed enajstih držav srednjega dohodkovnega razreda, ki naj vključuje naslednja merila:

– jasna povezava med cilji in sektorsko koncentracijo dvostranske pomoči ter krepitvijo 
socialne kohezije, zlasti s sofinanciranjem politik in akcijskih programov za 
zmanjševanje neenakosti na področju dohodkov in možnosti ter z drugimi
naprednejšimi programi za spodbujanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, kar 
vključuje pospeševanje tehnološkega in znanstvenega sodelovanja ter tehnične 
pomoči; prednostni dostop do tematskih programov; spodbujanje vračljive pomoči in 
programov štipendiranja;

– opredelitev prednostnih nalog s pomočjo dvostranskih in dvoregijskih dialogov z 
nacionalnimi organi in civilno družbo;

– ohranjanje dvostranskega sodelovanja v prehodnem obdobju, katerega dolžina je 
določena na podlagi kazalnikov za dodelitev pomoči in položaja vsake posamezne 
države ter  lahko traja največ štiri leta,

11. vztraja, da je finančna sredstva partnerskega instrumenta nujno povečati za več kot 
milijardo evrov za spodbujanje nove oblike sodelovanja z državami srednjega 
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dohodkovnega razreda in državami z višjimi srednjimi dohodki ter pri tem zagotoviti  
predvidljivost, količinsko opredelitev in nadzor financiranja;

Boj proti revščini in socialna kohezija

12. meni, da sta visoka raven neenakosti in neobstoj učinkovitega mehanizma za socialno 
varstvo največji oviri za utrditev demokracije ter za pravično in trajnostno gospodarsko 
rast regije, zaradi česar zahteva, da se več pozornosti nameni upravljanju in socialni 
koheziji;

13. poudarja, da je pomembno ohraniti cilj 20 % za izobraževalne in zdravstvene programe;

14. meni, da mora instrument za razvojno sodelovanje v svoje tematsko, nacionalno in 
regionalno načrtovanje programov uspešneje vključevati cilje socialne kohezije in pri tem 
podpirati predvsem pravičnejše fiskalne, davčne in socialne politike, ki spodbujajo 
enakost, dostop do javnih storitev in dostojno delo;

Skladnost politik za razvoj

15. opozarja na pomen razvojnega sodelovanja, opredeljenega v členu 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, za izkoreninjenje revščine, spodbujanje ekonomskih in 
socialnih pravic, varstvo okolja, dobro upravljanje ter za trajnostni in vključujoč razvoj;

16. opozarja, da so sporazumi o partnerstvu močna spodbuda za regionalno povezovanje; 
trdi, da neskladnost politik ogroža ta proces;

17. opozarja, da ima civilna družba osrednjo vlogo pri utrjevanju demokracije in pri 
opredeljevanju, izvajanju in nadzoru razvojnih politik v Latinski Ameriki; obžaluje, da se 
temu v sedanjih programih sodelovanja namenja tako malo pozornosti in sredstev;

Nasilje in kriminal

18. izraža zaskrbljenost zaradi družbenih posledic, ki jih imata v regiji visoka stopnja nasilja 
in kriminala; meni, da je nujno določiti strategijo, ki bo obravnavala ekonomske, socialne 
in politične vzroke zanju;

Podnebne spremembe

19. izraža zaskrbljenost zaradi vpliva podnebnih sprememb na trajnostni razvoj, zaščito 
biotske raznovrstnosti, krčenje gozdov in kmetijsko proizvodnjo v Latinski Ameriki;

20. opozarja, da predstavljajo podnebne spremembe za Latinsko Ameriko dodatno breme in 
da je nujno treba nameniti finančna sredstva ukrepom za boj proti podnebnim 
spremembam in za prilagajanje nanje ter blažilnim ukrepom;

Zasebni sektor in infrastruktura 

21. poudarja pomen sklada za spodbujanje naložb v Latinski Ameriki, katerega prednostne 
naloge so energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, promet, zaščita biotske 
raznovrstnosti in spodbujanje malih in srednjih podjetij, ter poudarja pomembno vlogo 
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sklada za regionalno povezovanje in za programe za mednarodno konkurenčnost regije;

Diferencirano sodelovanje: znanstvene in tehnološke raziskave

22. poziva k okrepljenemu sodelovanju z nekaterimi državami srednjega dohodkovnega 
razreda v okviru programa Obzorje 2020 na področju znanosti, tehnologije in inovacij;

23. meni, da bi začetek natančnega dialoga o vprašanjih znanosti, tehnologije in inovacij 
lahko spodbudil vzpostavitev evro-latinskoameriškega območja inovacij in znanja;

Spodbujanje regionalnega sodelovanja, sodelovanja jug-jug in tristranskega sodelovanja

24. poziva Komisijo, naj bolje premisli o vključitvi sodelovanja jug-jug v politiko 
sodelovanja;

25. ponovno poudarja pomen tristranskega sodelovanja in njegovo osrednjo vlogo pri 
doseganju razvojnih ciljev tisočletja, izkoreninjenju revščine, spodbujanju zaposlovanja 
in enakosti med spoloma, izobraževanju, socialni koheziji, kmetijstvu in trajnostnem 
razvoju;

26. meni, da morata biti sodelovanje jug-jug in tristransko sodelovanje osrednja tema VII. 
vrhunskega srečanja Evropske unije ter Latinske Amerike in Karibov v Čilu, pri čemer je 
treba sprejeti jasne nadaljnje ukrepe na podlagi končnih sklepov vrhunskega srečanja v 
Madridu; 

o

o o

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Lizbonska pogodba določa, da delovanje Unije na mednarodnem prizorišču med drugim 
temelji na načelih univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic, na spoštovanju 
človekovega dostojanstva ter na načelih enakosti in solidarnosti.  Navaja tudi, da si bo Unija 
prizadevala razvijati odnose in graditi partnerstva s tretjimi državami ter na ta način v državah 
v razvoju spodbujati trajnostni na gospodarski, družbeni in okoljski razvoj, katerega glavni 
cilj je izkoreninjenje revščine.

Poročevalec je prepričan, da ima politika Evropske unije na področju razvojnega sodelovanja 
in zlasti usklajenost politik Unije temeljno vlogo pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja in 
pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic, varnosti preskrbe s 
hrano in okoljske trajnostnosti. 

V času, ko se Evropska komisija in Evropski parlament ukvarjata s pogajalskim procesom o 
prihodnjem instrumentu za razvojno sodelovanje in o finančnem okviru 2014–2020, 
poročevalec pravočasno predlaga, da se v proces vključijo nove oblike razvojnega 
sodelovanja med Evropsko unijo in regijo Latinske Amerike.

Svetovna gospodarska in finančna kriza ima za evropska gospodarstva hude posledice.  
Vendar pa se v Latinski Ameriki kriza kaže v blažji obliki, v letu 2012 pa se celo pričakuje, 
da bo njeno gospodarstvo zraslo za 4,5 %. Kljub temu Mednarodni denarni sklad jasno 
opozarja, da lahko negotovost glede svetovnega okrevanja prizadene rast Latinske Amerike. 
Kljub pozitivnim gospodarskim napovedim zgroženo ugotavljamo, da gre za regijo, kjer 180 
milijonov ljudi živi pod pragom revščine in kjer se po podatkih razvojnega programa 
Združenih narodov (UNDP) deset držav še naprej uvršča med petnajst držav z največjimi 
neenakostmi na svetu.

Evropska unija je glavna donatorka razvojne pomoči, glavna vlagateljica in druga največja 
trgovinska partnerica regije. Poročevalec je prepričan, da so sodelovanje in pomoč, ki ju je 
Evropska unija s podpisom sporazumov o partnerstvu nudila Latinski Ameriki ta zadnja leta, 
ter njena razvojna pomoč pozitivno prispevali k prizadevanjem vsake države za utrditev 
pravne države in zmanjševanje problemov akutne revščine. V tem času jih ne smemo 
zapustiti: zdaj je čas, da vzpostavimo okvir spodbud, da še naprej nudimo pomoč državam, ki 
jo najbolj potrebujejo, in da tistih državam, ki dosegajo najboljše rezultatov, vendar se še 
naprej spopadajo z nesprejemljivimi stopnjami revščine in neenakosti, ne kaznujemo z 
ukinitvijo pomoči. 

Po tolikšnem napredku, ki smo ga v naših dvoregijskih odnosih dosegli s podpisom 
pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko, z ustanovitvijo fundacije EU-LAK, z 
vzpostavitvijo sklada za spodbujanje naložb v Latinski Ameriki in s pomembnimi dialogi o 
podnebnih spremembah, inovacijah, drogah ali migracijah, ne moremo zanemariti naših 
zavez, saj bi to postavilo pod vprašaj samo skladnost naše zunanje politike.

Poročevalec poudarja, da lahko okrepitev prisotnosti v Latinski Ameriki Evropski uniji da nov 
zagon za izhod iz krize. Poročevalec zato verjame, da je preusmeritev naše politike na 
področju razvojne pomoči nujna. Potrebno je usklajeno in prilagojeno sodelovanje, ki 
upošteva razmere vsake države posebej in ki temelji na kazalnikih, ki so obsežnejši od tistih, 
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ki merijo le višino dohodka.  Evropska unija mora še naprej sodelovati z državami srednjega 
dohodkovnega razreda, da bodo te razvile svoj potencial vodilnih držav na področju boja proti 
revščini in razvoja na regijski ravni. 

Ne smemo pozabiti, da naše strateško partnerstvo temelji na skupnih vrednotah ter 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poudariti je treba, da se soočamo s
skupnimi izzivi, kot so kriza na področju hrane, boj proti podnebnim spremembam in iskanje 
socialnega izhoda iz krize, ter da se moramo z njimi spopasti s krepitvijo večstranskosti. Zato 
poročevalec poziva Evropsko komisijo, naj predstavi skladno strategijo za postopno 
prenehanje dvostranske pomoči državam srednjega dohodkovnega razreda in za okrepitev 
pomoči državam z nizkimi dohodki. Povedano drugače, poročevalec poziva, naj novi 
instrument za razvojno sodelovanje zagotovi resnično dodana vrednost.

Predlog za prihodnjii instrument za razvojno sodelovanje mora zagotavljati dodano 
vrednost

Gospodarska kriza ne sme biti rabelj uradne razvojne pomoči in najrevnejši na svetu ne 
morejo plačevati najvišje cene zanjo. Ne moremo dovoliti, da je 63 % latinskoameriških otrok 
in mladoletnikov, ki po podatkih Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko 
Ameriko (CEPAL) živijo v revščini, žrtev hudih špekulacij, ki uničujejo naša gospodarstva. 

Osnovnim storitvam, kot so izobraževanje, zdravstvo ali spolno in reproduktivno zdravje, ne 
moremo zmanjšati sredstev, medtem ko finančni in bančni sektor spet rasteta. Nesprejemljivo 
je, da so v sedanjem predlogu Evropske komisije o instrumentu za razvojno sodelovanje 
osnovne storitve izginile s seznama prednostnih nalog. Poročevalec zato vztraja, da se ohrani 
sedanja obveznost, da se 20 % pomoči nameni ključnim sektorjem, to je izobraževanju, 
usposabljanju in javnemu zdravstvu.

Sedanje obdobje rasti Latinske Amerike je prispevalo velik družbeni in gospodarski napredek, 
vendar pa večini držav ni prineslo pomembnejše spremembe vzorcev porazdelitve dohodka in 
tudi ne izboljšanja socialne kohezije ali večjega pomena znanja in inovacij.  Poročevalec 
meni, da je pomembno, da novi predlog o instrumentu za razvojno sodelovanje zagotovi 
dodano vrednost, in to ne le s količinskim povečanjem pomoči, temveč predvsem z 
izboljšanjem kakovosti instrumenta, ki mora biti dosledno usmerjen v prerazdelitvene politike 
in krepitev socialne kohezije.

Premagati revščino pomeni tudi  premagati neenakost in izključenost in ravno na ta vidik se 
mora novi instrument za razvojno sodelovanje najbolj osredotočiti: spodbujati mora 
regionalne, fiskalne in davčne politike, osnovne socialne storitve in naložbe v znanost, 
tehnologijo in inovacije, boj proti neenakosti, proti proizvodnji, uživanju in trgovini z 
drogami ter enakost med spoloma.

Ne smemo pozabiti, da so ženske in etnične manjšine najbolj izpostavljene neenakosti in 
izključitvi. V Ekvadorju, na primer, živi v revščini 5 milijonov ljudi, kar predstavlja 36 % 
vsega prebivalstva te države, od katerih jih je 2 milijona žensk, ki živijo v skrajni revščini, kar 
pomeni, da hrano zaužijejo mogoče enkrat na dan. Poleg tega je po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije 70 %  žensk te države, starih med 15 in 44 let, žrtev moškega nasilja.
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Tako se v Latinski Ameriki vsako leto zgodi povprečno 25 povzročitev smrti na 100 000 
prebivalcev, kar to regijo uvršča med najbolj nasilne na svetu. Leta 2010 je bilo samo v 
Srednji Ameriki 18 000 oseb žrtev povzročitve smrti, po podatkih razvojnega programa 
Združenih narodov (UNDP) pa so vlade srednjeameriških držav za varnost in pravico porabile 
štiri milijarde dolarjev. Novi instrument za razvojno sodelovanje bi lahko dal prednost ne le 
boju proti nasilju, ampak tudi oblikovanju strategije proti korupciji, kot tudi krepitvi družbene 
odgovornosti podjetij.

Z novim načrtovanjem programov instrumenta za razvojno sodelovanje se mora nadaljevati 
boj proti podnebnim spremembam, in sicer s posebnimi skladi in programi za prilagajanje 
ranljivih držav Latinske Amerike. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in boj proti krčenju 
gozdov sta ključnega pomena za trajnostni razvoj regije.

V oblikovanje prednostnih nalog kot tudi v spremljanje programov je nujno potrebno v polni 
meri vključiti nacionalne organe in civilno družbo.

Evropska unija mora še naprej slediti aktualnim globalnim izzivom, izboljšati učinkovitost 
pomoči, hkrati pa zagotoviti dovolj sredstev, da na milijone otrok ne bo odraščalo brez 
možnosti za razvoj svojih sposobnosti in življenjskih pogojev.  To je cilj nas vseh, pa tudi cilj, 
ki za Evropsko unijo in vse Evropejce kljub krizi predstavlja najbolj human in solidaren 
projekt doslej. Gre za odgovornost, h kateri se morajo zavezati tudi vse države regije, da bi 
tako spodbudile regionalno sodelovanje in krepitev sodelovanja jug-jug.


