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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

14.4.2010 A7-0111/18 

Módosítás  18 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
G preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel Latin-Amerikában a katonai 

kiadások az elmúlt években jelentısen 

növekedtek, 

G. mivel úgy Latin-Amerikában, mint 

Európában a katonai kiadások az elmúlt 

években jelentısen növekedtek, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/19 

Módosítás  19 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel a Latin-Amerikával fenntartott 

kapcsolatok fejlıdése kölcsönös érdek és 

minden uniós tagállam számára potenciális 

elınyöket hordozhat, 

L. mivel a Latin-Amerikával fenntartott 

kapcsolatok fejlıdése kölcsönös érdek és 

minden uniós tagállam, illetve latin-

amerikai ország számára potenciális 

elınyöket hordozhat, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/20 

Módosítás  20 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. pozitívan fogadja „Az EU és Latin-

Amerika: globális szereplık társulása” 

címő bizottsági közleményt, melynek célja, 

hogy azonosítsa, értékelje és megvalósítsa 

azokat az operatív javaslatokat, amelyek a 

kétoldalú regionális stratégiai partnerség 

kibontakozását szolgálják; 

1. tudomásul veszi „Az EU és Latin-

Amerika: globális szereplık társulása” 

címő bizottsági közleményt, melynek célja, 

hogy azonosítsa, értékelje és megvalósítsa 

azokat az operatív javaslatokat, amelyek a 

kétoldalú regionális stratégiai partnerség 

kibontakozását szolgálják; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/21 

Módosítás  21 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. gratulál a spanyol elnökség 

lendületéhez, mellyel el kívánja érni az 

EU–Közép-Amerika társulási 

megállapodás és a Kolumbiával és Peruval 

kötendı többoldalú kereskedelmi 

megállapodások aláírását, valamint az 

Európai Unió és a Mercosur közti 

tárgyalások újraindítására vonatkozó 

elszántságához és határozott 

érdeklıdéséhez; 

2. tudomásul veszi a spanyol elnökség 

lendületét, mellyel el kívánja érni az EU–

Közép-Amerika társulási megállapodás és 

a Kolumbiával és Peruval kötendı 

többoldalú kereskedelmi megállapodások 

aláírását, valamint az Európai Unió és a 

Mercosur közti tárgyalások újraindítására 

vonatkozó elszántságát és határozott 

érdeklıdését; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Módosítás  22 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. hangsúlyozza a kétoldalú regionális 

stratégiai partnerség alapját képezı 

alapelvek és értékek – a plurális és 

képviseleti demokrácia, az emberi jogok és 

szabadságjogok tiszteletben tartása, a 

szólásszabadság, a jogállamiság, a jog 

érvényesülése, a játékszabályok betartása, 

a jogbiztonság és a diktatúra és az 

önkényuralom valamennyi formájának 

elutasítása – fontosságát; 

5. hangsúlyozza a kétoldalú regionális 

stratégiai partnerség alapját képezı 

alapelvek és értékek – a plurális és 

képviseleti demokrácia, az emberi 

(politikai, gazdasági és szociális) jogok és 

szabadságjogok tiszteletben tartása, a 

szólásszabadság, a jogállamiság, a jog 

érvényesülése, a játékszabályok betartása, 

a jogbiztonság és a diktatúra és az 

önkényuralom valamennyi formájának 

elutasítása – fontosságát; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/23 

Módosítás  23 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. hangsúlyozza meggyızıdését, hogy 

számos latin-amerikai partnerének belsı 

stabilitása az államreform függvénye, 

amelynek magában kell foglalnia 

valamennyi ıshonos nép és más kisebbség 

bevonását a döntéshozatali folyamatokba a 

diszkrimináció elkerülése és kultúrájuk és 

hagyományaik megırzésének támogatása 

érdekében, ami lehetıvé teszi a társadalom 

további gazdagodását és a demokratikus 

kormányzás megerısítését; 

15. hangsúlyozza meggyızıdését, hogy 

számos latin-amerikai partnerének belsı 

stabilitása az államreform függvénye, 

amelynek magában kell foglalnia 

valamennyi ıshonos nép és más kisebbség 

teljes és tényleges bevonását a 

döntéshozatali folyamatokba a 

diszkrimináció minden formájának 
elkerülése és kulturális jogaik és 

hagyományaik megırzésének támogatása 

érdekében, mivel ezek lehetıvé teszik a 

társadalom további gazdagodását és a 

demokratikus kormányzás megerısítését; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/24 

Módosítás  24 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. javasolja, hogy növeljék a Peruban, 

Kolumbiában és Bolíviában folyamatban 

lévı, alternatív fejlesztések révén a 

kábítószer-termesztés felszámolását célzó 

programok projektjeinek finanszírozására 

szánt elıirányzatokat; 

18. javasolja, hogy növeljék a Peruban, 

Kolumbiában és Bolíviában folyamatban 

lévı, alternatív fejlesztések révén a 

kábítószer-termesztés felszámolását célzó 

programok projektjeinek finanszírozására 

szánt elıirányzatokat, olyan megoldásokat 

keresve, amelyek lehetıvé teszik az érintett 

lakosság bevonását; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/25 

Módosítás  25 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
22 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. az elsı szakasz lezárása érdekében 

határozottan támogatja az EU–Mercosur 

társulási megállapodásról szóló tárgyalások 

újraindítását, – tekintettel arra, hogy az 

ilyen nagy jelentıségő és emberek 
százmillióit érintı társulási megállapodás 

problémamentes megkötése esetén a világ 

legambiciózusabb biregionális 

megállapodása lenne –, az EU–Közép-

Amerika társulási megállapodásról 

folytatott tárgyalások lezárását a madridi 

csúcstalálkozó elıtt, az Andok 

Közösséggel 2003-ban kötött politikai és 

együttmőködési megállapodás 

felülvizsgálatát, valamint a Mexikóval és 

Chilével már meglevı társulási 

megállapodások elmélyítését; megállapítja, 

hogy az EU és az Andok Közösség 

országai közötti többoldalú kereskedelmi 

megállapodásról folytatott tárgyalásokat 

kielégítı módon lezárták; hozzálát az e 

megállapodásokról szóló parlamenti 

ratifikációs eljárás kellı pontossággal 

történı végrehajtásához annak 

biztosítására, hogy a megállapodások 

valamennyi kölcsönösen fontos szempont 

vonatkozásában pozitív hatással legyenek; 

22. az elsı szakasz lezárása érdekében 

határozottan támogatja az EU–Mercosur 

társulási megállapodásról szóló tárgyalások 

újraindítását – tekintettel arra, hogy az 

ilyen nagy jelentıségő és hétszázmillió 
embert érintı társulási megállapodás 

mihamarabbi megkötése esetén a világ 

legambiciózusabb biregionális 

megállapodása lenne –, tudomásul veszi az 

EU–Közép-Amerika társulási 

megállapodásról folytatott tárgyalásoknak 

a madridi csúcstalálkozó elıtti lezárására, 

az Andok Közösséggel 2003-ban kötött 

politikai és együttmőködési megállapodás 

felülvizsgálatára, valamint a Mexikóval és 

Chilével már meglevı társulási 

megállapodások elmélyítésére irányuló 

erıfeszítéseket; megállapítja, hogy az EU 

és az Andok Közösség országai közötti 

többoldalú kereskedelmi megállapodásról 

folytatott tárgyalásokat lezárták; hozzálát 

az e megállapodásokról szóló parlamenti 

ratifikációs eljárás kellı pontossággal 

történı végrehajtásához annak 

biztosítására, hogy a megállapodások 

valamennyi kölcsönösen fontos szempont 

vonatkozásában pozitív hatással legyenek; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/26 

Módosítás  26 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
32 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. elégedettséggel fogadja a nemek 

közötti egyenlıség megvalósítása 

érdekében tett erıfeszítéseket és javasolja 

olyan együttmőködési politikák kialakítását 

az Európai Unió és Latin-Amerika között, 

amelyek elısegítik a nık jogállásának 

megerısítését, valamint az egyenlıséget az 

oktatáshoz, a munkához és az emberi és 

szociális jogokhoz való hozzáférés terén; 

32. elégedettséggel fogadja a nemek 

közötti egyenlıség megvalósítása 

érdekében tett erıfeszítéseket, kéri azok 

fokozását, és javasolja olyan 

együttmőködési politikák kialakítását az 

Európai Unió és Latin-Amerika között, 

amelyek elısegítik a nık jogállásának 

megerısítését, valamint az egyenlıséget az 

oktatáshoz, a munkához és az emberi és 

szociális jogokhoz való hozzáférés terén, 

és kéri az érintett kormányokat és 

együttmőködési szervezeteket az ilyen 

irányú kezdeményezések megfelelı 

emberi, pénzügyi és technikai 

erıforrásokkal való támogatására;    

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/27 

Módosítás  27 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
37 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. üdvözli a EU–Latin-Amerika/Karib-

térség 2010. május 13–14. között a 

spanyolországi Alcalá de Henaresben 

(Madrid) a miniszterek és a 

társadalombiztosítás területén illetékes 

vezetık részvételével megrendezésre 

kerülı következı találkozóját, melynek 

témája a társadalombiztosítási rendszerek 

összehangolása, és ugyanígy támogatja a 

Latin-amerikai Társadalombiztosítási 

Szervezet (OISS) munkáját, amelynek célja 

a gazdasági és társadalmi jólét 

elımozdítása a koordinációs és a 

társadalombiztosítással kapcsolatos 

tapasztalatok cseréje révén; 

37. üdvözli a EU–Latin-Amerika/Karib-

térség 2010. május 13–14. között a 

spanyolországi Alcalá de Henaresben 

(Madrid) a miniszterek és a 

társadalombiztosítás területén illetékes 

vezetık részvételével megrendezésre 

kerülı következı találkozóját, melynek 

témája a társadalombiztosítási rendszerek 

összehangolása, és ugyanígy támogatja a 

Iberoamerikai Társadalombiztosítási 

Szervezet (OISS) munkáját, amelynek célja 

a gazdasági és társadalmi jólét 

elımozdítása a koordinációs és a 

társadalombiztosítással kapcsolatos 

tapasztalatok cseréje révén, továbbá kéri, 

hogy úgy a miniszteri találkozó résztvevıi, 

mint az OISS nyújtsanak be innovatív 

javaslatokat az érintett lakosság 

társadalombiztosításának maximális 

biztosítása érdekében;  

Or. es 
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 HU 

 

14.4.2010 A7-0111/28 

Módosítás  28 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
39 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. ismételten kijelenti, hogy az 

integrációra irányuló konkrét és gyakorlati 

fellépésekkel kapcsolatos stratégia (utak, 

olaj- és gázvezetékek, a régióközi 

kereskedelem fejlesztése stb.) és a 

térségben tevékenykedı különbözı 

szereplık népszerősítése hozzájárulhat az 

integráció elımozdításához és erısítheti a 

térségben a közösség érzését; 

39. ismételten kijelenti, hogy az 

integrációra irányuló konkrét és gyakorlati 

fellépésekkel kapcsolatos stratégia (utak, 

vasutak, olaj- és gázvezetékek, a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos 

együttmőködés, a régióközi kereskedelem 

fejlesztése stb.) és a térségben 

tevékenykedı különbözı szereplık 

népszerősítése hozzájárulhat az integráció 

elımozdításához és erısítheti a térségben a 

közösség érzését; 

Or. es 
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 HU 

 

14.4.2010 A7-0111/29 

Módosítás  29 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. hangsúlyozza, hogy a térséget jellemzı 

növekedés megtorpanásának 

megakadályozása és a fenntartható fejlıdés 

megakadásának elkerülése érdekében 

stratégiai koordinációra van szükség az 

energia-, a vízügyi és a távközlési 

ágazatokban; 

40. hangsúlyozza, hogy a térséget jellemzı 

növekedés megtorpanásának 

megakadályozása és a fenntartható fejlıdés 

megakadásának elkerülése érdekében be 

kell vonni az állami hatóságokat az 

energia-, a vízügyi és a távközlési 

ágazatokban követendı koordinált 

stratégia megalkotásába, és fel kell hagyni 

az energiatermelési megaprojektek (pl. a 

víztározók) támogatásával, melyek igen 

káros hatással vannak a környezetre és a 

közelben élı lakosságra; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/30 

Módosítás  30 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
53 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. hangsúlyozza, hogy meg kell kötni a 

jelenleg tárgyalás alatt levı szubregionális 

társulási megállapodásokat és sajnálja, 

hogy ezen tárgyalások jelenleg különbözı 

okok miatt megrekedtek, azonban felhívja 

a figyelmet arra, hogy amennyiben 

áthidalhatatlan akadályokba ütköznek, 

alternatív megoldásokat kell találni – nem 

tévesztve szem elıl a globális stratégiai 

célokat – annak érdekében, hogy a 

politikai, kereskedelmi vagy szociális 

kapcsolataikat az EU-val szorosabbra 

főzni kívánó országok ne szigetelıdjenek 

el; 

törölve 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/31 

Módosítás  31 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
54 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. ismét felhívja a figyelmet az EU által a 

regionális integrációs folyamat részére 

folyósított támogatás és a Közép-

Amerikához hasonlóan a társulási 

szerzıdéseken keresztül bonyolított, 

blokkról blokkra haladó tárgyalási 

megközelítés fontosságára; felismeri 

azonban, hogy az EU-val fenntartott 

kapcsolataikat kiterjeszteni kívánó 

országok esetében nem engedhetı meg, 

hogy a regionális integrációs 

folyamatokból adódó belsı problémák 

(lásd az Andok Közösség esetét) vagy a 

tagok által hozott – bármily indokolt – 

egyéni döntések miatt hátrányos helyzetbe 

kerüljenek; 

54. ismét felhívja a figyelmet az EU által a 

regionális integrációs folyamat részére 

folyósított támogatás és a Közép-

Amerikához hasonlóan a társulási 

szerzıdéseken keresztül bonyolított, 

blokkról blokkra haladó tárgyalási 

megközelítés fontosságára, és felszólítja az 

Európai Uniót, hogy kerüljön minden 

olyan helyzetet, amely veszélybe 

sodorhatja az említett, igen törékeny 

integrációs folyamatokat;  

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/32 

Módosítás  32 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
55 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. támogatja az Európai Bizottság által 

javasolt latin-amerikai beruházási keretet 

(LAIF), amely kézzelfogható bizonyítékot 

ad az Unió elkötelezettségére a regionális 

konszolidáció és integráció, valamint a 

Latin-Amerikán belüli 

összekapcsolhatóság fejlesztése iránt; 

tudomásul veszi, hogy 2013-ig 100 millió 

euró szerepel a közösségi költségvetésben, 

eltekintve az esetleges további tagállami 

hozzájárulásoktól és támogatásoktól; 

55. támogatja az Európai Bizottság által 

javasolt latin-amerikai beruházási keretet 

(LAIF), amely kézzelfogható bizonyítékot 

ad az Unió elkötelezettségére a regionális 

konszolidáció és integráció, valamint a 

Latin-Amerikán belüli 

összekapcsolhatóság fejlesztése iránt, és 

reméli, hogy ez hozzájárul az európai 

beruházások célországai és -ágazatai 

diverzifikálásához; tudomásul veszi, hogy 

2013-ig 100 millió euró szerepel a 

közösségi költségvetésben, eltekintve az 

esetleges további tagállami 

hozzájárulásoktól és támogatásoktól; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/33 

Módosítás  33 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
a Verts/ALE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
a Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégiáról 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. sürgeti, hogy az éghajlatváltozás és a 

globális felmelegedés elleni küzdelem 

élvezzen elsıbbséget az EU és a latin-

amerikai és karibi országok közötti 

politikai menetrendben, és indítványozza a 

környezetvédelemrıl és az 

éghajlatváltozásról folytatott párbeszéd 

különbözı fórumain – különösen az ENSZ 

keretében – elhangzó álláspontok 

egyeztetését, támogatva így a következı 

csúcstalálkozót is, amelyre Mexikóban 

kerül sor 2010 végén; kéri ezenkívül a két 

régió környezetvédelmi miniszterei 

találkozóinak folyamatosságát is az elsı, 

2008. márciusi brüsszeli találkozót 

követıen; hangsúlyozza, hogy a 

legszegényebbek és elsısorban az ıshonos 

lakosság az éghajlatváltozás és a globális 

felmelegedés negatív hatásainak elsı 

áldozatai; 

20. sürgeti, hogy az éghajlatváltozás és a 

globális felmelegedés elleni küzdelem 

élvezzen elsıbbséget az EU és a latin-

amerikai és karibi országok közötti 

politikai menetrendben, és indítványozza a 

környezetvédelemrıl és az 

éghajlatváltozásról folytatott párbeszéd 

különbözı fórumain – különösen az ENSZ 

keretében – elhangzó álláspontok 

egyeztetését, támogatva így a következı 

csúcstalálkozót is, amelyre Mexikóban 

kerül sor 2010 végén; kéri ezenkívül a két 

régió környezetvédelmi miniszterei 

találkozóinak folyamatosságát is az elsı, 

2008. márciusi brüsszeli találkozót 

követıen; hangsúlyozza, hogy a 

legszegényebbek és elsısorban az ıshonos 

lakosság az éghajlatváltozás és a globális 

felmelegedés negatív hatásainak elsı 

áldozatai; reméli, hogy a latin-amerikai 

beruházási keret (LAIF) fellépése többek 

közt az éghajlatváltozás hatásai elleni 

küzdelmet célzó projektekre irányulhat, és 

támogathatja a helyi tömegközlekedést, az 

elektromos gépjármőveket, az ecuadori 

ITT-Yasuní projektet stb.;  

    

Or. es 


