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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că, chiar și cu o importantă dezvoltare economică, care a dus la scăderea 

nivelurilor de sărăcie și inegalitate, aceasta din urmă rămâne un obstacol semnificativ în 

calea dezvoltării regiunii, unde 175 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie și excluziune, 

în special femeile și minorii; subliniază faptul că creșterea economică, dezvoltarea 

favorabilă incluziunii sociale, distribuirea echitabilă a bogăției și furnizarea universală de 

servicii publice de bază sunt esențiale pentru abordarea acestei probleme; 

2. consideră că realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) trebuie să fie 

principalul obiectiv al cooperării dintre America Latină și Caraibe (ALC) și UE; invită 

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să coopereze cu țările ALC 

pentru a conveni asupra unor strategii eficiente prin care să se atingă ODD; solicită 

Uniunii să stimuleze programe de sprijin bugetar;  

3. consideră că, având în vedere că Uniunea este cel mai important donator de ajutor pentru 

regiunea ALC, retragerea acestuia, inclusiv a ajutorului pentru țările cu venituri medii, în 

care persistă inegalități între diferite zone geografice, între zonele rurale și cele urbane, și 

care afectează în special femeile și minoritățile, ar constitui un regres care ar împiedica 

dezvoltarea viitoare a regiunii; solicită, prin urmare, Comisiei și Consiliului un 

angajament substanțial față de ALC și în special față de America Centrală, ținând seama 

în mod corespunzător și de viitorul parteneriat UE-ACP, pentru a nu exclude pe nimeni și 

a reduce impactul asupra țărilor care au atins recent nivelul de venit mediu sau care se află 

în tranziție către acesta; 

4. consideră că, în contextul regional și mondial actual, UE trebuie să își consolideze relațiile 

cu ALC mizând pe o cooperare sporită în toate domeniile, cu scopul de a stabili o relație 

bilaterală la cel mai înalt nivel; 

5. solicită Comisiei să identifice instrumentele disponibile și să le furnizeze mijloace 

suficiente, aliniindu-le efectiv la principiile legate de eficacitate, disponibilitate a 

fondurilor, armonizare, responsabilitate reciprocă, răspundere și aliniere la strategiile de 

dezvoltare ale țărilor din ALC, cu scopul de a sprijini ALC pentru a face față provocărilor 

cu care se confruntă și a se adapta la o posibilă reducere în viitor a asistenței oficiale 

pentru dezvoltare (AOD); solicită ca aceste instrumente să includă transferul de cunoștințe 

specializate și formarea profesională, și să acorde asistență pentru reformele din domeniul 

fiscal și al gestiunii finanțelor publice care contribuie la stimularea creșterii economice și 

la furnizarea de servicii publice de înaltă calitate; 

6. sprijină inițiativa țărilor din America Latină de a stabili un acord-cadru pentru 

restructurarea datoriei suverane sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite; 

7. regretă faptul că ajutoarele umanitare au scăzut și este împotriva continuării acestei 

tendințe în zonele care au cea mai mare nevoie de ele (triunghiul nordic al Americii 

Centrale, Haiti și Columbia), precum și în zonele afectate în mod deosebit de efectele 

schimbărilor climatice și de dezastrele naturale; 
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8. condamnă acțiunile guvernelor anumitor țări de a refuza să accepte ajutoarele umanitare 

internaționale, împiedicând astfel posibilitatea de a răspunde celor mai elementare nevoi 

ale acestor țări; invită VP/ÎR să solicite autorităților competente să permită intrarea acestor 

ajutoare și să propună un plan de asistență pentru fiecare țară; 

9. subliniază necesitatea cu caracter urgent de a intensifica lupta împotriva corupției, a 

fraudei fiscale și a impunității, care se numără printre obstacolele principale care 

împiedică dezvoltarea, de a garanta respectarea statului de drept, organizarea de alegeri 

libere și transparente, separarea puterilor și accesul egal la un sistem judiciar independent, 

imparțial și profesionalizat, sprijinirea bunei guvernanțe, abordarea deficiențelor 

instituționale și consolidarea administrației; recunoaște activitatea desfășurată de 

EUROsociAL în acest domeniu; 

10. constată cu îngrijorare că acaparările de terenuri în ALC din ultimul deceniu sunt legate 

de complexul de sectoare agroalimentar, furajer și al combustibililor, precum și de 

strategiile de atenuare a schimbărilor climatice (și anume plasarea pădurilor sub incidența 

programului de compensare a emisiilor de carbon, la fel ca în cazul REDD+); constată, de 

asemenea, că cererile în creștere la nivel regional și internațional de combustibili minerali 

și fosili au dus la concesiuni miniere pe scară largă care pot afecta drepturile funciare ale 

comunităților; solicită statelor ALC să recunoască toate drepturile funciare legitime, 

inclusiv drepturile informale, indigene și cutumiare de proprietate funciară, în 

conformitate cu Orientările FAO privind proprietatea funciară, și să respecte principiul 

consimțământului voluntar, prealabil și informat al localnicilor afectați de tranzacțiile 

funciare; 

11. subliniază faptul că ALC este regiunea cu cea mai ridicată rată a asasinatelor în rândul 

apărătorilor drepturilor omului din lume; solicită ca programele de dezvoltare să țină 

seama de vulnerabilitatea extremă a apărătorilor drepturilor omului și să contribuie, în 

mod ambițios, la protecția acestora; invită SEAE să depună un efort sporit pentru a 

monitoriza gestionarea fondurilor destinate protecției apărătorilor drepturilor omului; 

12. solicită să se ia în considerare respectarea tratatelor internaționale privind drepturile 

omului, implicarea diferitelor guverne în activitățile organismelor regionale, precum și 

cooperarea cu Comisia interamericană pentru drepturile omului în vederea dezvoltării 

relațiilor bilaterale; 

13. consideră că sunt fundamentale politicile publice, în special în domeniul sănătății, 

educației și formării, precum și inițiativele private, care creează oportunități pentru 

aproape 30 de milioane de tineri care nici nu sunt încadrați profesional, nici nu urmează 

un program educațional sau de formare; subliniază că programele de dezvoltare trebuie să 

abordeze nivelurile ridicate de conflict, violență, crimă organizată și omucideri, care 

afectează în special tinerii și adolescenții și reprezintă una dintre principalele provocări 

pentru țările ALC; 

14. subliniază importanța găsirii unor modalități de creștere a investițiilor străine și de a 

încerca o mai mare implicare a sectorului privat, precum și de a le promova pe amândouă, 

într-un cadru care să respecte drepturile omului, drepturile de mediu și drepturile 

lucrătorilor și în care investitorii să își asume și să pună în aplicare Principiile pentru 

investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, garantând, în același 

timp, securitatea juridică a investițiilor și principiul responsabilității sociale a 



 

AD\1125556RO.docx 5/8 PE600.959v02-00 

 RO 

întreprinderilor; 

15. având în vedere recomandările emise în cadrul Raportului special al Curții de Conturi 

Europene privind finanțarea mixtă, solicită Comisiei să aplice programelor sale de 

finanțare mixtă criterii obligatorii privind principiile eficienței dezvoltării, în special în 

ceea ce privește proprietatea, conformitatea cu țările partenere, dezvoltarea și 

adiționalitatea financiară, transparența și răspunderea; 

16. solicită BEI și altor instituții de dezvoltare financiară din statele membre ale UE să se 

asigure în mod efectiv că societățile care primesc asistență nu participă la frauda fiscală 

prin centrele offshore și paradisurile fiscale și să urmărească și să monitorizeze eficient 

fluxurile monetare, sustenabilitatea datoriei și valoarea adăugată pentru proiectele acestora 

de dezvoltare durabilă; 

17. subliniază importanța coordonării diferitelor domenii ale acțiunii publice și a încurajării 

participării tuturor actorilor politici și sociali, a sindicatelor și a altor organizații ale 

societății civile, atât la nivel central, cât și la nivel local, în vederea realizării obiectivelor 

de dezvoltare durabilă; consideră că bunurile publice, care sunt esențiale pentru 

dezvoltare, ar trebui întotdeauna acordate tuturor de către sectorul public, iar dreptul la căi 

de atac împotriva abuzurilor asupra drepturilor omului ar trebui, de asemenea, acordat 

tuturor, și atunci când astfel de abuzuri sunt comise de către corporații; 

18. subliniază faptul că creșterea economică și schimburile comerciale sunt elemente esențiale 

pentru dezvoltarea durabilă, dar nu sunt suficiente pentru a reduce sărăcia, inegalitățile și 

excluziunea; solicită politici eficace care să contribuie la reducerea acestora prin creștere 

diversificată, durabilă și favorabilă incluziunii, cu un accent puternic pe aspectele sociale, 

sprijinul instituțional și respectarea drepturilor omului;  

19. subliniază faptul că ALC încă se confruntă cu dificultăți importante legate de datoriile 

suverane; solicită o abordare bazată pe necesități umane pentru sustenabilitatea datoriei, 

prin punerea în aplicare a principiilor UNCTAD; în această privință, salută eforturile 

ONU depuse în direcția instituirii unui mecanism internațional de reeșalonare a datoriei 

suverane; 

20. subliniază că, din cauza caracteristicilor sale geografice și geologice, ALC este extrem de 

vulnerabilă la catastrofe naturale, și că această situație este agravată în urma schimbărilor 

climatice, care trebuie să fie abordate la nivel mondial, în conformitate cu principiul 

responsabilității comune, dar diferențiate; invită Comisia și țările ALC să abordeze 

cauzele care stau la baza acestora, să adopte măsuri de reziliență, precum și să adopte 

strategii de prevenire a riscurilor și protocoale pentru mobilizarea rapidă a asistenței 

umanitare în situații de urgență; 

21. solicită ca programele de dezvoltare din ALC să abordeze în mod transversal aspectele de 

gen, să respecte libertățile și drepturile fundamentale ale femeilor, să garanteze sănătatea 

sexuală și a reproducerii și să promoveze accesul femeilor la oportunități de angajare; 

subliniază faptul că, potrivit Comisiei economice pentru America Latină și Caraibi 

(CEPAL), în această regiune sunt ucise zilnic în medie 12 femei; subliniază, prin urmare, 

că stoparea feminicidului și a discriminării de gen ar trebui să fie un obiectiv prioritar 

pentru dezvoltare și pentru realizarea ODD; 
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22. reamintește angajamentele asumate de UE în planurile de acțiune UE-CELAC 

(Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene) din 2013 și 2015 în ceea ce privește 

eradicarea violenței împotriva femeilor și își exprimă îngrijorarea cu privire la nepunerea 

în aplicare a capitolului 7 din acestea privind promovarea egalității de gen; îndeamnă 

statele membre și SEAE să coopereze și să aloce resurse economice și instituționale 

pentru a asigura respectarea recomandărilor în materie de promovare a egalității de gen 

convenite în planurile de acțiune, în special în ceea ce privește eradicarea tuturor formelor 

de violență, în conformitate cu Convenția de la Belém do Pará, Convenția de la Istanbul și 

Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

(CEDAW); 

23. solicită o mai bună coordonare între politicile și programele care sprijină regiunea ALC, 

precum și regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări; solicită îndeplinirea 

angajamentelor politice asumate la summiturile regionale UE-ALC și însoțirea acestora de 

alocarea resurselor financiare necesare. 
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