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VRH EVROPSKA UNIJA – LATINSKA AMERIKA IN KARIBI 

 

 

V �asu predsedovanja Svetu EU bo Slovenija dobršno mero pozornosti namenila 

latinskoameriški in karibski regiji. Skupaj s Perujem nam je bila zaupana zahtevna in 

odgovorna naloga sopredsedovanja V. vrhu Evropska unija - Latinska Amerika in Karibi, ki 

bo potekal 16. in 17. maja 2008 v perujski prestolnici Lima. Vrh predstavlja enega izmed 

najve�jih dogodkov Evropske unije s tretjimi državami v �asu našega predsedovanja, na 

katerem bo sodelovalo 60 predsednikov držav oz. vlad iz obeh regij.  

 

Cilj je okrepitev strateškega partnerstva med regijama, ki temelji na medsebojnem 

spoštovanju ter skupnih vrednotah, gospodarskih, politi�nih, kulturnih, zgodovinskih in 

nenazadnje tudi med�loveških vezeh. V tej lu�i si bo Slovenija prizadevala, da bomo z vrhom 

storili korak naprej tudi pri krepitvi gospodarskega sodelovanja s ciljem, da se v bodo�nosti 

pove�a trgovinska menjava med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko in Karibi. Evropska 

unija je sicer tradicionalno najpomembnejša tuja vlagateljica v regiji in z 1,2 milijard evrov na 

leto tudi najve�ji tuji donator. Na podro�ju blagovne menjave med Evropsko unijo ter 

latinskoameriško in karibsko regijo obstaja še veliko možnosti za okrepitev sodelovanja. 

 

Poudariti velja tudi pomen sodelovanja med regijama na podro�ju socialne kohezije, 

podnebnih sprememb, boja proti drogam ter programov razvojnega sodelovanja. Regiji 

uspešno sodelujeta v okviru multilateralnih organizacij, kar predstavlja odli�en temelj za 

nadaljnje poglabljanje politi�nega sodelovanja. Obe sta tudi dosledni zagovornici koncepta 

u�inkovitega multilateralizma in nadaljnje krepitve vloge Združenih narodov v sodobni 

mednarodni skupnosti.  
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Vrh v Limi bo obravnaval dve temi skupnega interesa: prvo s socialno komponento 

(»Revš�ina, neenakost in vklju�enost«) ter drugo z okoljsko komponento (»Trajnostni razvoj: 

okolje; podnebne spremembe; energija«). Socialne neenakosti so globalni problem in 

velikanski izziv za vsako družbo. S tem izzivom se posamezne države soo�ajo na razli�ne 

na�ine. Slovenija poudarja velik pomen izboljšanja kvalitete osnovnega in poklicnega 

izobraževanja kot nepogrešljivega sredstva boja proti revš�ini ter spodbujanje razvoja 

majhnih in srednjih podjetij in s tem pove�anja možnosti zaposlovanja v latinsko-ameriški in 

karibski regiji. 

 

Slovenija in Evropska unija prav tako pripisujeta izjemen pomen prilagajanju podnebnim 

spremembam, ki vplivajo na vsakega posameznika in vse države sveta.  

 

Dan pred vrhom, 15. maja, bodo zasedali zunanji ministri držav EU in LAC. Zasedanje 

predsednikov držav in vlad bo potekalo 16. maja 2008. 17. maja pa bodo potekala sre�anja EU 

trojke pod vodstvom slovenskega predsednika vlade s predstavniki posameznih 

podregionalnih skupin (Mercosur, Andska Skupnost, Srednja Amerika, Cariforum) ter �ilom 

in Mehiko.  

 

V okviru priprav na vrh so oz. bodo potekali naslednji dogodki:  

o seminar o upravljanju in varnosti javnih zalog osebnega in lahkega orožja, vklju�no s 

strelivom (6.-7. september 2007, San José), 

o  EU-LAC forum o socialni koheziji (23.-25. september 2007, Santiago),  

o EU-LAC forum o lokalnih oblasteh (29.-30. november 2007, Pariz),  

o Evro-latinsko ameriška parlamentarna skupš�ina (18.-20. december 2007, Bruselj),  

o sre�anje ministrov EU-LAC za okolje (4. marec 2008, Bruselj),  

o EU-LAC mehanizem o sodelovanju na podro�ju drog (5.-6. marec 2008, Dunaj),  

o sre�anje strokovnjakov s podro�ja migracij (10.-11. marec 2008, Bruselj),  

o EU-LAC forum: vloga dav�nih politik pri socialni koheziji in v boju proti revš�ini 

(12.-13. marec 2008, Berlin),  

o IV. socialni forum civilne družbe (27.-28. marec 2008, Lima),  

o V. sre�anje organizacij civilne družbe iz Evrope in LAC (16-18. april 2008, Lima),  

o Evro-latinsko ameriška parlamentarna skupš�ina (29. april – 1. maj 2008, Lima) in  

o poslovni vrh (15. maj 2008, Lima), 

o ob robu vrha so predvideni tudi kulturni dogodki. 


