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EVROPSKA SOSEDSKA POLITIKA

Evropska sosedska politika se uporablja za Alžirijo, Armenijo, Azerbajdžan,
Belorusijo, Egipt, Gruzijo, Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Moldavijo, Maroko,
Palestino, Sirijo, Tunizijo in Ukrajino. Njen cilj je izboljšati blaginjo, stabilnost in
varnost vseh. Temelji na demokraciji, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic
ter je dvostranska politika med EU in posamezno partnersko državo. Vključuje
regionalni pobudi za sodelovanje: vzhodno partnerstvo in Unijo za Sredozemlje[1].

PRAVNA PODLAGA

— Člen 8 Pogodbe o Evropski uniji;

— naslov V Pogodbe o Evropski uniji (zunanje delovanje) ter

— členi 206 in 207 (trgovina) ter 216–219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe
o delovanju Evropske unije.

SPLOŠNI CILJI

EU svojim sosedam z evropsko sosedsko politiko nudi privilegiran odnos, ki temelji
na vzajemni zavezanosti skupnim vrednotam (demokracija in človekove pravice,
pravna država, dobro upravljanje, načela tržnega gospodarstva in trajnostni razvoj).
Evropska sosedska politika vključuje politično usklajevanje in tesnejše gospodarsko
povezovanje, večjo mobilnost in medosebne stike. Kako globok je odnos, je odvisno
od tega, do katere mere si strani delita te vrednote. Evropska sosedska politika ostaja
ločena od procesa širitve, čeprav to ne določa vnaprej, kako se bodo odnosi med
EU in njenimi sosednjimi državami razvijali v prihodnje. EU je leta 2011 to politiko
pregledala in jo v odziv na dogodke v arabskih državah še bolj usmerila v spodbujanje
trdne in trajnostne demokracije ter vključujočega gospodarskega razvoja. Trdna in
trajnostna demokracija vključuje zlasti svobodne in pravične volitve, prizadevanja za
boj proti korupciji, neodvisnost sodstva, demokratični nadzor nad oboroženimi silami
ter svobodo izražanja, zbiranja in združevanja. EU je tudi poudarila vlogo civilne družbe
v demokratičnem procesu in uvedla načelo „več za več“, na podlagi katerega EU
razvija tesnejša partnerstva s tistimi sosedami, ki so dosegle večji napredek na poti
k demokratičnim reformam. Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)
sta marca 2015 začeli proces posvetovanj za nov pregled evropske sosedske politike.
Eden glavnih ciljev je bil prilagoditi orodja te politike tako, da se bodo v večji meri

[1]Več informacij o dvostranskih odnosih med EU ter vzhodnimi in sredozemskimi partnericami je na voljo v kratkih vodnikih
po teh temah (5.5.6, 5.5.7 in 5.5.8).
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upoštevale posebne želje partnerskih držav. V zvezi s tem je Parlament 9. julija 2015
sprejel resolucijo, v kateri je poudaril potrebo po bolj strateški, osredotočeni, prožni in
povezani evropski sosedski politiki. ESZD in Komisija sta 11. novembra 2015 predložili
ustrezno sporočilo, ki je temeljilo na rezultatih posvetovanja.
18. maja 2017 pa sta ESZD in Komisija objavili poročilo o izvajanju evropske sosedske
politike. V njem je bilo poudarjeno, da je bil pristop, ki ga je EU uporabila pri sodelovanju
s partnericami v evropski sosedski politiki, prožnejši in bolj prilagojen, uporaba virov pa
učinkovitejša. Parlament je 27. marca 2019 sprejel resolucijo o razmerah po arabski
pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, v kateri je priznal
nekatere demokratične dosežke v regiji, hkrati pa pozval k nadaljnjim gospodarskim,
demokratičnim in socialnim reformam. Parlament je 19. junija 2020 sprejel priporočilo
Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020, v katerem
je pozval k trajni spodbudi „za učinkovito sodelovanje, intenziven dialog in tesno
partnerstvo z vzhodnim partnerstvom“.
Evropska komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
sta 9. februarja 2021 objavila skupno sporočilo z naslovom Obnovljeno partnerstvo
z južnim sosedstvom – Nova agenda za Sredozemlje ter spremljajoči naložbeni načrt
za države južnega sosedstva, Evropski svet pa ga je sprejel 19. aprila 2021. Namen
sporočila je opredeliti prenovljeni načrt za ponovni zagon in okrepitev strateškega
partnerstva med EU in njenimi partnericami iz južnega sosedstva.
Predsedniki vseh delegacij Evropskega parlamenta, ki delujejo na področju
sodelovanja z državami južnega sosedstva, so v skupni izjavi z dne 24. februarja 2021
predlagali, da se organizira vrh med EU in vsemi njenimi južnimi sosedami, na katerega
bi bilo treba povabiti predstavnike civilne družbe in nacionalne parlamente, da bi skupaj
opredelili najboljše načine za izvajanje te agende v duhu resničnega partnerstva in
skupne odgovornosti.

INSTRUMENTI

Evropska sosedska politika je nadgradnja že obstoječih pravnih sporazumov med EU
in njenimi partnericami – sporazumov o partnerstvu in sodelovanju ter, od nedavnega,
pridružitvenih sporazumov.
Bistvo evropske sosedske politike so dvostranski akcijski načrti in prednostne naloge
partnerstva, ki jih je EU pripravila z večino partnerskih držav, in vzpostavljajo programe
političnih in gospodarskih reform s kratko- in srednjeročnimi prednostnimi nalogami
za obdobje od treh do petih let. Akcijski načrti in prednostne naloge partnerstva na
področju evropske sosedske politike odražajo potrebe, interese in zmogljivosti EU
in posameznih partneric. Namenjeni so razvijanju demokratične, socialno pravične
in vključujoče družbe, spodbujanju gospodarskega povezovanja in izboljševanju
čezmejnega gibanja oseb.
EU podpira doseganje ciljev evropske sosedske politike s finančno podporo ter
političnim in tehničnim sodelovanjem. Evropski instrument sosedstva je bil v obdobju
2014–2020 ključni finančni instrument dvostranskega sodelovanja, zanj pa je bilo
v tem obdobju dodeljeno 15,4 milijarde EUR. V obdobju 2021–2027 pa bo sodelovanje

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52019IP0318&qid=1666948189774
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52019IP0318&qid=1666948189774
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0167&qid=1666948270106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0167&qid=1666948270106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0167&qid=1666948270106
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf


Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

EU urejal nov instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje –
Globalna Evropa. Pristop tega instrumenta vključuje dodeljevanje nepovratnih sredstev
in kombiniranje nepovratnih sredstev ter posojil evropskih in mednarodnih finančnih
institucij. Novemu instrumentu je skupaj na voljo 79,5 milijarde EUR v tekočih cenah,
iz njega pa se bo financiralo sodelovanje EU s sosednjimi državami EU ter drugimi
afriškimi, azijskimi, ameriškimi, pacifiškimi in karibskimi državami. Globalna Evropa
se osredotoča na trajnostni razvoj, spodbujala pa bo tudi ključne tematske vidike
zunanje politike EU, vključno s programi za spodbujanje človekovih pravic, demokracije
in civilne družbe. Sredstva iz tega instrumenta bodo namenjena tudi globalnim
izzivom, vključno s podnebnimi spremembami, migracijami, mirom in stabilnostjo,
pa tudi sodelovanju s strateškimi partnerji in spodbujanju zunanjepolitičnih pobud
EU. Parlament je po dveh letih in pol pogajanj 9. junija 2021 dokončno odobril
vzpostavitev novega instrumenta Globalna Evropa. Parlament je zagotovil večjo
vključenost v opredelitev glavnih strateških ciljev instrumenta ter okrepljeno vlogo pri
nadzoru izvajanja instrumenta prek geopolitičnega dialoga na visoki ravni s Komisijo.
Poleg tega so bila v okviru evropske sosedske politike razvita orodja za okrepitev
dostopa do trga, predvsem s pogajanji o poglobljenih in celovitih prostotrgovinskih
območjih, pa tudi za izboljšanje mobilnosti in upravljanja migracij. Tako so bila
nekaterim partnericam ponujena in z njimi sklenjena partnerstva za mobilnost in
poenostavitev oziroma liberalizacijo vizumskega režima, hkrati pa se je leta 2016 začel
izvajati namenski finančni instrument – instrument partnerstva za mobilnost. V južni
regiji se za programski del za severno Afriko v okviru nujnega skrbniškega sklada EU
za Afriko financirajo številne regionalne in dvostranske pobude na področju migracij
in mobilnosti.
Čeprav je evropska sosedska politika zasnovana kot skupni sveženj politik, EU
dovoljuje tudi prilagajanje in diferenciranje svoje politike v skladu s posebnostmi
posamezne partnerice.

REGIONALNE RAZSEŽNOSTI

A. Vzhodno partnerstvo
Vzhodno partnerstvo je bilo vzpostavljeno, da bi nadgradili odnose EU z večino njenih
vzhodnih sosed: Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino.
To partnerstvo, ki temelji na evropski sosedski politiki, je bilo dogovorjeno leta 2008,
izvajati pa se je začelo leta 2009.
1. Cilji
Glavni cilj vzhodnega partnerstva je pospešiti politično združevanje ter poglobiti
gospodarsko povezovanje med EU in vzhodnimi sosedami. Raven povezovanja in
sodelovanja odraža zavezanost posamezne partnerske države evropskim vrednotam,
standardom in strukturam ter njen napredek na poti k njim. Namen vzhodnega
partnerstva je spodbujati demokracijo in dobro upravljanje, krepiti energetsko varnost,
spodbujati sektorske reforme (vključno z varstvom okolja) in medosebne stike, podpirati
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gospodarski in socialni razvoj ter nuditi dodatno financiranje za projekte, s katerimi bi
zmanjšali družbeno-ekonomska neravnovesja ter okrepili stabilnost[2].
2. Strukture
Vrh vzhodnega partnerstva poteka vsako drugo leto, udeležijo pa se ga voditelji držav
ali vlad EU in partnerskih držav ter predstavniki Parlamenta, Komisije in Evropske
službe za zunanje delovanje.
Vzpostavljene so bile tudi vodilne pobude, ki vključujejo program za integrirano
upravljanje meja, pomoč za mala in srednja podjetja, regionalne trge z električno
energijo ter prizadevanja za izboljšanje energijske učinkovitosti, povečanje
rabe obnovljivih virov energije, spodbujanje dobrega okoljskega upravljanja ter
preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, ter pripravo in odzivanje
nanje.
Komisija je leta 2019 ob deseti obletnici vzhodnega partnerstva izvedla obsežno in
izčrpno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki, da bi se določile prihodnje
prednostne naloge te politike ter s tem zagotovilo, da bodo ljudje po vsej Evropi še
naprej deležni njenih oprijemljivih koristi.
Komisija in podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije sta 18. marca 2020
objavila skupno sporočilo z naslovom Politika vzhodnega partnerstva po letu 2020:
Krepitev odpornosti – vzhodno partnerstvo, ki prinaša koristi za vse. V dokumentu je
poudarjenih pet dolgoročnih ciljev politike za prihodnje sodelovanje:
— partnerstvo, ki ustvarja: EU in partnerske države si bodo skupaj prizadevale za

odporna, trajnostna in povezana gospodarstva;

— partnerstvo, ki ščiti: EU in partnerske države bodo obnovile svojo zavezanost
temeljem partnerstva, zlasti odgovornim institucijam, pravni državi in varnosti;

— partnerstvo, ki ozelenjuje: EU in partnerske države si bodo skupaj prizadevale za
odporno in trajnostno prihodnost;

— partnerstvo, ki povezuje: EU bo še naprej vlagala v digitalno preobrazbo
partnerskih držav in si prizadevala za razširitev koristi enotnega digitalnega trga;

— partnerstvo, ki krepi: EU in partnerske države si bodo skupaj prizadevale za
odporne, poštene in vključujoče družbe.

Ta dokument je bil podlaga za razpravo voditeljev iz držav vzhodnega partnerstva po
videokonferenci, ki je potekala 18. junija 2020. Zaradi pandemije covida-19 in njenih
hudih družbeno-ekonomskih posledic za vso celino so voditelji priznali strateški pomen
tega partnerstva in poudarili, da je treba še naprej v skladu z mednarodnim pravom
in na pravilih temelječim mednarodnim redom graditi območje skupne demokracije,
blaginje in stabilnosti, ki bo temeljilo na skupnih vrednotah.
V skladu s tem so bile julija 2021 napovedane prednostne naloge vzhodnega
partnerstva za obdobje po letu 2020. Politika vzhodnega partnerstva bo še naprej
prožna in bo omogočala znatno razlikovanje, prilagojene pristope in okrepljeno

[2]Več informacij je na voljo v razdelku o vzhodnem partnerstvu na spletnem mestu Evropske službe za zunanje delovanje.
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sodelovanje, ki bo temeljilo na spodbudah in koristilo državam, ki so v največji meri
vključene v reforme. V zvezi s tem bo poudarila, naj si skupaj prizadevajo za:
— odporna, trajnostna in povezana gospodarstva;

— odgovorne institucije, pravno državo in varnost;

— okoljsko odpornost in odpornost proti podnebnim spremembam;

— odporno digitalno preobrazbo;

— odporne, enakopravne, pravične in vključujoče družbe ter

— splošni cilj, ki krepi strateško komuniciranje.

Leta 2011 je bila ustanovljena parlamentarna skupščina Euronest, parlamentarna
komponenta vzhodnega partnerstva, pristojna za posvetovanje, nadzor in spremljanje
partnerstva. Njen glavni cilj je povezati parlamente držav vzhodnega partnerstva in
Evropski parlament ter okrepiti medosebne stike, spodbujati aktivno udeležbo civilne
družbe in aktivnejše vključevanje v kulturni dialog. Temelji na skupnih interesih in
zavezah ter na načelih razlikovanja, deljenega lastništva in odgovornosti. Ena njenih
nalog je, da pregleda podporo EU državam vzhodnega partnerstva, poleg tega pa lahko
tudi izdaja priporočila medvladnim strukturam v okviru vzhodnega partnerstva, da bi
spodbudila tesnejše politično in gospodarsko povezovanje teh držav z EU. Predsedstvo
skupščine je na primer na videokonferenci junija 2020 objavilo sporočilo, v katerem je
pozvalo k v prihodnost usmerjeni strategiji EU za okrepljeno sodelovanje, varnost in
gospodarsko odpornost z vzhodnimi partnericami, ki so še naprej pripravljene delovati
v skladu s povezovalnimi prizadevanji EU.
Skupščina je doslej organizirala devet rednih sej, ki so zaradi epidemioloških razmer in
s tem povezanih omejitev potovanj v Evropi delno potekale na daljavo, nazadnje 19. in
20. aprila 2021. Sestavlja jo 60 poslancev Evropskega parlamenta in po 10 poslancev
iz parlamentov vsake partnerske države. Ker Evropski parlament beloruske narodne
skupščine ne priznava kot demokratično izvoljene institucije, beloruski „poslanci“
trenutno ne sodelujejo v Euronestu. Zaradi izrednih razmer pa so bili na deveto
redno zasedanje izjemoma povabljeni predstavniki beloruskih demokratičnih sil.
Parlamentarna skupščina Euronest ima štiri stalne odbore: odbor za politične zadeve,
človekove pravice in demokracijo, odbor za gospodarsko povezovanje ter približevanje
pravnim sistemom in politikam EU, odbor za zanesljivo oskrbo z energijo ter odbor
za socialne zadeve, zaposlovanje, izobraževanje, kulturo in civilno družbo. Prav
tako v njenem okviru delujejo delovna skupina za poslovnik, delovna skupina za
pridružitvene sporazume, delovna skupina za Belorusijo in neformalni ženski forum.
Poleg tega forum civilne družbe vzhodnega partnerstva[3] izdaja priporočila, da bi vplival
na institucije EU in nacionalne vlade držav vzhodnega partnerstva.
B. Unija za Sredozemlje
Unijo za Sredozemlje sestavlja 27 držav članic EU, Evropska unija in 15 sredozemskih
držav (Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon,
Mavretanija, Črna gora, Monako, Maroko, Palestina, Sirija (zaradi državljanske vojne

[3]Več informacij o forumu civilne družbe je na voljo na spletnem mestu foruma.
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je njeno članstvo začasno prekinjeno), Tunizija in Turčija). Od leta 2008 se vseh sej
udeležujejo tudi države Arabske lige, Libija pa ima status opazovalke.
1. Cilji
Unija za Sredozemlje je medvladno partnerstvo, večstranski okvir za politične,
gospodarske in družbene odnose med EU ter državami južnega in vzhodnega
Sredozemlja. Ustanovljena je bila leta 2008 na vrhu v Parizu kot nadaljevanje
evro-sredozemskega partnerstva, imenovanega tudi barcelonski proces. Unija za
Sredozemlje je nastala na podlagi ciljev barcelonske deklaracije iz leta 1995, tj. da
bi vzpostavili območje miru, stabilnosti, varnosti in skupne gospodarske blaginje, pri
tem pa bi v celoti spoštovali demokratična načela, človekove pravice in temeljne
svoboščine, hkrati pa spodbujali razumevanje med kulturami in civilizacijami v evro-
sredozemski regiji.
2. Strukture
Uniji za Sredozemlje predseduje sopredsedstvo, kar poudarja soodgovornost, ki
zaznamuje to skupino. EU je od leta 2012 sopredsednica severnih, Jordanija pa
južnih držav Unije za Sredozemlje. Glavni upravljavski organ te unije je srečanje
visokih uradnikov, ki nadzira in usklajuje njeno delo. Na srečanju visokih uradnikov
se tudi potrjujeta proračun in delovni program sekretariata, pripravljajo srečanja
zunanjih ministrov in drugih sestav ministrov ter imenuje generalni sekretar in njegovih
šest namestnikov. Na njem se prav tako razpravlja o predlogih projektov, ki jih
sekretariat pošlje v potrditev in odobritev. Naloga sekretariata Unije za Sredozemlje
je predvsem določanje, obravnavanje, spodbujanje in usklajevanje tehničnih projektov
v sektorjih, kot so promet, energija, voda, varstvo okolja, visoko šolstvo in mobilnost,
raziskave, socialne zadeve, krepitev vloge žensk, zaposlovanje ter razvoj podjetništva,
ki izboljšujejo sodelovanje in neposredno vplivajo na možnost preživljanja ljudi, ki živijo
v državah Unije za Sredozemlje. EU prispeva največ sredstev v proračun sekretariata
Unije za Sredozemlje.
Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje nadaljuje delo evro-sredozemske
parlamentarne skupščine, sestavlja pa jo 280 poslancev: 132 poslancev EU
(83 poslancev iz nacionalnih parlamentov EU in 49 poslancev Evropskega parlamenta),
osem poslancev iz evropskih sredozemskih partnerskih držav (Albanija, Bosna in
Hercegovina, Monako in Črna gora), 130 poslancev iz desetih držav južnega in
vzhodnega Sredozemlja (Alžirija, Egipt, Jordanija, Izrael, Libanon, Maroko, Palestina,
Sirija (njeno članstvo je trenutno prekinjeno), Tunizija in Turčija) ter 10 poslancev iz
Mavretanije.
Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje se sestane enkrat letno na plenarnem
zasedanju, zadnje je potekalo 13. in 14. februarja 2019 v Strasbourgu. Plenarno
zasedanje v letu 2020, ki naj bi prvotno potekalo 7. in 8. marca v Antalyi (Turčija), je
bilo odpovedano zaradi pandemije covida-19.
V obdobju 2020–2021 parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje predseduje
Evropski parlament.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://ufmsecretariat.org/joint-declaration-of-the-paris-summit-for-the-mediterranean/
https://paufm.org/introduction/
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Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje sprejema resolucije oziroma
priporočila o vseh vidikih evro-sredozemskega sodelovanja, ki zadevajo izvršne organe
te unije, Svet Evropske unije, Evropsko komisijo in nacionalne vlade partnerskih držav.
Parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje ima pet stalnih odborov, v vsakem je
56 članov:
— odbor za politična vprašanja, varnost in človekove pravice;

— odbor za gospodarske in finančne zadeve, socialne zadeve in izobraževanje;

— odbor za večjo kakovost življenja, izmenjave med skupinami civilne družbe in
kulturo;

— odbor za energijo, okolje in vodo ter

— odbor za pravice žensk v evro-sredozemskih državah.

Florian Carmona / Kirsten Jongberg / Christos Trapouzanlis
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
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