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ΤΕΛΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ

(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 8 ΚΑΙ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001)

1. Κατά τη δεύτερη σύνοδο του Ευρωµεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ συνήλθαν στις
Βρυξέλλες, στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2001, οι κοινοβουλευτικοί οι οποίοι εκπροσωπούν τα
κοινοβούλια των µεσογειακών χωρών που συµµετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης, τα
εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο·

2. οι συµµετέχοντες εκφράζουν κατ’ αρχάς την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι η δεύτερη
αυτή σύνοδος του Φόρουµ πραγµατοποιείται σε µια στιγµή κατά την οποία η ανάγκη για
διάλογο και συνεργασία σε όλους τους τοµείς της εταιρικής σχέσης είναι πιο έντονη από
ποτέ, και τούτο λόγω των διαφόρων συγκρούσεων και καταστάσεων κρίσης που βαρύνουν
τη διαδικασία που ξεκίνησε στη Βαρκελώνη το 1995·

3. οι συµµετέχοντες συµφωνούν ότι το Ευρωµεσογειακό Φόρουµ θα συνέρχεται ετησίως και θα
αποτελεί έναν πραγµατικό χώρο ανταλλαγών για τους κοινοβουλευτικούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των µεσογειακών χωρών, προκειµένου να επαναπροωθηθεί και αναπτυχθεί η
ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση· για το λόγο αυτό, αποφασίζουν να συγκροτήσουν ένα
µόνιµο όργανο στο οποίο θα συµµετέχουν µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µέλη των
εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών και κοινοβουλευτικοί από τις µεσογειακές χώρες
εταίρους, εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των εργασιών κατά τα διαστήµατα
που µεσολαβούν µεταξύ των συνόδων·

4. οι συµµετέχοντες στη δεύτερη σύνοδο του Φόρουµ εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός
ότι η θέσπιση της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις
προσδοκίες που είχε δηµιουργήσει κατά την εκκίνησή της στη Βαρκελώνη το 1995·

5. οι συζητήσεις που ξεκίνησαν κατά τη δεύτερη σύνοδο του Φόρουµ αφορούν τις τρεις πτυχές
της εταιρικής σχέσης· υπογραµµίζεται για µία ακόµη φορά η ανάγκη προώθησης αυτών των
θεµάτων κατά τρόπο δυναµικό, ισόρροπο και συµπληρωµατικό·

6. οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη δεύτερη σύνοδο του Φόρουµ αφορούν επίσης σε
µεγάλο βαθµό τις πρωτοβουλίες και τα έγγραφα που υπέβαλαν πέρσι τα διάφορα ευρωπαϊκά
όργανα, ιδίως δε σχετικά µε την κοινή στρατηγική για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 Ιουνίου 2000, την ανακοίνωση της Επιτροπής µε
τίτλο “Μια νέα ώθηση για τη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης”, καθώς και τα συµπεράσµατα
της τέταρτης ευρωµεσογειακής διάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών, η οποία διεξήχθη στη
Μασσαλία στις 15 και 16 Νοεµβρίου 2000·

7. οι παρεµβάσεις που πραγµατοποίησαν οι διάφοροι µεσογειακοί εταίροι και οι θέσεις και οι
συστάσεις που ενέκριναν τα διάφορα κοινοβούλια παρουσιάζονται και συνεκτιµώνται επίσης
ευρέως, περιλαµβανοµένης της τελικής δήλωσης της πρώτης συνόδου του Ευρωµεσογειακού
Φόρουµ που πραγµατοποιήθηκε στις 27 και 28 Οκτωβρίου 1998 στις Βρυξέλλες·
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Κατά τη δεύτερη σύνοδό του, το Ευρωµεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουµ,

Α. Για µία νέα θεώρηση του µέλλοντος της ευρωµεσογειακής περιοχής

8. τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης µιας συνολικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαµβάνει και
την προσέγγιση της ∆ιακήρυξης της Βαρκελώνης, συνεκτιµώντας, σε όλες τις περιπτώσεις,
τα αµοιβαία συµφέροντα των µελών και καταστρώνοντας µια πραγµατική στρατηγική
προοπτική για το σύνολο της περιοχής·

9. υπενθυµίζει στα κράτη που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης την ανάγκη να
τεθεί σε εφαρµογή µια εξωτερική πολιτική για την περιοχή, η οποία να δίνει στην περιοχή τη
σηµασία που της αξίζει και να λαµβάνει υπόψη τόσο τη γεωπολιτική της σηµασία όσο και
τους δεσµούς που έχουν δηµιουργήσει η γεωγραφία και µια µακρά κοινή ιστορία·

10. τις παραµονές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυµίζει την ανάγκη να στραφεί
η Ευρώπη προς τις χώρες του Μεσογειακού Νότου και να ενισχυθεί η αµοιβαία συνεργασία
στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης·

Β. Σχετικά µε τη νέα κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή

11. σηµειώνει την έγκριση της νέας κοινής στρατηγικής για την ευρωµεσογειακή περιοχή που
αποφασίσθηκε στη Φέιρα στις 19 Ιουνίου 2000, εκφράζει όµως τη λύπη του για το γεγονός
ότι τα κράτη της Μεσογείου δεν συµµετείχαν ακόµη περισσότερο στην εκπόνηση της κοινής
αυτής στρατηγικής·

12. θεωρεί επίσης ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να οδηγήσει, αφ’ ενός µεν στη δηµιουργία
µιας ζώνης ειρήνης και σταθερότητας που θα εδράζεται στην πολιτική εταιρική σχέση, στην
οικονοµική και εµπορική συνεργασία και στην ανθρώπινη και πολιτιστική διάσταση, αφ’
ετέρου δε στη δηµιουργία µιας περιοχής κοινής ευηµερίας µε τη σταδιακή εγκατάσταση µιας
ζώνης ελευθέρων συναλλαγών τόσο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της
όσο και µεταξύ των ιδίων των εταίρων, και τέλος στην καλύτερη κατανόηση µεταξύ των
λαών της περιοχής και στην ανάδυση µιας ενεργότερης κοινωνίας των πολιτών·

Γ. Για να δοθεί νέα ώθηση στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης

13. επαναβεβαιώνει ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης ο αυστηρός
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των ατοµικών ελευθεριών και των δηµοκρατικών
αρχών, ως θεµελιωδών στοιχείων για τη δηµιουργία µιας ζώνης ειρήνης, σταθερότητας και
αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρωµεσογειακή Λεκάνη·

14. υποστηρίζει την ανάπτυξη µιας ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης πολύ πιο αλληλέγγυας
και αποτελεσµατικής από τη σηµερινή· η εταιρική αυτή σχέση θα πρέπει επίσης να βασίζεται
στο σεβασµό της εθνικής κυριαρχίας, στη δικαιοσύνη, στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, καθώς
και στο δηµοκρατικό διάλογο· στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβουλευτικό Φόρουµ προτίθεται να
διαδραµατίσει πολύ πιο ενεργό ρόλο, ώστε να αντισταθµίσει την υπέρµετρα διακυβερνητική
προσέγγιση της υφιστάµενης διαδικασίας και να ενσωµατώσει καλύτερα στη διαδικασία
αυτή την άποψη της κοινής γνώµης·
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15. θεωρεί ότι η πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρωµεσογειακής σύνδεσης
παραµένει ανεπαρκής και ζητεί από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών που συµµετέχουν στη
∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, καθώς και από τα αρµόδια θεσµικά όργανα, να εντείνουν τις
προσπάθειες για τη βελτίωση της χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, να δώσουν νέα
ώθηση στην πολιτική συνεργασία και να ενεργήσουν ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι
δυνατότητες που παρέχει το νέο πρόγραµµα MEDA II·

16. ζητεί, επίσης, η αναθεωρηµένη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης να µην πραγµατοποιεί κάποια
ιεράρχηση µεταξύ των τριών υφιστάµενων πτυχών, και η ποιοτική σηµασία των κοινωνικών,
πολιτιστικών και µεταναστευτικών πτυχών να είναι ισότιµη µε αυτήν που προσδίδεται στην
οικονοµική και πολιτική πτυχή·

∆. Σχετικά µε τη σύγκρουση και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τις
επιπτώσεις τους στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης

17. καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ειρηνευτική διαδικασία έχουν ήδη εγγραφεί
στην ηµερήσια διάταξη του Φόρουµ, το Φόρουµ εκφράζει οµόφωνα τη λύπη του τόσο για τις
ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν όσο και για τις υλικές καταστροφές που προκάλεσε αυτή η
σύγκρουση· υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες για τη διαπραγµάτευση συνολικής
και δίκαιης ειρήνης στη Μέση Ανατολή µε βάση την αυστηρή εφαρµογή όλων των σχετικών
ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών που συνδέονται µε τα ζητήµατα των προσφύγων, της
ασφάλειας, των συνόρων, των εποικισµών και της Ιερουσαλήµ, καθώς και µε βάση τις αρχές
της ∆ιάσκεψης της Μαδρίτης και των µεταγενέστερων συµφωνιών που συνήφθησαν µεταξύ
των αντιµαχοµένων µερών·

18. ζητεί οµόφωνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραµατίσει πολύ πιο ενεργό πολιτικό ρόλο
ως προς την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και χαιρετίζει την
πρωτοβουλία να συµµετάσχει ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου/Ύπατος Εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες της εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής, η
σύσταση της οποίας αποφασίσθηκε στο Charm-el-Cheikh· υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία
που προσδίδει στην προώθηση της διπλωµατικής οδού και του διαλόγου για την επίτευξη
δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή·

19. ζητεί να αρθούν άνευ όρων όλοι οι περιορισµοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
και των αγαθών εντός, από και προς τα παλαιστινιακά εδάφη, όπως προβλέπεται στις
συµφωνίες του Όσλο·

20. ζητεί να επαναληφθούν στο εγγύς µέλλον οι διαπραγµατεύσεις, βάσει της προόδου που
επιτελέσθηκε κατά τις τελευταίες διαπραγµατεύσεις, και επαναβεβαιώνει ότι η αποποίηση
της υπέρµετρης χρήσης βίας και κάθε µορφής βίας αποτελεί ουσιώδη όρο που πρέπει να
τηρείται, όπως ορίζεται από τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις·

21. υποστηρίζει οµόφωνα το δικαίωµα του παλαιστινιακού λαού να διαθέτει κράτος κυρίαρχο,
δηµοκρατικό, βιώσιµο και ειρηνικό, καθώς και το δικαίωµα του λαού του Ισραήλ να ζει µε
ασφάλεια εντός ασφαλών και αναγνωρισµένων συνόρων·
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22. υπογραµµίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η συνέχεια του πνεύµατος της εταιρικής σχέσης
µε την πραγµατοποίηση συχνότερων κοινοβουλευτικών συναντήσεων και αναγνωρίζει ότι
µια ευνοϊκή εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή αποτελεί τη βάση για
την ενίσχυση και τη νέα ώθηση της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης·

23. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την Παλαιστινιακή Εθνική
Αρχή και τα θεσµικά της όργανα, και διατρανώνει παράλληλα τη βούληση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να εξακολουθήσει τη συνεργασία µε το Ισραήλ, τηρώντας τις δεσµεύσεις και τις
αρχές στις οποίες στηρίζεται η ευρωµεσογειακή πολιτική·

Ε. Άλλα ζητήµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εταιρική σχέση

24. ζητεί την άρση του οικονοµικού εµπάργκο κατά του Ιράκ για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς
και την τήρηση των ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών·

25. εύχεται, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, να αρθούν, βάσει των ψηφισµάτων των
Ηνωµένων Εθνών, τα εµπόδια που συνδέονται µε το εµπάργκο, προκειµένου η Λιβύη να
µπορέσει να συµµετάσχει πλήρως στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης·

26. επαναλαµβάνει το αίτηµα για τη συµµετοχής της Μαυριτανίας, ως πλήρους µέλους, στον
πολιτικό διάλογο της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης·

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο να εξευρεθεί στο κυπριακό ζήτηµα λύση η οποία
να είναι σύµφωνη µε τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, και εκτιµά τις προσπάθειες που
καταβάλλει ο Γενικός Γραµµατέας για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό·

ΣΤ. Σχετικά µε την εταιρική σχέση στον πολιτικό τοµέα και τον τοµέα της ασφάλειας, καθώς
και για την προώθηση µιας νέας ευρωµεσογειακής σύνδεσης στον πολιτικό τοµέα και τον
τοµέα της ασφάλειας, η οποία να συµβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την τέταρτη ευρωµεσογειακή υπουργική
διάσκεψη της Μασσαλίας, δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της Ευρωµεσογειακής Χάρτας για
την Ειρήνη και την Ασφάλεια, εύχεται δε η έγκρισή της να πραγµατοποιηθεί το συντοµότερο
δυνατόν και η χάρτα αυτή να έχει εξελικτικό πολιτικό χαρακτήρα, ο οποίος να µπορεί
πραγµατικά να συµβάλει στο να εφαρµοσθούν στην πράξη οι αρχές που περιέχονται στη
∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης για όλα τα θέµατα που αφορούν την ειρήνη και τη σταθερότητα
στην περιοχή·

29. επισηµαίνει την ανάγκη να επεκταθεί η ηµερήσια διάταξη του πολιτικού διαλόγου στην
περιοχή και σε άλλα θέµατα που αφορούν την ασφάλεια, τον έλεγχο των εξοπλισµών, την
τροµοκρατία, τις µεταναστευτικές κινήσεις, τις ανθρώπινες ανταλλαγές, το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την αρχή του κράτους δικαίου, καθώς και στα ζητήµατα που
αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών και την καταπολέµηση
του λαθρεµπορίου ναρκωτικών, της τροµοκρατίας, του λαθρεµπορίου όπλων και άλλων
µορφών οργανωµένου εγκλήµατος·
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Ζ. Σχετικά µε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην αναθεωρηµένη ∆ιαδικασία της
Βαρκελώνης

30. προσδίδει εξαιρετική σηµασία στην υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στη
στενότερη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, µε όλες τις µορφές της, στις εργασίες της
∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης, µεταξύ άλλων µε µια ευρύτερη στήριξη του προγράµµατος
Meda ∆ηµοκρατία και µε την προώθηση της συµµετοχής των τοπικών θεσµών και αρχών
στις εργασίες της εταιρικής σχέσης·

31. ενθαρρύνει τα κράτη που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και τα αρµόδια
θεσµικά όργανα να καταρτίσουν προγράµµατα ενηµέρωσης και επικοινωνίας, προκειµένου
να ευαισθητοποιήσουν όλους τους πολίτες τους ως προς τις εργασίες αυτής της διαδικασίας·

32. ζητεί την έγκριση µέτρων που να ευνοούν την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, τη
χρήση του ∆ιαδικτύου και την επένδυση στην πληροφόρηση και τη σχολική εκπαίδευση·

33. ζητεί επίσης τη διεξαγωγή µελέτης αξιολόγησης όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης
από τις χώρες εταίρους των κονδυλίων του προϋπολογισµού που διατίθενται στο πλαίσιο του
προγράµµατος MEDA καθώς των χρηµατοδοτικών µέσων της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής
για τη  Μεσόγειο·

34. συνιστά την ενοποίηση όλων των µηχανισµών και προγραµµάτων προώθησης των γυναικών,
µε στόχο τη µεγαλύτερη ενσωµάτωσή τους στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, και χαιρετίζει
τη σύγκληση του Ευρωµεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ Γυναικών που θα διεξαχθεί
στη Μάλτα στις 2 και 3 Μαρτίου 2001·

35. εκφράζει ικανοποίηση για τις εργασίες του ευρωµεσογειακού δικτύου των οικονοµικών και
κοινωνικών συµβουλίων και των εκπροσώπων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών·

Η. Σχετικά µε την οικονοµική και εµπορική πτυχή της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης και
την εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών

36. συµφωνεί µε την εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων συναλλαγών µε χρονικό ορίζοντα το 2010,
η οποία αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία µιας πραγµατικής “κοινής αγοράς” στην
οποία θα περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών· σχετικά µε το
ίδιο θέµα, θα µπορούσαν να καταρτισθούν έως το 2002 ένα κανονιστικό πλαίσιο και ένα
χρονοδιάγραµµα όσον αφορά τα µέτρα εναρµόνισης σε ορισµένους τοµείς προτεραιότητας·

37. συµφωνεί ότι αυτή η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τοµείς
και να συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλες τις χώρες εταίρους, ζητεί δε την
παροχή του µεγαλύτερου δυνατού επιπέδου ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο
της εν λόγω ζώνης ελευθέρων συναλλαγών·

38. διαπιστώνει την ανεπάρκεια των άµεσων ξένων επενδύσεων στην περιοχή και παροτρύνει
όλα τα εταιρικά κράτη και τα αρµόδια όργανα σε µια διαρκή αύξηση των επενδύσεων
αυτών· κρίνει επίσης ευκταία και επωφελή την πλήρη ενηµέρωση των µεσογειακών χωρών
εταίρων επί όλων των θεµάτων που αφορούν το ευρώ και την ευρωπαϊκή οικονοµία·



PE 294.851 6/9 DV\432076EL.doc

EL

39. συνιστά ιδιαίτερα την ταχεία ανάπτυξη ενός εκτεταµένου εµπορίου Νότου-Νότου, για την
καλύτερη ολοκλήρωση όλων των οικονοµιών των χωρών της περιοχής·

40. υποστηρίζει ιδιαίτερα τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Μεσογειακή Λεκάνη
και ζητεί τη σύσταση νέου χρηµατοδοτικού οργάνου περιφερειακής ανάπτυξης·

41. τάσσεται υπέρ της µετατροπής του χρέους, το οποίο υποσκάπτει σοβαρά τις αναπτυξιακές
προσπάθειες των µεσογειακών χωρών· θεωρεί απαραίτητο όπως το ποσό της µετατροπής του
εξωτερικού χρέους επανεπενδυθεί κατά προτεραιότητα στις πολιτικές συνανάπτυξης µε τις
µεσογειακές χώρες·

42. ζητεί όπως το σχέδιο περιφερειακής συνεργασίας είναι συµβατό προς τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και την αειφόρο ανάπτυξη, καλεί δε τις χώρες εταίρους να λάβουν τα αναγκαία
µέτρα σε ό,τι αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδρογραφικών πόρων, την εξάλειψη
των απορριµµάτων, τα κρίσιµα σηµεία (µολυσµένες ζώνες, κίνδυνοι για την ποικιλότητα),
την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, καθώς και την καταπολέµηση της
ερήµωσης, και τούτο χάρη στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της µακράς πείρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ. Σχετικά µε τις διµερείς σχέσεις στον οικονοµικό τοµέα και µε τις ευρωµεσογειακές
συµφωνίες σύνδεσης

43. υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην ευρωµεσογειακή ζώνη
και τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, και τονίζει την ανάγκη για µια
σταδιακή και αµοιβαία ελευθέρωση των γεωργικών συναλλαγών, στο πλαίσιο του σεβασµού
των αρχών που διέπουν τη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και των κανόνων του ΠΟΕ· ζητεί
από τα αρµόδια θεσµικά όργανα να χαράξουν µια γεωργική πολιτική ευρωµεσογειακής
ανάπτυξης, η οποία να συνεκτιµά τις κοινωνικές, εδαφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις
της γεωργίας·

44. καλεί τα κράτη µέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία κύρωσης των ήδη υπογεγραµµένων
διµερών συµφωνιών και ενθαρρύνει την ταχεία σύναψη των συµφωνιών σύνδεσης µε τις
χώρες για τις οποίες η διαδικασία είναι ακόµη σε εξέλιξη·

45. ζητεί να ενοποιηθούν εν καιρώ οι συµφωνίες σύνδεσης σε µια πολυµερή συµφωνία για τα
κοινά ζητήµατα και ενθαρρύνει όλες τις χώρες εταίρους που έχουν υπογράψει συµφωνία
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψουν, κατά τα πέντε προσεχή έτη, συµφωνίες
ελευθέρων συναλλαγών µε όλους τους άλλους που έχουν υπογράψει συµφωνία σύνδεσης·

46. θεωρεί ότι η ανάπτυξη της συνεργασίας στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών (µεταφορές,
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, υγεία) θα ωφελούσε την οικονοµική ανάπτυξη των µεσογειακών
χωρών και θα οδηγούσε στην ικανοποίηση των αναγκών των πληθυσµών· εύχεται επίσης να
διεξαχθεί µια αξιολόγηση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που έχουν οι ήδη εφαρµοζόµενες συµφωνίες σύνδεσης, προκειµένου να αντληθούν τα
κατάλληλα συµπεράσµατα·
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Ι. Για µια ενίσχυση της ευροµεσογειακής σύνδεσης στον κοινωνικό, πολιτιστικό και
ανθρώπινο τοµέα, η οποία να την φέρνει εγγύτερα στους λαούς της περιοχής

47. εκφράζει τη λύπη του διότι η πτυχή αυτή δεν έχει αναπτυχθεί δεόντως σε σχέση µε την
πολιτική και οικονοµική πτυχή της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης και ζητεί, ειδικότερα, να
συνεκτιµώνται στο πλαίσιο των διαφόρων εθνικών προγραµµάτων οι κοινωνικές επιπτώσεις
της οικονοµικής µετάβασης·

48. ζητεί την εφαρµογή πολιτικών για την επαγγελµατική κατάρτιση, το πανεπιστήµιο, την
τεχνολογία και την εκπαίδευση, την κατάρτιση προγραµµάτων τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης, την προώθηση προγραµµάτων στους τοµείς των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής
και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, καθώς και την προαγωγή του ρόλου της γυναίκας στην
οικονοµική ανάπτυξη και την υποστήριξη των οργανώσεων, ενώσεων, επιχειρήσεων και
δικτύων γυναικών στις χώρες της περιοχής·

49. εκφράζει την υποστήριξή της στα τρέχοντα περιφερειακά προγράµµατα στους τοµείς του
πολιτισµού, των οπτικοακουστικών µέσων και της νεότητας στο πλαίσιο και το πνεύµα της
πολιτιστικής ταυτότητας, εκφράζει δε ειδικότερα την ικανοποίησή του για την πρόσφατη
έναρξη του προγράµµατος Euromed Κληρονοµιά II, καθώς και την υποστήριξή του στην
όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρµογή του προγράµµατος Euromed Οπτικοακουστικός Τοµέας
II·

50. αναγνωρίζει τη σηµασία της διασυνοριακής συνεργασίας και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα
εταιρικά κράτη της Μεσογείου να αξιοποιήσουν την πείρα που αποκτήθηκε από το
πρόγραµµα INTERREG και να χρησιµοποιήσουν το πνεύµα της εταιρικής σχέσης για να
προωθήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου·

51. υπογραµµίζει την ανάγκη να προωθηθεί ένα περιφερειακό πρόγραµµα στους τοµείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, το οποίο θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στη συνεργασία για την καταπολέµηση των λαθρεµπορίων και της σωµατεµπορίας και για
την κατάρτιση στρατηγικών συνανάπτυξης·

ΙΑ. Για µια νέα προσέγγιση των ζητηµάτων που αφορούν τη µετανάστευση και την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων

52. συνιστά στα εταιρικά κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάρτιση µιας εναρµονισµένης
νοµοθεσίας περί της οργάνωσης των µεταναστευτικών κινήσεων, τον έλεγχο των
µεταναστευτικών κινήσεων και την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης, τον καθορισµό
των πολιτικών προσωρινής µετανάστευσης, την καθιέρωση ειδικών θεωρήσεων διαβατηρίου
για τους ευρωµεσογειακούς συντελεστές, τη συνδροµή στα σχέδια των µεταναστών στη
χώρα καταγωγής τους, καθώς και µια πολιτική ένταξης των νοµίµως εγκατεστηµένων
µεταναστών στις χώρες υποδοχής·

53. αποφασίζει να συγκροτήσει στους κόλπους του οµάδα εργασίας επιφορτισµένη µε τις
µεταναστευτικές κινήσεις και τις ανθρώπινες ανταλλαγές, η οποία θα συνέρχεται κατά τα
διαστήµατα που µεσολαβούν µεταξύ των συνόδων και θα απαρτίζεται από ένα µέλος κάθε
κοινοβουλίου των χωρών που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και από την
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κατάλληλη εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· η εν λόγω οµάδα εργασίας θα
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες του Παρατηρητηρίου των Μεταναστευτικών
Κινήσεων, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να παρακολουθεί
διαρκώς και εµπεριστατωµένα όλα τα ζητήµατα που συνδέονται µε τις µεταναστευτικές
κινήσεις στη µεσογειακή περιοχή·

54. καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παρέχουν στους νόµιµους µετανάστες που διαµένουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιµη µεταχείριση στον τοµέα των οικονοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων και της αναγνώρισης των αστικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων, καθώς
επίσης και να εξετάσουν το θέµα της αναγνώρισης ορισµένων πολιτικών δικαιωµάτων·

ΙΒ. Σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ενεργειών που απορρέουν από την αναθεωρηµένη
∆ιαδικασία της Βαρκελώνης και από το πρόγραµµα MEDA II

55. τονίζει την κεφαλαιώδη σηµασία µιας πολύ ευρύτερης και πολύ πιο αποτελεσµατικής
χρηµατοοικονοµικής συνεργασίας για την εφαρµογή των τριών πτυχών της ∆ιαδικασίας της
Βαρκελώνης και, στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι το ποσό χρηµατοδότησης του MEDA II, που
σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανέλθει σε € 5,350
δισ. για το διάστηµα 2000-2006, είναι πολύ ανεπαρκές·

56. ζητεί την καλύτερη διαχείριση του προγράµµατος MEDA και µια πιο αποκεντρωµένη
συνεργασία στο θέµα της χρηµατοδοτικής βοήθειας, η οποία θα πρέπει να αποβλέπει στην
επίτευξη προόδου σε θέµατα δηµοκρατίας, καλής διαχείρισης των δηµοσίων πραγµάτων,
υπεροχής του δικαίου και αειφόρου ανάπτυξης·

ΙΓ. Σχετικά µε τα περιφερειακά προγράµµατα συνεργασίας

57. τάσσεται υπέρ της εφαρµογής προγραµµάτων περιφερειακής συνεργασίας µε περιορισµένο
αριθµό κρατών µελών και µεσογειακών χωρών, κατοχυρώνοντας τη δυνατότητα συµµετοχής
σε αυτά των εταίρων που το επιθυµούν και διασφαλίζοντας ότι όλα τα σχέδια συνεργασίας
θα λαµβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης
όσο και τις κοινωνικές πτυχές·

58. εκφράζει τη συµφωνία του για την εφαρµογή των περιφερειακών προγραµµάτων στους
τοµείς προτεραιότητας όπως η βιοµηχανία, τα ύδατα, το περιβάλλον, οι µεταφορές, η
ενέργεια και η κοινωνία της πληροφορίας· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη βιοµηχανική
συνεργασία καθώς και στη συνεργασία στον τοµέα της έρευνας·

Ι∆. Σχετικά µε τη συνέχεια που θα δοθεί στα συµπεράσµατα του δεύτερου Ευροµεσογειακού
Κοινοβουλευτικού Φόρουµ

59. εγκρίνει οµόθυµα την απόφαση να συνέρχεται εφεξής σε ετήσια βάση και να θέσει σε
λειτουργία, κατά τα διαστήµατα που µεσολαβούν µεταξύ των συνόδων του, οµάδα η οποία
θα ασχολείται µε τη συνέχεια που δίδεται στα συµπεράσµατα της προηγούµενης συνόδου
του Φόρουµ, και η οποία θα περιλαµβάνει ένα µέλος από κάθε κοινοβούλιο των χωρών που
συµµετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης και θα έχει την κατάλληλη εκπροσώπηση από
την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
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60. συµφωνεί ως προς την ανάγκη να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν ένας οριστικός κανονισµός
για το Φόρουµ και, στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζει να συγκροτήσει µια οµάδα εργασίας που
θα αποτελείται από ένα µέλος από κάθε κοινοβούλιο των χωρών που συµµετέχουν στη
διαδικασία της Βαρκελώνης και η οποία θα έχει την κατάλληλη εκπροσώπηση αποό την
πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

61. αποφασίζει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Ιταλικού Κοινοβουλίου· κατά συνέπεια, η
τρίτη σύνοδος του Φόρουµ θα διεξαχθεί στην Ιταλία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002·

62. αναθέτει στους συµπροέδρους του Φόρουµ να διαβιβάσουν την παρούσα δήλωση στους
προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών µελών της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συµβούλιο της Ένωσης, καθώς και στις κυβερνήσεις των χωρών
που συµµετέχουν στη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης.


