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EURO-VÄLIMERI-ALUEEN PARLAMENTAARISEN FOORUMIN
TOISEN ISTUNNON LOPPUJULISTUS
(BRYSSEL 8.–9. HELMIKUUTA 2001)

1. Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen foorumin toinen istunto pidettiin Brysselissä 8.–
9. helmikuuta 2001. Siihen osallistui parlamentaarikoita Barcelonan prosessiin osallistuvien
Välimeren alueen maiden parlamenteista, Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamenteista ja
Euroopan parlamentista.

2. Foorumiin osallistuneet jäsenet pitävät myönteisenä ensinnäkin sitä, että foorumin toinen
istunto pidettiin tilanteessa, jossa vuoropuhelu ja yhteistyö kaikilla kumppanuuteen kuuluvilla
aloilla on tärkeämpää kuin koskaan ennen niiden erilaisten konfliktien ja kriisitilanteiden vuoksi,
jotka ovat rasittaneet vuonna 1995 käynnistettyä Barcelonan prosessia.

3. Osanottajat sopivat, että Euro-Välimeri-foorumi kokoontuu vuosittain ja että se tarjoaa
puitteet, joissa Euroopan unionin ja Välimeren maiden parlamentaarikot voivat käydä todellista
keskustelua Euro–Välimeri-kumppanuuden uudelleenkäynnistämisestä ja kehittämisestä. Tämän
vuoksi he päättivät perustaa pysyvän elimen, joka koostuu Euroopan parlamentin jäsenistä,
Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenistä ja Välimeren alueen maiden
parlamenttien jäsenistä ja jonka tarkoituksena on seurata työn edistymistä istuntojen välillä.

4. Foorumin toisen istunnon osanottajat pahoittelivat sitä, että Euro-Välimeri-kumppanuus
ei ole pystynyt vastaamaan tyydyttävästi odotuksiin, joita sille asetettiin kumppanuuden
käynnistyessä Barcelonassa 1995.

5. Foorumin toisessa istunnossa keskusteltiin kumppanuuteen liittyvistä kolmesta
osa-alueesta. Jälleen kerran korostettiin, että näitä osa-alueita on kehitettävä dynaamisesti,
tasapainoisesti ja täydentävästi.

6. Foorumin toisen istunnon keskusteluissa käsiteltiin myös laajasti Euroopan unionin eri
toimielinten tekemiä aloitteita ja esittämiä asiakirjoja ja erityisesti Feiran Eurooppa-neuvoston
19. kesäkuuta 2000 hyväksymää yhteistä Välimeren-strategiaa, komission tiedonantoa
"Barcelonan prosessin lujittaminen" sekä Marseillessa 15.–16. marraskuuta 2000 pidetyn
Euro-Välimeri-alueen ulkoasiainministerien neljännen konferenssin päätelmiä.

7. Myös Välimeren alueen kumppaneiden tekemät esitykset sekä eri parlamenttien tekemät
suositukset ja esittämät kannat esiteltiin laajasti ja otettiin huomioon, mukaan lukien 27.–
28. lokakuuta 1998 Brysselissä pidetyn Euro-Välimeri-alueen foorumin ensimmäisen istunnon
loppujulistus.

Toinen Euro–Välimeri-alueen parlamentaarinen foorumi, joka

A. Euro–Välimeri-alueen uudet tulevaisuudennäkymät

8. suhtautuu myönteisesti Barcelonan julistuksen lähestymistapaa noudattavan laajan
kumppanuuden luomiseen ottaen kaikissa tapauksissa huomioon eri osapuolten keskinäiset
intressit ja pyrkien luomaan koko alueelle todellisen strategisen tulevaisuudensuunnitelman;
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9. muistuttaa Barcelonan prosessin kumppanivaltioita siitä, että on tärkeää luoda kyseiselle
alueelle arvoisensa ulkopolitiikka, jossa otetaan huomioon alueen geopoliittinen merkitys sekä
maantieteelliseen läheisyyteen ja pitkään yhteiseen historiaan perustuvat yhteydet;

10. muistuttaa Euroopan unionin pian laajentuessa, että Euroopan on käännettävä katseensa
Välimeren eteläosan maihin ja tiivistettävä kumppanuuteen liittyvää keskinäistä yhteistyötä;

B. Aluetta koskeva Euroopan unionin uusi yhteinen strategia

11. panee merkille Välimeren aluetta koskevan uuden yhteisen strategian, josta päätettiin
Feirassa 19. kesäkuuta 2000, mutta pahoittelee, että Välimeren alueen valtioita ei otettu
tiiviimmin mukaan tämän yhteisen strategian laatimiseen;

12. katsoo lisäksi, että uuden strategian avulla on saatava luotua yhtäältä rauhallinen ja vakaa
alue, joka perustuu poliittiseen kumppanuuteen, taloudelliseen ja kaupalliseen yhteistyöhön sekä
ihmisten vuorovaikutukseen ja kulttuuriin, sekä toisaalta vauras alue, jolla vauraus jakautuu
tasaisesti ja joka saadaan aikaan luomalla asteittain vapaakauppa-alue Euroopan unionin ja sen
kumppaneiden välille sekä itse kumppaneiden välille; katsoo lisäksi, että tavoitteena on lisätä
alueen kansojen yhteisymmärrystä ja luoda entistä aktiivisempi kansalaisyhteiskunta;

C. Uutta pontta Barcelonan prosessille

13. muistuttaa siitä, kuinka tärkeää Barcelonan prosessin kannalta on ihmisoikeuksien,
yksilön vapauksien ja demokratian periaatteiden tarkka noudattaminen, sillä ne ovat perusasioita
luotaessa rauhaan, vakauteen ja kestävään talouskehitykseen perustuvaa aluetta
Euro-Välimeri-alueelle;

14. antaa tukensa sille, että Euro-Välimeri-kumppanuutta pyritään muuttamaan
huomattavasti nykyistä solidaarisemmaksi ja tehokkaammaksi; katsoo, että kumppanuuden olisi
lisäksi perustuttava kansallisen suvereniteetin kunnioittamiseen, oikeuteen, keskinäiseen
luottamukseen ja demokraattiseen vuoropuheluun; toteaa, että parlamentaarinen foorumi aikoo
toimia huomattavasti entistä aktiivisemmin nykyisen hallitustenvälisyyteen liiallisesti nojautuvan
lähestymistavan korvaamiseksi ja yleisen mielipiteen huomioimiseksi prosessissa entistä
paremmin;

15. katsoo, että Euro-Välimeri-yhteistyössä ei ole vielä edistytty riittävästi, ja pyytää kaikkia
Barcelonan prosessiin osallistuvien valtioiden hallituksia ja asianomaisia instituutioita
tehostamaan toimiaan rahoitustuen ja teknisen tuen parantamiseksi, antamaan uutta pontta
poliittiselle yhteistyölle ja käyttämään mahdollisimman laajasti hyväksi kaikkia uuden
Meda II -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia;

16. pyytää lisäksi, että tarkistetussa Barcelonan prosessissa sen nykyisiä kolmea osa-aluetta
ei aseteta hierarkkiseen järjestykseen ja että sosiaalisten, kulttuuristen ja maahanmuuttoon
liittyvien näkökohtien laadullinen merkitys on samanarvoinen kuin taloudellisen ja poliittisen
puolen merkitys;
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D. Lähi-idän konflikti ja rauhanprosessi sekä niiden vaikutus Barcelonan prosessiin

17. toteaa, että Lähi-idän konflikti ja rauhanprosessi on jo otettu foorumin esityslistalle, ja
pahoittelee yksimielisesti konfliktin aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä ja aineellisia tuhoja;
antaa varauksettoman tukensa pyrkimyksille saada neuvoteltua kattava ja oikeudenmukainen
rauhanratkaisu Lähi-idässä soveltamalla tarkasti kaikkia asiaan liittyviä Yhdistyneiden
kansakuntien päätöslauselmia, jotka koskevat pakolaisten ongelmia, turvallisuutta, rajoja ja
Jerusalemin siirtokuntia, ja noudattamalla Madridin konferenssin periaatteita ja konfliktin
osapuolten välillä myöhemmin tehtyjä sopimuksia;

18. pyytää yksimielisesti Euroopan unionia omaksumaan huomattavasti entistä
aktiivisemman poliittisen roolin Lähi-idän rauhanprosessin edistämiseksi ja pitää tervetulleena
aloitetta, joka koskee neuvoston pääsihteerin/Euroopan unionin korkean edustajan osallistumista
väkivaltaisuuksien syitä tutkivan komission työhön, jonka perustamisesta päätettiin Sharm
el-Sheikhissä; korostaa myös pitävänsä tärkeänä diplomaattisten keinojen ja vuoropuhelun
asettamista etusijalle pyrittäessä oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhanratkaisuun alueella;

19. pyytää poistamaan ehdoitta kaikki rajoitukset, jotka koskevat henkilöiden ja tavaroiden
liikkumista palestiinalaisalueiden sisällä, palestiinalaisalueille tai näiden alueiden ulkopuolelle,
Oslon sopimusten mukaisesti;

20. pyytää, että neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian viime neuvotteluissa saavutetun
edistyksen pohjalta, ja toteaa jälleen, että pidättyminen liiallisesta voimankäytöstä ja
kaikenlaisesta väkivallasta on ennakkoedellytys, jota on välttämättä noudatettava, kuten asiaan
liittyvissä kansainvälisissä yleissopimuksissa vaaditaan;

21. ilmaisee yksimielisesti tukensa Palestiinan kansalaisten oikeudelle suvereeniin,
demokraattiseen, toimintakykyiseen ja rauhanomaiseen valtioon sekä Israelin kansan oikeudelle
elää turvassa vakaiden ja tunnustettujen rajojen sisäpuolella;

22. korostaa, että on välttämätöntä varmistaa kumppanuushengen jatkuvuus järjestämällä
entistä useammin parlamentaarikoiden tapaamisia, ja tunnustaa, että Lähi-idän rauhanprosessin
myönteinen kehitys luo pohjan Euro–Välimeri-kumppanuuden lujittamiselle ja vauhdittamiselle;

23. pyytää Euroopan komissiota edelleen tukemaan palestiinalaishallintoa ja sen toimielimiä
ja vahvistaa samalla Euroopan unionin halukkuuden jatkaa yhteistyötä Israelin kanssa niitä
sitoumuksia ja periaatteita noudattaen, joihin Euro-Välimeri-politiikka perustuu;

E. Muut kumppanuuden kannalta merkitykselliset seikat

24. pyytää kumoamaan Irakin-vastaisen kauppasaarron humanitaarisista syistä sekä
Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmien noudattamiseksi;

25. toivoo viimeaikaisten kehityskulkujen valossa, että kauppasaartoon liittyvät esteet
saadaan poistettua Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmien mukaisesti, jotta Libya voi
osallistua täysivaltaisesti Barcelonan prosessiin;
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26. toistaa pyyntönsä, että Mauritania voisi osallistua täysivaltaisena jäsenenä Barcelonan
prosessin poliittiseen vuoropuheluun;

27. ilmoittaa olevansa vakuuttunut siitä, että Kyproksen ongelmaan on löydettävä
Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmien mukainen ratkaisu, ja antaa arvoa pääsihteerin
pyrkimyksille löytää ratkaisu Kyproksen ongelmaan;

F. Poliittinen kumppanuus ja turvallisuuskumppanuus - tuki uudelle poliittiselle ja
turvallisuuteen liittyvälle Euro-Välimeri-assosiaatiolle, joka edistää alueen vakautta

28. pitää valitettavana, että Marseillessa pidetyssä neljännessä
Euro-Välimeri-ministerikokouksessa ei voitu hyväksyä Euro–Välimeri-alueen rauha ja
vakaus -peruskirjaa, ja toivoo, että se voidaan hyväksyä mahdollisimman pian ja että tämä
peruskirja vie politiikkaa eteenpäin siten, että Barcelonan julistukseen sisältyneitä periaatteita
aletaan noudattaa käytännössä kaikissa asioissa, jotka liittyvät rauhaan ja vakauteen kyseisellä
alueella;

29. katsoo, että alueen poliittinen vuoropuhelu on ulotettava moniin muihin teemoihin, jotka
koskevat turvallisuutta, asevalvontaa, terrorismia, muuttoliikkeitä, ihmisten vuorovaikutusta,
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista sekä ympäristökysymyksiä,
meriliikenteen turvallisuutta ja huumausainekaupan torjumista, terrorismia, asekauppaa ja muita
järjestäytyneen rikollisuuden muotoja;

G. Kansalaisyhteiskunnan rooli tarkistetussa Barcelonan prosessissa

30. pitää äärimmäisen tärkeänä tukea kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskunnan
osallistumista kaikissa muodoissaan paljon entistä tiiviimmin Barcelonan prosessiin
myöntämällä muun muassa Medan demokratiaohjelmalle entistä enemmän tukea sekä
edistämällä paikallisten elinten ja viranomaisten osallistumista kumppanuuteen liittyviin toimiin;

31. rohkaisee Barcelonan prosessin kumppanivaltioita ja asianomaisia elimiä luomaan
tiedotus- ja viestintäohjelmia, joiden tarkoituksena on kertoa kaikille näiden valtioiden
kansalaisille tähän prosessiin liittyvästä toiminnasta;

32. pyytää ryhtymään toimenpiteisiin, joilla edistetään tietoyhteiskunnan kehitystä, Internetin
käyttöä ja investointeja tiedotukseen ja koulutukseen;

33. pyytää lisäksi tekemään tutkimuksen, jossa arvioidaan kumppanimaiden kykyä
vastaanottaa Meda-ohjelmasta myönnettyjä määrärahoja sekä käyttää Euroopan unionin uuteen
Välimeren-strategiaan liittyviä rahoitusvälineitä;

34. suosittelee, että kaikkia naisten aseman edistämiseksi tarkoitettuja mekanismeja ja
ohjelmia lujitetaan, jotta naiset pääsisivät entistä paremmin mukaan Barcelonan prosessiin, ja
pitää myönteisenä naisten Euro-Välimeri-alueen parlamentaarisen foorumin kutsumista koolle
Maltaan 2.–3. maaliskuuta 2001;

35. on tyytyväinen talous- ja sosiaalineuvostojen ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan
Euro–Välimeri-alueen verkoston tekemään työhön;
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H. Taloutta ja kauppaa koskevat kysymykset Barcelonan prosessissa ja
vapaakauppa-alueen perustaminen

36. ilmoittaa kannattavansa, että vuoteen 2010 mennessä perustetaan vapaakauppa-alue,
jonka pitäisi johtaa kaikki tavarat, pääomat ja palvelut käsittäviin todellisiin "sisämarkkinoihin";
katsoo, että joillekin ensisijaisille aloille voitaisiin jo vuoteen 2002 mennessä luoda
sääntelykehys ja yhdenmukaistamistoimien aikataulu;

37. katsoo, että tämän vapaakauppa-alueen olisi katettava kaikki alat ja osaltaan parannettava
elämänlaatua kaikissa kumppanimaissa, ja kehottaa nostamaan tämän vapaakauppa-alueen avulla
hyvinvoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden mahdollisimman korkealle tasolle;

38. toteaa, että alueelle tehdään liian vähän suoria ulkomaisia investointeja, ja kannustaa
kaikkia kumppanivaltioita sekä asianomaisia elimiä lisäämään investointeja jatkuvasti; pitää
myös toivottavana ja hyödyllisenä, että Välimeren alueen kumppanimaille tiedotetaan tarkasti
kaikista euroon ja Euroopan talouteen liittyvistä näkökohdista;

39. suosittelee erityisesti kehittämään mahdollisimman pian laajamittaista
etelä-etelä-kauppaa kaikkien kyseisen alueen talouksien integroimiseksi entistä paremmin;

40. antaa erityistä tukea alueelliselle integraatioprosessille Välimeren alueella ja kehottaa
perustamaan uuden aluekehitystoimia rahoittavan rahoituslaitoksen;

41. ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti velan muuntamiseen, koska velka haittaa
huomattavasti Välimeren alueen maiden ponnisteluja alueen kehittämiseksi; pitää tarpeellisena,
että ulkomaanvelan muuntosumma investoidaan ensisijaisesti yhteiskehitystoimintaan Välimeren
alueen maiden kanssa;

42. vaatii alueellisten yhteistyöhankkeiden sovittamista yhteen ympäristövaatimusten ja
kestävää kehitystä koskevien vaatimusten kanssa, ja kehottaa kumppanimaita toteuttamaan
integroituun vesihuoltoon, jätehuoltoon, ongelmakohteisiin (saastuneet alueet, monimuotoisuutta
uhkaavat tekijät), rannikkoalueiden yhtenäiseen hoitoon ja aavikoitumisen torjuntaan liittyviä
välttämättömiä toimia käyttämällä hyväksi Euroopan unionissa olevaa taitotietoa ja pitkäaikaista
kokemusta;

I. Kahdenväliset taloussuhteet ja Euro-Välimeri-assosiaatiosopimukset

43. ilmaisee tukevansa tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta Euro-Välimeri-alueella
ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistämistä ja katsoo, että maataloustuotteiden kauppaa on
vähitellen vapautettava vastavuoroisesti ja että tässä yhteydessä on noudatettava Barcelonan
prosessissa ja WTO:n säännöissä vahvistettuja periaatteita; kehottaa asianomaisia elimiä
luomaan Euro-Välimeri-alueen maatalouden kehittämispolitiikan, jossa otetaan huomioon
maatalouden sosiaaliset, maankäytölliset ja ympäristöpoliittiset näkökohdat;

44. kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan jo allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten
ratifiointiprosessia ja kannustaa saattamaan mahdollisimman pian voimaan
assosiaatiosopimukset niiden maiden kanssa, joiden osalta menettely on vielä kesken;
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45. kehottaa ajan myötä yhdistämään assosiaatiosopimukset monenväliseksi, yhteiset
kysymykset kattavaksi sopimukseksi ja kannustaa kaikkia kumppanimaita, jotka ovat
allekirjoittaneet assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa, tekemään viiden seuraavan
vuoden kuluessa vapaakauppasopimukset kaikkien muiden assosiaatiosopimuksen
allekirjoittaneiden maiden kanssa;

46. katsoo, että yhteistyön kehittäminen julkisten palvelujen alalla (liikenne, energia,
televiestintä, terveys) tukisi talouskehitystä ja auttaisi vastaamaan väestön tarpeisiin; toivoo
myös, että jo täytäntöönpantujen assosiaatiosopimusten taloudellisia, sosiaalisia ja
ympäristöpoliittisia vaikutuksia arvioidaan, jotta sen perusteella voitaisiin vetää tarvittavia
johtopäätöksiä;

J. Euro-Välimeri-yhteistyön lujittaminen sosiaalisissa, kulttuurisissa ja ihmisten
vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa, mikä lisää yhteistyön merkitystä alueen väestölle

47. pahoittelee, ettei tätä osa-aluetta ole kehitetty riittävästi Barcelonan prosessin poliittiseen
ja taloudelliseen puoleen nähden, ja pyytää erityisesti, että taloudellisen siirtymävaiheen
sosiaaliset vaikutukset otetaan huomioon erilaisissa kansallisissa ohjelmissa;

48. kehottaa panemaan täytäntöön ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, teknologian
käyttöä ja opetusta koskevia toimintalinjoja, luomaan paikallisia ja alueellisia kehitysohjelmia,
edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa työpaikoilla sekä työterveyttä ja -turvallisuutta
koskevia ohjelmia ja niin ikään edistämään naisten asemaa taloudellisessa kehityksessä sekä
tukemaan kyseisellä alueella toimivia naisjärjestöjä, -yhdistyksiä, -yrityksiä ja -verkostoja;

49. ilmaisee tukensa käynnissä oleville kulttuuri-, audiovisuaali- ja nuorisoalan alueellisille
ohjelmille, joilla pyritään vahvistamaan kulttuuri-identiteettiä, ja ilmoittaa erityisesti olevansa
tyytyväinen siihen, että Euromed Heritage II -ohjelma käynnistettiin äskettäin, sekä
kannattavansa Euromed Audiovisual II -ohjelman käynnistämistä mahdollisimman pian;

50. tunnustaa lähialueyhteistyön merkityksen ja kehottaa näin ollen Välimeren alueen
kumppanivaltioita käyttämään hyväksi Interreg-ohjelmasta saatuja kokemuksia ja edistämään
kumppanuuden hengessä lähialueyhteistyötä Välimeren molempien rantojen välillä;

51. korostaa, että on tärkeää käynnistää oikeus- ja sisäasioita koskeva alueellinen ohjelma,
jossa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yhteistyöhön, jota tehdään laittoman kaupankäynnin ja
ihmiskaupan torjumiseksi, sekä yhteiskehitysstrategioiden laatimiseen;

K. Maahanmuuttoa ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva uusi lähestymistapa

52. suosittelee kumppanivaltioita ja Euroopan unionia luomaan yhdenmukaisen
lainsäädännön asioissa, jotka koskevat muuttovirtojen organisointia ja hallintaa ja laittoman
siirtolaisuuden torjumista, sekä määrittämään väliaikaisen maahanmuuttopolitiikan, ottamaan
käyttöön Euro-Välimeri-alueen toimijoille myönnettävät erityisviisumit, tukemaan muuttajien
hankkeita heidän kotimaissaan sekä luomaan vastaanottomaihin laillisesti asettautuneille
maahanmuuttajille suunnatun integraatiopolitiikan;
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53. päättää perustaa muuttoliikkeitä ja ihmisten vuorovaikutusta käsittelevän oman
työryhmän, jonka on tarkoitus kokoontua istuntojen välillä ja jossa on jäsen kustakin Barcelonan
prosessiin osallistuvan maan parlamentista sekä Euroopan parlamentin asianmukainen edustus;
toteaa, että tämän työryhmän olisi seurattava läheisesti maahanmuuton seurantakeskuksen työtä,
jonka perustamista Euroopan komissiolle on ehdotettu, jotta Välimeren alueen muuttovirtoihin
liittyviä asioita voitaisiin seurata pysyvästi ja yksityiskohtaisesti;

54. kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksia takaamaan Euroopan unionin
alueella laillisesti asuville maahanmuuttajille tasavertaisen kohtelun taloudellisiin ja sosiaalisiin
oikeuksiin sekä kansalais- ja kulttuurioikeuksiin liittyvissä asioissa sekä harkitsemaan tiettyjen
poliittisten oikeuksien tunnustamista;

L. Tarkistettuun Barcelonan prosessiin ja Meda II -ohjelmaan kuuluvien toimien
rahoitus

55. korostaa huomattavasti entistä laajemman ja tehokkaamman rahoitusyhteistyön
olennaista merkitystä Barcelonan prosessin kolmen osa-alueen toteutuksen kannalta ja katsoo
näin ollen, että Euroopan unionin neuvoston vahvistama Meda II -ohjelman kokonaisrahoitus,
joka on 5,350 miljardia euroa vuosina 2000–2006, on aivan riittämätön;

56. kehottaa parantamaan Meda-ohjelman hallinnointia ja hajauttamaan huomattavasti
rahoitustukiyhteistyötä, jonka avulla pitäisi pystyä edistämään demokratiaa, hyvää hallintotapaa,
oikeusvaltion periaatetta ja kestävää kehitystä;

M. Alueelliset yhteistyöohjelmat

57. ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti alueellisten yhteistyöohjelmien käynnistämiseen
joidenkin jäsenvaltioiden ja Välimeren maiden välillä, jos kumppaneille taataan mahdollisuus
osallistua niihin niin halutessaan ja jos varmistetaan, että kaikissa yhteistyöhankkeissa otetaan
huomioon ympäristövaatimukset, kestävää kehitystä koskevat vaatimukset sekä sosiaaliset
näkökohdat;

58. antaa suostumuksensa alueellisten ohjelmien käynnistämiselle sellaisilla ensisijaisilla
aloilla kuin teollisuus, vesihuolto, ympäristö, liikenne, energia ja tietoyhteiskunta; kiinnittää
erityistä huomiota teolliseen yhteistyöhön ja tutkimukseen;

Toisen Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen foorumin päätelmien seuranta

59. hyväksyy yksimielisesti päätöksen kokoontua tästä alkaen vuosittain ja perustaa
istuntojen välillä kokoontuva seurantaryhmä, joka seuraa foorumin edellisen istunnon tekemien
päätelmien toteutumista ja jossa on yksi jäsen kustakin Barcelonan prosessiin osallistuvan maan
parlamentista sekä asianmukainen Euroopan parlamentin edustus;

60. pitää välttämättömänä hyväksyä mahdollisimman pian foorumin lopullinen työjärjestys ja
päättää asettaa tätä tarkoitusta varten työryhmän, jossa on yksi jäsen kustakin Barcelonan
prosessiin osallistuvan maan parlamentista sekä asianmukainen Euroopan parlamentin edustus;
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61. päättää hyväksyä Italian parlamentin kutsun, minkä seurauksena foorumin kolmas istunto
pidetään Italiassa vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla;

62. kehottaa foorumin puheenjohtajia välittämään tämän julistuksen Barcelonan prosessiin
osallistuvien maiden parlamenttien puhemiehille, Euroopan komissiolle, Euroopan unionin
neuvostolle sekä Barcelonan prosessiin osallistuvien maiden hallituksille.


