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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Unió és a keleti partnerség országai közötti kapcsolatok értékeléséről és a prioritások 
meghatározásáról

(2013/2149(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a keleti partnerség 2009. május 7-én Prágában történt elindítására,

– tekintettel a 2011. október 29–30-i varsói csúcstalálkozó következtetéseire,

– tekintettel a 2013. október 28–29-i vilniusi csúcstalálkozó következtetéseire,

– tekintettel a „Kibővített Európa – szomszédságpolitika: új keret a keleti és déli 
szomszédainkkal folytatott kapcsolatok számára” című, 2003. március 11-i 
(COM(2003)0104), az „Európai szomszédságpolitika – stratégiai dokumentum” című, 
2004. május 12-i (COM(2004)0373), „Az európai szomszédságpolitika megerősítéséről” 
című, 2006. december 4-i (COM(2006)0726), a „Határozott európai szomszédságpolitika” 
című, 2007. december 5-i (COM(2007)0774), a „Keleti partnerség” című, 
2008. december 3-i (COM(2008)0823), valamint „Az európai szomszédságpolitika 
áttekintése” című, 2010. május 12-i (COM(2010)0207) bizottsági közleményre,

– tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
„Európai szomszédságpolitika: erősebb partnerség kialakítása” című, 2013. március 20-i 
(JOIN(2013)0004) és „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című, 2011. május 25-i 
(COM(2011)0303) közös közleményeire,

– tekintettel a Külügyek Tanácsa 2010. július 26-i és 2011. június 20-i üléseinek európai 
szomszédságpolitikáról, valamint a 2013. november 18–19-i ülése keleti partnerségről szóló 
következtetéseire, továbbá 2011. szeptember 26-i ülése (kereskedelem) és az Európai 
Tanács 2013. február 7-i ülésének következtetéseire,

– tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a 
„Keleti partnerség: a 2013. évi őszi csúcstalálkozó ütemterve” című, 2012. május 15-i 
(JOIN(2012)0013) és „Új európai szomszédságpolitika megvalósítása” című 
(JOIN(2012)0014) közös közleményére, valamint az ezeket kísérő, 2013. március 20-i 
közös szolgálati munkadokumentumokra („Regionális jelentések”, SWD(2013)0085 és 
SWD(2013)0086),

– tekintettel az „Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé – Az Európai 
Parlament álláspontja a 2012. évi eredményjelentésekről”című, 2013. október 23-i1, az 
európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló 2011. december 14-i2, valamint az 
európai szomszédságpolitika keleti dimenziójának felülvizsgálatáról szóló 2011. április 7-i3

állásfoglalására,
                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0446.
2 HL C 168. E, 2013.6.14., 26. o.
3 HL C 296. E, 2012.10.2., 105. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7–0000/2013),

A. mivel az európai szomszédságpolitika (ENP) és különösen a keleti partnerség célja, hogy 
szélesebb körben terjessze az Unió alapítói által vallott értékeket és elképzeléseket;

B. mivel a keleti partnerség európai országokra irányul, és a partnerországok társadalmainak 
európai törekvéseire ad választ;

C. mivel a keleti partnerség országai mélyen gyökerező európai törekvésekkel rendelkeznek, 
és a Szovjetunió által több évtizeden át hátráltatott növekedés időszakát követően továbbra 
is az átmenet nehéz folyamatát élik;

D. mivel ki kell használni a keleti partnerekkel fennálló kapcsolatok jelenlegi lendületét, és 
arra kell ösztönözni a keleti partnerség országainak lakosságát, hogy törekedjenek további 
demokratikus reformok megvalósítására;

E. mivel a keleti partnerségnek el kell mozdítania az együttműködés humanitárius, gazdasági, 
társadalmi és kulturális szempontjait;

F. mivel a keleti partnerség országaiban és az Unióval fennálló kapcsolataikban bekövetkezett 
közelmúltbeli fejlemények arra figyelmeztetnek, hogy az Unióra továbbra sem egyedüli 
politikai alternatívaként tekintenek;

1. emlékeztet az Unió és a keleti partnerek közötti kapcsolatok erősítését célzó politikai 
keretet jelentő keleti partnerség eredményeire és törekvéseire, és arra, hogy a partnerség 
kölcsönös érdekeken, kötelezettségvállalásokon, valamint közös szerep- és 
felelősségvállaláson alapul, továbbá intézményi alapot teremt a politikai együttműködéshez 
és fórumot jelent a partnerországok között párbeszédhez; üdvözli ezzel összefüggésben az 
Euronest Parlamenti Közgyűlés és az egyéb együttműködési platformok, így például a 
keleti partnerség civil társadalmi fórumának és a kelet-európai kezdeményezések 
kongresszusának létrehozását; megjegyzi azonban, hogy a keleti partnerség egyes 
országaiban lezajlott közelmúltbeli fejlemények felhívták a figyelmet a politikai folyamat 
bizonytalan voltára;

2. elismeri, hogy a keleti partnerségnek új lendületre és a további lépésekkel kapcsolatos 
világos jövőképre van szüksége, amely nemcsak a politikai együttműködésre összpontosít, 
hanem megkísérli a keleti partnerség társadalmait az Unióhoz kapcsolni, ezért sürgeti az 
Uniót, hogy elsősorban a vízummentességre vonatkozó szabályozás létrehozására, az 
ifjúságba és a jövő vezetőibe történő befektetésekre és az energiaszektorra összpontosítson;

3. rámutat arra, hogy a vízummentes rendszer kialakítása terén további előrelépéseket lehetne 
tenni; megjegyzi ezzel összefüggésben, hogy a vízumliberalizáció csak egyike a 
társadalmak közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését célzó számos folyamatnak, és e 
területen további erőfeszítésekre van szükség, különös tekintettel az oktatás és a kultúra 
terén folytatott együttműködés elmélyítésére; úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni arra, hogy a keleti partnerségi projekt a hatóságok helyett inkább a társadalmakat 
célozza meg;
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4. hangsúlyozza az ifjúságba és a jövő vezetőibe való befektetések fontosságát, aminek 
jegyében teljes mértékben ki kell használni az „Erasmus+” program kínálta ösztöndíj-
lehetőségeket, hogy előmozdítsák a keleti partnerség országai és az uniós tagállamok 
közötti diákcseréket, valamint létre kell hozni a Keleti Partnerségi Egyetemet és a Fekete-
tengeri Európai Szakkollégiumot, amelyek posztgraduális képzéseket nyújtanának, és a 
keleti partnerség országai, illetve az uniós tagállamok jövőbeli vezetőinek kinevelésére 
törekednének;

5. sürgeti, hogy szervezzenek több iskolai csereprogramot az uniós tagállamok és a keleti 
partnerség országai között, és úgy véli, hogy e célra külön finanszírozást kell biztosítani;

6. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell az ifjúsági együttműködést a „Fiatalok lendületben” 
programon belül a „keleti partnerség ifjúsági keretének” égisze alatt, ezáltal fokozva a 
fiatalok aktív polgári részvételét, erősítve a szolidaritást és előmozdítva a toleranciát a 
fiatalok körében; 

7. kiemeli, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az energiaágazat konszolidációjára, mivel ez 
a gazdasági modernizáció egyik legfőbb feltétele, és olyan energiastratégiákat kell 
kidolgozni, amelyek összhangban állnak az Európai Energiaközösség által meghatározott 
kötelezettségekkel; felszólít a földgáz- és villamosenergia-piaci reformok folytatására, 
valamint a megújuló energia energiaforrásokon belüli megfelelő arányának biztosítására;

8. megjegyzi, hogy a keleti partnerség előmozdítása és megvalósítása során nehézségek 
merültek fel, és hangsúlyozza, hogy az Unió szerepvállalásának a politikai párbeszéden túl 
a társadalmi, gazdasági és kulturális párbeszéd kialakítását és megerősítését is magában kell 
foglalnia;

9. szorgalmazza, hogy a partnerországokkal szemben alkalmazzanak testre szabottabb 
megközelítést, amely érvényre juttatja a differenciálás elvét, és amely egyértelmű 
referenciaértékek és az országok saját érdemei alapján, ugyanakkor átfogó koordináció 
mellett értékeli az egyes partnerországok által elért előrelépéseket;

10. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy nincs kölcsönös egyetértés az együttműködés lényegéről, 
mivel az Unió hajlamos arra helyezni a hangsúlyt, hogy a keleti partnerség országai készen 
állnak-e a közösségi vívmányok és a közösségi elvek elfogadására, míg a partnerországok a 
nyereségek és veszteségek mentén ítélik meg kölcsönös kapcsolataikat; megjegyzi, hogy az 
Unióra kizárólag adományozóként, míg a partnerországokra kizárólag 
kedvezményezettként tekintenek, jóllehet mindkét félnek kettős szerepet kellene betöltenie;

11. sajnálatosnak tartja, hogy a tagállamok részéről eltérő mértékű érdeklődés tapasztalható a 
keleti partnerség országaival ápolt kapcsolatok és az említett országokban bekövetkező 
fejlemények iránt; aggodalommal jegyzi meg, hogy a tagállamok között nincs egyetértés az 
együttműködés geopolitikai jelentőségéről és bizonyos kérdésekben nem képviselnek 
egységes álláspontot;

12. egyúttal sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a keleti partnerség országai körében nincs meg 
a kellő törekvés a közös üzenet megfogalmazására és arra, hogy az Unió irányában közös 
erőfeszítéseket tegyenek;
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13. hangsúlyozza, hogy az uniós normák kötelező előírása helyett inkább további 
erőfeszítéseket kell tenni a demokratikus reformokkal és folyamatokkal kapcsolatos 
tapasztalatok megosztása érdekében, valamint el kell ismerni az országok egyediségét, és 
hangsúlyozni kell a partnerek egyenlő jogállását és az esetleges kölcsönös előnyöket;

14. sürgeti, hogy – adott esetben – írják alá és hajtsák végre a partnerországokkal kötött 
társulási megállapodásokat annak érdekében, hogy előmozdítsák a felelősségteljes 
kormányzást és a jogállamiságot, továbbá az emberi jogokat, különösen a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, valamint a korrupció elleni küzdelmet, és ezzel is támogassák a 
partnerek gazdaságának kiépítését és modernizációját, valamint a vállalkozásbarát 
jogszabályokat;

15. emlékeztet arra, hogy a keleti partnerség országaival folytatott együttműködésnek a 
következő célok megvalósítására kell irányulnia: szorosabb stratégiai partnerség kialakítása, 
az emberek közötti kapcsolatok megerősítése az Unió és a keleti partnerség országainak 
viszonylatában, társadalmi kapcsolathálózatok kiépítése az integráció elmélyítése 
érdekében, valamint a modernizáció, illetve a puszta stabilizáción túlmutató Európa-
orientáltság támogatása;

16. ösztönzi a partnerországok közötti szorosabb kapcsolatok kialakítását, valamint a stabilitás 
és a többoldalú bizalomépítés előmozdítását;

17. úgy véli, hogy pontosan meg kell határozni az együttműködés eszközeit, figyelembe véve 
az elérhető eszközöket és programokat, valamint külön hangsúlyt helyezve az oktatásra és 
az egyetemek közötti cserékre; további pénzügyi források rendelkezésre bocsátását sürgeti a 
keleti partnerség projekt megvalósításához, valamint a reformok, a kiemelt 
kezdeményezések és a projektek támogatásához; felszólít a partnerországok uniós 
programokban való teljes körű részvételére;

18. hangsúlyozza, hogy kiemelt kérdésként kell kezelni a partnerországok igazságügyi 
rendszereinek reformját, amely biztosítja a bírói kar függetlenségét;

19. hangsúlyozza a gazdasági együttműködés ösztönzésének fontosságát a keleti partnerség 
projekt előmozdítása érdekében többek között azáltal, hogy felhívják a figyelmet a 
gazdasági problémák összetettségére, szorgalmazzák a felelősségteljes kormányzást a 
pénzügyi szektorban, ágazati megközelítést alkalmaznak, ösztönzik a kkv-ágazat fejlődését 
elősegítő jogszabályok elfogadását, valamint előmozdítják az Unió és a keleti partnerség 
közötti üzleti partnerségeket;

20. továbbá úgy véli, hogy a más stratégiai partnerekkel közösen folytatott tevékenységek, 
valamint a nemzetközi és európai szervezeteken belül megvalósuló együttműködés 
előmozdítása minden érintett számára előnyös lenne;

21. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a társadalmi és kulturális kapcsolatokat, ezáltal a 
gyakorlatban is érvényesítve az Unió „Egyesülve a sokféleségben” mottóját;

22. rámutat arra, hogy a civil társadalom megerősítésével a Demokráciáért Európai Alapítvány 
fontos szerepet tölthet be a keleti partnerség országaiban;



PR\1012656HU.doc 7/8 PE524.575v02-00

HU

23. úgy véli, hogy a keleti partnerek közötti együttműködés javítása érdekében az Uniónak 
tartózkodnia kell attól, hogy a közös projektekben egyetlen nyelvre vonatkozó korlátozást 
vezessen be, és elő kell mozdítania a többnyelvűséget, különösen a helyi önkormányzatok, 
valamint a polgári és oktatási kezdeményezések szintjén; 

24. hangsúlyozza a közös erőfeszítések előmozdításának és támogatásának jelentőségét az 
alábbi területeken: kutatás és innováció, többek között diákcsereprogramok; többnyelvű 
virtuális projektek; kultúrák közötti párbeszéd, a közös filmgyártás és az irodalmi művek 
fordításaihoz nyújtott közös források révén; továbbá a nácizmus és a kommunizmus 
hagyatékára, valamint a totalitárius rendszerekre és Európa közös történelmére irányuló 
együttes kutatások;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai 
Külügyi Szolgálatnak, a Régiók Bizottságának, a keleti partnerség országai kormányainak 
és parlamentjeinek, az EBESZ-nek és az Európa Tanácsnak.
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INDOKOLÁS

A jövőre vonatkozó javaslatokat tartalmazó dokumentum különös időpontban készült el: az 
európai gazdasági válság idején, a Vilniusban megrendezett keleti partnerségi csúcstalálkozót 
követően, a 2009–2014 közötti uniós ciklus végén – amikor is szerepe megnő. Ezért a 
Parlamentnek nagyra törő javaslatot kell benyújtania, amely tükrözi az európai projekt 
fejlesztése iránti nyitottságunkat és elkötelezettségünket. Ebben a tekintetben a válságnak nem 
korlátoznia, hanem ösztönöznie kell bennünket arra, hogy a puszta politikai 
kötelezettségvállalásokon túlra tekintsünk, és hogy a kézzelfogható eredményeket hozó 
politikákra, például a vízummentességre koncentrálva a keleti partnerség országainak 
polgáraira összpontosítsunk. Az Uniónak ezenkívül a fiatalokra és a fiatal vezetőkre kell 
összpontosítania annak érdekében, hogy jövőjüket összekapcsolja az Unióval. Az Uniónak 
koncentrálnia kell az energiabiztonságra is, és e területen együtt kell működnie a keleti 
partnerség országaival. E dokumentumnak ösztönzőként kell szolgálnia a keleti partnerség 
fejlesztésére irányuló bátor politikai megközelítés számára, és ki kell köveznie az utat 
elképzeléseink előtt.


