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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES santykių su Rytų partnerystės šalimis vertinimo ir prioritetų nustatymo
(2013/2149(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje pradėta įgyvendinti Rytų 
partnerystė,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 29–30 d. Varšuvoje vykusio aukščiausiojo lygio 
susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 28–29 d. Vilniuje vykusio aukščiausiojo lygio 
susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Platesnė Europa –
kaimynystė: naujas santykių su mūsų Rytų ir Pietų kaimynais pagrindas“ 
(COM(2003) 0104), 2004 m. gegužės 12 d. komunikatą „Europos kaimynystės politika –
strategijos dokumentas“ (COM(2004) 0373), 2006 m. gruodžio 4 d. komunikatą „Europos 
kaimynystės politikos stiprinimas“ (COM(2006) 0726), 2007 m. gruodžio 5 d. komunikatą 
„Ryžtinga Europos kaimynystės politika“ (COM(2007) 0774), 2008 m. gruodžio 3 d. 
komunikatą „Rytų partnerystė“ (COM(2008) 0823) ir 2010 m. gegužės 12 d. komunikatą 
„Europos kaimynystės politikos apžvalga“ (COM(2010) 0207),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Europos 
kaimynystės politika: siekiama glaudesnės partnerystės“ (JOIN(2013) 0004) ir 2011 m. 
gegužės 25 d. bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“ 
(COM(2011) 0303),

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. liepos 26 d. ir 2011 m. birželio 20 d. 
išvadas dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ir 2013 m. lapkričio 18–19 d. išvadas 
dėl Rytų partnerystės, Užsienio reikalų tarybos (prekyba) 2011 m. rugsėjo 26 d. išvadas ir 
Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7 d. išvadas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrus komunikatus „Rytų 
partnerystė: veiksmų iki 2013 m. rudens aukščiausiojo lygio susitikimo planas“ 
(JOIN(2012) 0013) ir „Naujosios Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas“ 
(JOIN(2012) 0014) ir prie jų pridėtus 2013 m. kovo 20 d. bendrus tarnybų darbo 
dokumentus (Regioninės ataskaitos SWD(2013) 0085 ir 0086),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Europos kaimynystės politika: 
darbas siekiant tvirtesnės partnerystės. EP pozicija dėl 2012 m. pažangos ataskaitų“1, 
2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo2 ir 
2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rytų 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0446.
2 OL C 168 E, 2013 6 14, p. 26.
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aspekto1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi įgyvendinant Europos kaimynystės politiką (EKP), ypač Rytų partnerystę, 
siekiama skleisti ES steigėjų vertybes ir idėjas;

B. kadangi Rytų partnerystė orientuota į Europos šalis ir yra atsakas į šalių partnerių 
visuomenių europinius siekius; 

C. kadangi Rytų partnerystės šalyse europiniai siekiai yra giliai įsišakniję ir jose po 
dešimtmečių stabdomo augimo SSRS sudėtyje vis dar vyksta sudėtingas perėjimas prie 
demokratijos;

D. kadangi reikėtų pasinaudoti dabartiniu santykių su Rytų partneriais impulsu ir paskatinti 
Rytų partnerystės šalių tautas siekti tolesnių demokratinių reformų;

E. kadangi įgyvendinant Rytų partnerystę turėtų būti skatinamas humanitarinis, ekonominis, 
socialinis ir kultūrinis bendradarbiavimo aspektas;

F. kadangi neseni įvykiai Rytų partnerystės šalyse ir palaikant santykius su ES – tai 
įspėjimas, kad ES vis dar nelaikoma vieninteliu politiniu pasirinkimu;

1. primena Rytų partnerystės, kuri yra politinė ES ir rytinių partnerių santykių stiprinimo 
sistema, grindžiama bendrais interesais, įsipareigojimais ir bendra atsakomybe, taip pat 
institucinis politinio bendradarbiavimo pagrindas ir šalių partnerių dialogo forumas, 
laimėjimus ir siekius; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina EURONEST parlamentinės 
asamblėjos ir kitų bendradarbiavimo platformų, pvz., Rytų partnerystės pilietinės 
visuomenės forumo ir Rytų Europos iniciatyvų kongreso, įsteigimą; tačiau pažymi, kad 
dėl nesenų įvykių kai kuriose Rytų partnerystės šalyse buvo atkreiptas dėmesys į politinio 
proceso nestabilumą;

2. pripažįsta, kad Rytų partnerystės projektui reikia naujo akstino ir aiškios vizijos, kaip 
siekti pažangos, ir kad dėmesys turėtų būti sutelktas ne tik į politinį bendradarbiavimą, bet 
turėtų būti siekiama susieti Rytų partnerystės šalių visuomenę su ES, todėl primygtinai 
ragina ES visų pirma dėmesį skirti bevizio režimo klausimui, investicijoms į jaunimą ir 
būsimus lyderius ir energetikos sektoriui;

3. pabrėžia, kad daugiau pažangos gali būti padaryta siekiant bevizio režimo; atsižvelgdamas 
į tai, pažymi, kad vizų režimo liberalizavimas – vienas iš procesų, kuriais siekiama 
suartinti visuomenes, ir kad reikia dėti daugiau pastangų šioje srityje, ypač paspartinant 
bendradarbiavimą švietimo ir kultūros srityje; mano, kad turėtų būti labiau pabrėžiama tai, 
jog Rytų partnerystės projektas yra orientuotas į visuomenę, o ne valdžios institucijas; 

4. pabrėžia, kad svarbu investuoti į jaunimą ir ateities lyderius, visapusiškai pasinaudojant 
stipendijų galimybėmis pagal programą „ Erasmus+“, kad būtų skatinami Rytų 
partnerystės šalių ir ES valstybių narių studentų mainai, ir įsteigti Rytų partnerystės 

                                               
1 OL C 296 E, 2012 10 2, p. 105.
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universitetą bei Juodosios jūros Europos kolegiją, kuriuose vyktų pouniversitetinės 
studijos ir kurie siektų formuoti būsimus Rytų partnerystės šalių ir ES valstybių narių 
lyderius; 

5. primygtinai ragina surengti daugiau ES valstybių narių ir Rytų partnerystės šalių mokyklų 
mainų ir laikosi nuomonės, kad reikėtų atskirai skirti lėšų šiuo tikslu;

6. pabrėžia poreikį didinti jaunimo bendradarbiavimą pagal programos „Veiklus jaunimas“ 
iniciatyvą „Rytų partnerystės galimybės jaunimu“ ir taip stiprinti aktyvų jaunimo 
pilietiškumą, plėtoti solidarumą ir skatinti jaunimo toleranciją; 

7. pabrėžia, kad svarbu daugiau dėmesio skirti energetikos sektoriaus konsolidavimui – tai 
viena iš pagrindinių ekonomikos modernizavimo sąlygų, ir plėtoti energetikos strategijas 
laikantis Europos energetikos bendrijos įsipareigojimų; ragina toliau vykdyti dujų ir 
elektros energijos rinkos reformas ir užtikrinti pakankamą energijos iš atsinaujinančiųjų 
išteklių dalį;

8. pažymi, kad propaguojant ir įgyvendinant Rytų partnerystę iškilo sunkumų, ir pabrėžia, 
kad ES turėtų įsipareigoti ne tik vesti politinį dialogą, bet ir imtis socialinio, ekonominio ir 
kultūrinio dialogo ir jį plėtoti;

9. ragina taikyti labiau individualizuotą požiūrį į šalis partneres, įgyvendinant diferenciacijos 
principą, vertinant kiekvienos šalies partnerės pažangą remiantis aiškiais kriterijais ir jos 
nuopelnais, tačiau užtikrinant bendrą koordinavimą; 

10. reiškia susirūpinimą dėl vienodo supratimo apie bendradarbiavimo esmę trūkumo, nes ES 
pagrindinį dėmesį paprastai skiria Rytų partnerystės šalių pasirengimui priimti acquis 
communautaire ir Bendrijos vertybes, o šalys partnerės vertina tarpusavio santykius 
atsižvelgdamos į pelną ir nuostolius; pažymi, kad ES laikoma vien tik paramos teikėja, o 
šalys partnerės – paramos gavėjomis, nors visos šalys turėtų atlikti dvejopą vaidmenį; 

11. apgailestauja dėl to, kad valstybės narės nevienodai suinteresuotos siekti santykių su Rytų 
partnerystės šalimis ir jų pažangos; susirūpinęs pažymi, kad trūksta valstybių narių 
supratimo apie geopolitinę bendradarbiavimo ir vienodos pozicijos tam tikrais klausimais 
svarbą;

12. be to, apgailestauja dėl to, kad Rytų partnerystės šalys partnerės neparodė pakankamai 
noro laikytis bendros pozicijos ir bendrai dėti pastangas ES atžvilgiu;

13. pabrėžia, kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant keistis demokratinių reformų ir 
procesų patirtimi, o ne nurodyti laikytis ES standartų, pripažįstant atskirų šalių unikalumą 
ir pabrėžiant vienodą partnerių statusą bei galimą abipusę naudą; 

14. primygtinai ragina tam tikrais atvejais pasirašyti ir įgyvendinti asociacijos susitarimus su 
šalimis partnerėmis, kad būtų skatinamas geras valdymas ir teisinės valstybės principas, 
žmogaus teisės, ypač teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, ir kova su korupcija, ir 
primygtinai ragina remti partnerių ekonomikos plėtrą ir verslui palankių teisės aktų 
rengimą ir modernizavimą;

15. primena, kad bendradarbiavimo su Rytų partnerystės šalimis tikslai turėtų būti sukurti 
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glaudesnę strateginę partnerystę, stiprinti ES ir Rytų partnerystės šalių žmonių tarpusavio 
santykius, kurti socialinių ryšių tinklus siekiant tolesnės integracijos ir teikti paramą 
modernizavimo bei europinės krypties procesui, kuris aprėpia ne vien tik stabilizaciją;

16. ragina vystyti glaudesnius šalių partnerių santykius ir propaguoti stabilumą bei 
daugiašalio pasitikėjimo stiprinimą;

17. mano, kad bendradarbiavimo priemonės turėtų būti tiksliai apibrėžtos atsižvelgiant į 
turimas priemones ir programas ir ypatingą dėmesį skiriant švietimui bei akademiniams 
mainams; ragina skirti papildomų finansinių išteklių siekiant įgyvendinti Rytų partnerystę 
ir remti reformas, pavyzdines iniciatyvas ir projektus; ragina šalis partneres visapusiškai 
dalyvauti Sąjungos programose;

18. pabrėžia, kad prioritetas turėtų būti teikiamas šalių partnerių teismų sistemų reformai, 
kuria būtų užtikrinamas teisminių institucijų nepriklausomumas;

19. pabrėžia, kad siekiant toliau plėtoti Rytų partnerystės projektą svarbu skatinti ekonominį 
bendradarbiavimą, be kita ko, didinti informuotumą apie ekonominių problemų 
sudėtingumą, propaguoti gerą finansų sektoriaus valdymą, taikyti sektorių metodą, raginti 
rengti teisės aktus, kuriais būtų skatinama MVĮ sektoriaus plėtra, ir skatinti ES ir Rytų 
partnerystės šalių verslo įmonių partnerystę;

20. be to, mano, kad visoms atitinkamoms šalims būtų naudinga skatinti bendrą veiklą su 
kitais strateginiais partneriais ir bendradarbiavimą tarptautinėse ir Europos organizacijose; 

21. pabrėžia poreikį skatinti socialinius ir kultūrinius ryšius ir taip praktikoje įgyvendinti ES 
šūkį „susivieniję įvairovėje“;

22. pabrėžia tai, kad Europos demokratijos fondas gali atlikti svarbų vaidmenį stiprinant 
pilietinę visuomenę Rytų partnerystės šalyse; 

23. mano, kad, siekdama gerinti Rytų partnerystės šalių tarpusavio bendradarbiavimą, ES 
turėtų susilaikyti nuo apsiribojimo viena kalba įgyvendinant bendrus projektus ir turėtų 
skatinti daugiakalbystę, visų pirma įgyvendinant vietos valdžios, pilietines ir švietimo 
iniciatyvas; 

24. pabrėžia, kad svarbu skatinti ir remti bendrus veiksmus mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
įskaitant studentams skirtas mainų programas, virtualių daugiakalbių projektų, kultūrų 
dialogo, bendrų filmų statymo ir bendrų literatūros vertimo išteklių, bendrų tyrimų dėl 
nacizmo ir komunizmo palikimo, totalitarinių režimų ir bendros Europos istorijos srityse;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
Europos išorės veiksmų tarnybai, Regionų komitetui, Rytų partnerystės šalių 
vyriausybėms ir parlamentams, ESBO ir Europos Tarybai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dokumentas, kuriame pateikiami pasiūlymai ateičiai, parengtas tam tikru momentu: 
ekonominės krizės Europoje aplinkybėmis, po Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio 
susitikimo Vilniuje, besibaigiant 2009–2014 m. EP kadencijai, kai jo vaidmuo darosi vis 
svarbesnis. Todėl EP turėtų pateikti ambicingą pasiūlymą, kuriuo būtų parodytas mūsų 
atvirumas ir įsipareigojimas plėtoti Europos projektą. Šiuo požiūriu krizė neturėtų mūsų 
riboti, bet paskatinti siekti daugiau negu tik politinio įsipareigojimo ir dėmesį sutelkti į Rytų 
partnerystės šalių piliečius ir politiką, kurią įgyvendinant būtų užtikrinami akivaizdūs 
rezultatai, pvz., bevizis režimas. ES taip pat turėtų sutelkti dėmesį į jaunimą ir jaunimo 
lyderius užtikrindama, kad jų ateitis būtų susieta su ES. Be to, ES turėtų dėmesį skirti 
energetiniam saugumui ir bendradarbiauti šiuo klausimu su Rytų partnerystės šalimis. Šiuo 
dokumentu turėtų būti suteikta paskata drąsiam politiniam požiūriui į Rytų partnerystės 
plėtojimą, taip pat sudarytos sąlygos mūsų idėjoms įgyvendinti.


