
PR\1012656SL.doc PE524.575v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zunanje zadeve

2013/2149(INI)

6.12.2013

OSNUTEK POROČILA
o oceni odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanju 
prednostnih nalog
(2013/2149(INI))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Paweł Robert Kowal



PE524.575v02-00 2/8 PR\1012656SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................8



PR\1012656SL.doc 3/8 PE524.575v02-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o oceni odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanju prednostnih nalog

(2013/2149(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju začetka vzhodnega partnerstva v Pragi 7. maja 2009,

– ob upoštevanju sklepov vrhunskega srečanja v Varšavi, ki je potekalo 29. in 30. oktobra 
2011,

– ob upoštevanju sklepov vrhunskega srečanja v Vilni, ki je potekalo 28. in 29. novembra 
2013,

– ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 11. marca 2003 z naslovom „Wider Europe –
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern 
Neighbours“ (Širša Evropa – sosedstvo: nov okvir za odnose EU z njenimi vzhodnimi in 
južnimi sosedami) (COM(2003)0104), z dne 12. maja 2004 z naslovom „European 
Neighbourhood Policy – Strategy Paper“ (Evropska sosedska politika – strateški 
dokument) (COM(2004)0373), z dne 4. decembra 2006 o krepitvi evropske sosedske 
politike (COM(2006)0726), z dne 5. decembra 2007 z naslovom „Močna evropska 
sosedska politika“ (COM(2007)0774), z dne 3. decembra 2008 z naslovom „Vzhodno 
partnerstvo“ (COM(2008)0823) in z dne 12. maja 2010 z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ (COM(2010)0207),

– ob upoštevanju skupnih sporočil Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko z dne 20. marca 2013 z naslovom „Evropska sosedska politika na 
poti k močnejšemu partnerstvu“ (JOIN(2013)0004) in z dne 25. maja 2011 z naslovom
„Nov odziv na spremembe v sosedstvu“ (COM(2011)0303),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 26. julija 2010 in 20. junija 2011 o 
evropski sosedski politiki in z dne 18. in 19. novembra 2013 o vzhodnem partnerstvu ter 
sklepov Sveta za zunanje zadeve (trgovina) z dne 26. septembra 2011 in Evropskega sveta 
z dne 7. februarja 2013,

– ob upoštevanju skupnih sporočil Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko z dne 15. maja 2012 z naslovom „Vzhodno partnerstvo: Časovni 
načrt za jesensko srečanje na vrhu 2013“ (JOIN(2012)0013) in „Uresničevanje zavez v
okviru nove evropske sosedske politike“ (JOIN(2012)0014) ter spremnih delovnih 
dokumentov skupnih služb z dne 20. marca 2013 (regionalni poročili SWD(2013)0085 in 
SWD(2013)0086),

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 23. oktobra 2013 o evropski sosedski politiki na poti 
k močnejšemu partnerstvu: stališče EP v zvezi s poročili o napredku za leto 20121, z dne 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0446.
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14. decembra 2011 o pregledu evropske sosedske politike1 in z dne 7. aprila 2011 o 
pregledu evropske sosedske politike – vzhodna dimenzija2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2013),

A. ker je cilj evropske sosedske politike, zlasti vzhodnega partnerstva, razširjanje vrednot in 
zamisli ustanoviteljic EU; 

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno evropskim državam in je odgovor na evropske 
težnje družb partnerskih držav;  

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva globoko zakoreninjene evropske težnje in so po 
desetletjih ovirane rasti pod oblastjo ZSSR še vedno v težkem prehodnem obdobju;

D. ker bi bilo treba trenutni zagon v odnosih z vzhodnimi partnericami izkoristiti za 
spodbujanje narodov držav vzhodnega partnerstva, naj si prizadevajo za nadaljnje 
demokratične reforme;

E. ker bi vzhodno partnerstvo moralo spodbujati humanitarne, gospodarske, socialne in 
kulturne razsežnosti sodelovanja;

F. ker so nedavna dogajanja v državah vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z EU 
opozorilo, da EU še vedno ne velja za edino politično alternativo;

1. opozarja na dosežke in ambicije vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir za krepitev 
odnosov med EU in vzhodnimi partnericami, temelječ na vzajemnih interesih, zavezah, 
deljenem prizadevanju in skupni odgovornosti, kot tudi institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med partnerskimi državami; v zvezi s tem pozdravlja 
ustanovitev parlamentarne skupščine Euronest in drugih platform za sodelovanje, kot sta 
forum civilne družbe vzhodnega partnerstva in kongres o pobudah za vzhodno Evropo; 
vendar pa ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih državah vzhodnega partnerstva 
opozarjajo na krhkost političnega procesa;

2. priznava, da projekt vzhodnega partnerstva potrebuje nov zagon in jasno vizijo za 
nadaljnje delo, ki se ne osredotoča samo na politično sodelovanje, ampak si prizadeva za 
trdno povezanost družb vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo poziva, naj se 
osredotoči predvsem na vzpostavitev brezvizumskih režimov, naložbe v mladino in 
prihodnje voditelje ter na energetski sektor;

3. poudarja, da je pri uvedbi brezvizumskega režima mogoče doseči večji napredek; v zvezi 
s tem ugotavlja, da je liberalizacija vizumskega režima le eden od številnih procesov, 
namenjenih zbliževanju družb, in da so na tem področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na področju izobraževanja in kulture; meni, da bi 
bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je projekt vzhodnega partnerstva namenjen družbam 

                                               
1 UL C 168 E, 14.6.2013, str. 26.
2 UL C 296 E, 2.10.2012, str. 105.
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in ne organom oblasti; 

4. poudarja pomen naložb v mladino in prihodnje voditelje, tako da se v celoti izkoristijo 
možnosti štipendiranja v okviru programa „Erasmus za vse“ za spodbujanje študentskih 
izmenjav med državami vzhodnega partnerstva in državami članicami EU ter da se 
ustanovita univerza vzhodnega partnerstva in črnomorska evropska akademija, ki bi 
zagotavljali podiplomsko izobraževanje in si prizadevali oblikovati prihodnje voditelje iz 
držav vzhodnega partnerstva in držav članic EU;

5. poziva, da je treba organizirati več šolskih izmenjav med državami članicami EU in 
državami vzhodnega partnerstva, in meni, da je treba v ta namen zagotoviti posebna 
finančna sredstva;

6. poudarja, da je treba povečati sodelovanje mladih v okviru „okna za mlade vzhodnega 
partnerstva“ programa „Mladi v akciji“ ter s tem okrepiti njihovo dejavno državljanstvo, 
razvijati solidarnost in spodbujati strpnost med mladimi;  

7. poudarja, da je treba nameniti večjo pozornost konsolidaciji energetskega sektorja, ki je 
eden glavnih pogojev za modernizacijo gospodarstva, in razviti energetske strategije v 
skladu z obveznostmi evropske energetske skupnosti; poziva k nadaljevanju reform trga 
za plin in električno energijo ter k primernemu deležu energije iz obnovljivih virov;

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri spodbujanju in izvajanju vzhodnega partnerstva, ter 
poudarja, da bi EU s svojim udejstvovanjem morala preseči politični dialog ter vzpostaviti 
in razvijati socialni, gospodarski in kulturni dialog; 

9. poziva k bolj individualiziranemu pristopu napram partnerskim državam, ki vključuje 
izvajanje načela diferenciacije in ocenjevanje napredka posameznih partnerskih držav na 
podlagi jasnih meril in lastnih zaslug, vendar ob splošnem usklajevanju;  

10. izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja skupnega razumevanja bistva sodelovanja, saj se 
EU navadno osredotoča na pripravljenost držav vzhodnega partnerstva, da sprejmejo 
pravni red Skupnosti in njene vrednote, medtem ko partnerske države na svoje vzajemne 
odnose gledajo z vidika dobička in izgub; ugotavlja, da se EU obravnava izključno kot 
donatorka, partnerske države pa kot prejemnice, medtem ko bi vse udeleženke morale 
opravljati obojno vlogo;

11. obžaluje, da med državami članicami vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se države 
članice premalo zavedajo geopolitičnega pomena sodelovanja in enotnega stališča o 
nekaterih vprašanjih;

12. obžaluje tudi nezadostno željo partnerskih držav vzhodnega partnerstva, da bi oblikovale 
skupno sporočilo in sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi z EU; 

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto uveljavljanja standardov EU močneje prizadevati za 
deljenje izkušenj na področju demokratičnih reform in procesov, priznavanje 
edinstvenosti posameznih držav ter poudarjanje enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;  
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14. poziva k podpisu in izvajanju pridružitvenih sporazumov s partnerskimi državami, kjer je 
potrebno, da se spodbudijo dobro upravljanje in pravna država, človekove pravice, zlasti 
pravica do poštenega sojenja, in boj proti korupciji, ter podpreta izgradnja in 
modernizacija gospodarstev partneric in podjetjem prijazna zakonodaja;

15. opozarja, da bi cilji sodelovanja z državami vzhodnega partnerstva morali biti 
vzpostavitev tesnejšega strateškega partnerstva, krepitev medčloveških odnosov med EU 
in državami vzhodnega partnerstva, oblikovanje mrež družbenih vezi za nadaljnje 
vključevanje ter podpiranje modernizacije in proevropske usmerjenosti, ki obsegata več 
kot le stabilizacijo; 

16. poziva k razvoju tesnejših odnosov med partnerskimi državami ter spodbujanju stabilnosti 
in krepitve večstranskega zaupanja;

17. meni, da bi morali biti instrumenti za sodelovanje natančno določeni, pri čemer je treba 
upoštevati razpoložljive instrumente in programe ter se osredotočiti zlasti na 
izobraževanje in akademske izmenjave; poziva k zagotovitvi dodatnih finančnih virov za 
izvajanje vzhodnega partnerstva in podpiranje reform, vodilnih pobud in projektov;  
poziva k polni udeležbi partnerskih držav v programih Unije;

18. poudarja, da bi morala biti reforma sodnih sistemov v partnerskih državah, ki zagotavlja 
neodvisnost sodstva, prednostna naloga;

19. poudarja pomen spodbujanja gospodarskega sodelovanja za napredovanje projekta 
vzhodnega partnerstva, med drugim s povečevanjem osveščenosti o kompleksnosti 
gospodarskih težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v finančnem sektorju, uporabo 
sektorskega pristopa, podpiranjem zakonodaje, ki prispeva k razvoju sektorja malih in 
srednjih podjetij, ter spodbujanjem poslovnih partnerstev med EU in vzhodnim 
partnerstvom;

20. vrh tega meni, da bi bila spodbujanje skupnih dejavnosti z drugimi strateškimi partnerji in 
sodelovanje v mednarodnih in evropskih organizacijah koristna za vse udeležence; 

21. poudarja, da je treba spodbujati družbene in kulturne vezi ter tako moto EU „združena v 
raznolikosti“ prenesti v prakso; 

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za demokracijo lahko pomembno vlogo v državah 
evropskega partnerstva, tako da krepi civilno družbo; 

23. meni, da EU za izboljšanje sodelovanja med vzhodnimi partnerkami pri skupnih projektih 
ne bi smela nalagati omejitve na en sam jezik, ampak bi morala spodbujati večjezičnost, 
zlasti v pobudah lokalnih oblasti ter civilnih in izobraževalnih pobudah; 

24. poudarja pomen spodbujanja in podpiranja skupnih prizadevanj na področju raziskav in 
inovacij, vključno s programi izmenjav za študente, v virtualnih večjezičnih projektih, pri 
dialogu med kulturami, s skupnimi filmskimi produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah dediščine nacizma, komunizma in totalitarnih režimov 
ter skupne evropske zgodovine; 
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25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici 
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski 
službi za zunanje delovanje, Odboru regij, vladam in nacionalnim parlamentom držav 
vzhodnega partnerstva, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Svetu 
Evrope.



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

SL

OBRAZLOŽITEV

Dokument s predlogi za delovanje v prihodnje je nastal v posebnem času: med gospodarsko 
krizo v Evropi, po vrhu vzhodnega partnerstva v Vilni, ob koncu mandata 2009–2014 
Evropskega parlamenta, ko se vloga slednjega poveča.  EP bi zato moral predstaviti 
ambiciozen predlog, ki odraža našo odprtost in zavezanost razvoju evropskega projekta. Kriza 
nas v tem smislu ne bi smela omejevati, ampak bi nas morala spodbujati, da si prizadevamo 
za več kot le politično zavezo in se osredotočimo na državljane držav vzhodnega partnerstva, 
s poudarkom na politikah, ki bodo imele otipljive rezultate, kot je brezvizumski režim. EU bi 
se morala osredotočiti tudi na mladino in mlade voditelje, tako da bi jim zagotovila temelje za 
njihovo prihodnost v EU. Hkrati bi se morala osredotočiti na zanesljivo oskrbo z energijo ter 
na tem področju sodelovati z vzhodnimi partnericami.  Dokument bi moral zagotoviti 
spodbudo za odločen politični pristop k razvoju vzhodnega partnerstva ter utreti pot našim 
zamislim.


