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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji EU za južni Kavkaz
((2009)2216(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predhodnih resolucij o južnem Kavkazu, vključno z resolucijo z dne 15. 
novembra 2007 o krepitvi evropske sosedske politike (ESP)1, in resolucij z dne 17. 
januarja 2008 o učinkovitejši politiki EU za južni Kavkaz2 ter o pristopu k regionalni 
politiki za Črno morje3, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 3. decembra 
2008 z naslovom "Vzhodno partnerstvo" (COM(2008)0823),

– ob upoštevanju skupne izjave s praškega vrhovnega srečanja o vzhodnem partnerstvu dne 
7. maja 2009,

– ob upoštevanju akcijskih načrtov ESP, sprejetih skupaj z Armenijo, Azerbajdžanom in 
Gruzijo, ter evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (ESPI), ki je tesno 
povezan z izvajanjem akcijskih načrtov ESP,

– ob upoštevanju poročil ESP o napredku za Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo, ki jih je 
Komisija sprejela 23. aprila 2009,

– ob upoštevanju državnih strateških dokumentov za obdobje 2007–2013 in nacionalnih 
okvirnih programov v okviru ESPI, o katerih so se dogovorile Armenija, Azerbajdžan in 
Gruzija,

– ob upoštevanju vmesnega pregleda programskih dokumentov ESPI za Armenijo, 
Azerbajdžan in Gruzijo,

– ob upoštevanju sporazumov o partnerstvu in sodelovanju, sprejetih z Armenijo, 
Azerbajdžanom in Gruzijo,

– ob upoštevanju ustreznih poročil o spremljanju, ki jih je pripravila parlamentarna 
skupščina Sveta Evrope, 

– ob upoštevanju poročila neodvisne mednarodne komisije za ugotavljanje dejstev glede 
spora v Gruziji, objavljenega 30. septembra 2009 (Tagliavinijevo poročilo),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2010),

A. ker je EU na zasedanju Sveta za zunanje zadeve 8. decembra 2009 ponovno potrdila, da 

                                               
1 UL C 282E, 6. 11. 2008, str. 443.
2 UL C 41E, 19. 2. 2009, str.53.
3 UL C 41E, 19. 2. 2009, str. 64.
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namerava spodbujati stabilnost, sodelovanje, blaginjo in dobro upravljanje na celotnem 
južnem Kavkazu, tudi s programi za tehnično pomoč,

B. ker je EU po vojni avgusta 2008 v Gruziji, uspešnem ukrepanju za sklenitev dogovora o 
premirju in zaradi večje potrebe po nadaljnjem sodelovanju, ki je temu sledila, postala 
pomemben varnostni akter na tem območju, ko je hitro napotila misijo EU za nadzor, 
začela glavni program za povojno pomoč in misijo za ugotavljanje dejstev o vzrokih in 
poteku vojne,  

C. ker so se v letu 2009 okrepila mirovna pogajanja o Gorskem Karabahu ob posredovanju 
sopredsedujočih skupine Minsk pod okriljem OVSE,

D. ker sta Armenija in Turčija naredili obetaven korak, ko sta oktobra 2009 podpisali 
protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov ter o odprtju skupne meje in sodelovanju, 
vendar temu še ni sledila ratifikacija, 

E. ker je zagotavljanje miru, varnosti in stabilnosti v regiji bistveno za izboljšanje 
življenjskih pogojev, doseganje demokratičnih standardov in spoštovanje človekovih 
pravic za vse, ter za čim večje povečanje razvojnih možnosti na regionalni in makro-
regionalni ravni,

F. ker vzhodno partnerstvo vzpostavlja nove možnosti za poglobitev dvostranskih odnosov 
in tudi uvaja večstransko sodelovanje,

G. ker je cilj vzhodnega partnerstva pospešitev reform, približevanje pravnega reda in 
gospodarsko povezovanje ter temelji na pogojenosti, razlikovanju in skupnemu 
sprejemanju ukrepov ter predvideva pogajanja o novih pristopnih sporazumih, za katera 
bo potrebno soglasje Evropskega parlamenta,

H. ker so izzivi EU na južnem Kavkazu in njeno sodelovanje v tej regiji takšni, da politika, ki 
je večinoma reaktivna in improvizirana, ni več ustrezna izbira; ker začetek vzhodnega 
partnerstva in veljavnosti Lizbonske pogodbe zagotavljata dobro priložnost za zasnovo 
strategije EU,  

1. meni, da mora EU imeti dejavnejšo politično vlogo in razviti strategijo, ki bi pomagala 
južni Kavkaz spremeniti v območje trajnostnega miru, stabilnosti in blaginje, ter uporabiti 
vse svoje zmožnosti, da bi prispevala k miroljubni rešitvi sporov v regiji z združevanjem 
svoje "blage moči" in odločnega pristopa;

Varnostna vprašanja in miroljubna rešitev sporov

2. poudarja, da je za vsak spor v regiji status quo nesprejemljiv in nevzdržen; 

3. ugotavlja, da so za upravljanje in reševanje sporov med drugim potrebni priznanje pravic 
in zakonitih interesov vseh ustreznih strani in skupnosti, odprtost za kritično dojemanje 
preteklih dogodkov, resnična pripravljenost za preseganje sovraštva in strahu, 
pripravljenost odreči se skrajnim ambicijam, interes za inovativne pristope, vključno z 
izvajanjem suverenosti, ter pripravljenost na resnične kompromise;
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4. poudarja pomen preprečevanja konfliktov, vključno s spoštovanjem pravic vseh narodnih 
skupnosti, versko strpnostjo in prizadevanji za okrepitev socialne ter gospodarske 
kohezije;

5. poudarja odgovornost zunanjih akterjev za uporabo svoje moči in vpliva na načine, ki so 
popolnoma v skladu z mednarodnim pravom, vključno z zakonodajo o človekovih 
pravicah; meni, da si je treba prizadevati za zmanjšanje konkurence med zunanjimi akterji 
v regiji, vendar ne sme priti do tega, da bi dejansko sprejeli vsako zahtevo akterjev po 
"privilegiranih interesih"; meni, da je uvedba pogojev za spoštovanje suverenosti in 
ozemeljske celovitosti držav južnega Kavkaza nesprejemljiva;

Spor v Gorskem Karabahu

6. popolnoma podpira posredovanje sopredsedujočih skupine Minsk pod okriljem OVSE, 
madridska načela in moskovsko izjavo; obsoja zamisel o vojaški rešitvi in obe strani 
poziva, da se izogneta vojaški retoriki; poziva tudi obe strani, da pokažeta več ambicij v 
mirovnih pogovorih in opustita težnjo po ohranitvi statusa quo, vzpostavljenega z 
vojaškimi osvojitvami navkljub resolucijam varnostnega sveta ZN; prav tako poziva 
mednarodno skupnost, da pokaže pogum in politično voljo, da bi premagala preostale 
sporne točke, ki ogrožajo sporazum;

7. opozarja, da je na stotine tisoč oseb, ki so pobegnile s svojih domov med vojno v 
Gorskem Karabahu in zaradi nje, ostalo razseljenih in jim je bila zanikana pravica do 
vrnitve; poziva vse strani, da jasno in brezpogojno priznajo pravico in potrebo po njihovi 
takojšnji vrnitvi; poziva armenske in azerbajdžanske oblasti ter voditelje ustreznih 
skupnosti, da pokažejo svojo zavezanost vzpostavitvi miroljubnih interetničnih odnosov s 
praktičnimi pripravami za vrnitev razseljenih oseb in drugih sredstev; meni, da je treba 
položaj notranje razseljenih oseb obravnavati v skladu z mednarodnimi standardi, med 
drugim ob upoštevanju nedavnega priporočila PACE 1877(2009) z naslovom Pozabljeni 
ljudje Evrope: zaščita človekovih pravic dolgoročno razseljenih ljudi (Europe’s forgotten 
people: protecting the human rights of long-term displaced persons);

8. ugotavlja, da bi začasni status Gorskega Karabaha lahko imel za posledico začasno 
legitimacijo tamkajšnjih oblasti de facto; meni, med drugim zato, da bi povečali njihovo 
verodostojnost ob upoštevanju te možnosti v prihodnosti, da morajo te oblasti nemudoma 
opustiti stališče, da Gorski Karabah vključuje vsa azerbajdžanska ozemlja, ki jih zaseda 
Armenija, ter meni, da v sedanji fazi pravica razseljenih oseb do vrnitve ne more biti 
predmet razprave;  poziva armensko vlado, da s tem v zvezi izvaja svoj vpliv ter Svet in 
Komisijo, da se pridružita temu pozivu;

9. poudarja, da je varnost za vse nepogrešljiv sestavni del vsakega dogovora; priznava 
pomen močnih dogovorov o ohranjanju miru;

Zbliževanje Armenije in Turčije

10. pozdravlja protokole o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, odprtju meje in sodelovanju;  
poziva obe strani, da izkoristita to priložnost za izboljšanje svojih odnosov z ratifikacijo in 
izvajanjem; ne podpira uvedbe pogojev za ratifikacijo, ki niso navedeni v protokolih, 
vendar ugotavlja, da če bodo izvedeni, bodo imeli zelo široke, potencialno na splošno zelo 
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pozitivne posledice v regiji in se jih zato ne sme ločeno obravnavati; poziva Armenijo ter 
Azerbajdžan, da okrepita svoja prizadevanja v pogovorih, ki jih vodijo sopredsedujoči 
skupine Minsk, o načelih za pomiritev spora v gorskem Karabahu;

Spori v Gruziji

11. pozdravlja Tagliavinijevo poročilo in podpira njegove glavne ugotovitve; podpira mandat 
misije EU za nadzor in njegovo izvajanje v tistem delu, ki ga ne ovira Rusija in oblasti de 
facto v regijah, ki se želijo odcepiti; 

12. je resno zaskrbljen zaradi uporabe etničnega čiščenja kot uvajanja v rusko priznanje 
suverenosti  Južne Osetije in Abhazije; z zadovoljstvom ugotavlja, da mednarodna 
skupnost ostaja združena v zavračanju enostranske izjave o neodvisnosti; poziva Rusijo, 
da izpolni svojo zavezo iz dogovora o premirju, da bo umaknila svoje vojaške enote na 
položaje, ki jih je zasedala pred izbruhom vojne avgusta 2008, ter prenehala ovirati dostop 
misije EU za nadzor v Južno Osetijo in Abhazijo;

13. poudarja, da je pomembno zaščititi varnost in pravice Gruzijcev, ki še vedno živijo v 
regijah, ki se želijo odcepiti, spodbujati spoštovanje pravice razseljenih oseb do vrnitve 
pod varnimi in dostojnimi pogoji, doseči zmanjševanje železne zavese, ki je značilna za 
meje de facto, ter doseči možnost za EU in druge mednarodne akterje, da pomagajo 
ljudem v obeh regijah; poudarja potrebo po jasneje opredeljenih kratkoročnih in 
srednjeročnih ciljih v tem pogledu;

Napredek na poti demokratizacije, spoštovanja človekovih pravic in pravne države

14. meni, da so demokratizacija, dobro upravljanje, spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, pravice manjšin ter pravna država temeljna načela za miroljubne in 
stabilne demokratične države in so jim lastna,

15. poudarja pomen začetka demokratičnih reform in bistvene vloge političnega dialoga in 
sodelovanja kot ključa za razvoj nacionalnega soglasja;  pozdravlja sprejetje pomembne 
zakonodaje v zvezi s sodstvom v Armeniji in poziva oblasti, da zagotovijo njeno dejansko 
izvajanje; pozdravlja napredek v Azerbajdžanu na področju reform sodstva in poziva 
oblasti, da si prizadevajo za neodvisnost sodnikov; pozdravlja obvestilo gruzijskega 
predsednika v zvezi z "novim valom demokratičnih reform", poziva k dejanskemu 
sprejetju in izvajanju takšnih reform, kot sta okrepitev parlamentarnega nadzora nad 
izvršnimi organi in povečanje neodvisnosti sodstva, ter meni, da je treba nadaljevati 
demokratične reforme in utrditi demokratične institucije; 

16. poudarja, da je korupcija v regiji še vedno zelo razširjena in poziva oblasti, da pospešijo 
ukrepe za boj proti nji, saj ogroža gospodarsko rast ter socialni in gospodarski razvoj 
držav;

17. poudarja pomen svobodnih in poštenih volitev, ki morajo potekati v skladu z 
mednarodnimi obvezami in standardi; ugotavlja, da so bile zadnje predsedniške volitve v 
Armeniji februarja 2008 ponovno nasilne ter da se posledice notranje krize, ki je nastopila 
po njih, še vedno občutijo; ugotavlja, da so občinske volitve potekale miroljubno v 
Azerbajdžanu 23. decembra 2009 in pričakuje poročilo, ki ga je o tem pripravila 
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delegacija za opazovanje v okviru Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pod okriljem 
Sveta Evrope; poziva gruzijske oblasti, naj zagotovijo, da bodo lokalne volitve, 
predvidene 30. maja 2010, potekale v skladu z mednarodnimi standardi in da se v skladu s 
tem spremeni volilna zakonodaja, ter ponovno poudarja, da je zagotovitev neposredne 
izvolitve županov odločilna; potrjuje svoje stališče in stališče EU, da so volitve in 
referendumi v regijah, ki se želijo odcepiti, nezakoniti; zagovarja politične pravice 
razseljenih oseb;

18. meni, da je svoboda izražanja temeljna pravica in načelo ter da je vloga medijev 
bistvenega pomena, vznemirjen je zaradi omejitev svobode izražanja in pomanjkanja 
medijskega pluralizma v državah južnega Kavkaza ter poziva oblasti, da zagotovijo oboje; 
je zaskrbljen zaradi napadov na novinarje v Armeniji in zlasti, ker je opozicijski novinar 
Nikol Pašinian še vedno zaprt, čeprav pozdravlja amnestijo z 18. junija 2009, ki je 
privedla do izpustitve številnih zaprtih opozicijskih aktivistov;  je zaskrbljen zaradi 
poslabšanja medijskega vzdušja v Azerbajdžanu s primeri nadlegovanja in ustrahovanja 
zaposlenih v medijih ter obžaluje priprtje in obsodbo dveh mladinskih aktivistov in 
blogerjev, Emina Millija ter Adnana Hajizadeja; v skladu s tem poziva k njuni izpustitvi 
po pritožbenem postopku v skladu z mednarodnimi standardi in ob spoštovanju načel 
pravičnega sojenja, kot jih določa člen 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah; 

19. meni, da je treba zagotoviti svobodo združevanja, ker je potrebna za razvoj močne civilne 
družbe;  je zaskrbljen zaradi težav, neposrednih in posrednih, s katerimi se sooča civilna 
družba pri svoji organizaciji in zbegan zaradi sprejetja zakonov in praks, ki bi lahko 
posredno omejevali svobodo združevanja, tudi prek upravnega nadlegovanja, kot so 
poostrena preverjanja, ki jih izvajajo davčni organi v Armeniji;  je zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja kakršne koli resne preiskave dogodkov po predsedniških volitvah februarja 
2008, ko je bilo 10 ljudi ubitih in ki so privedli do uvedbe izrednih razmer ter omejitve 
številnih svoboščin in pravic; poziva oblasti v Azerbajdžanu, tudi lokalne oblasti, da 
neomejevalno izvajajo zakonodajo o svobodi združevanja, kakor je bila spremenjena, ki 
izpolnjuje večino mednarodnih standardov; je zaskrbljen, da v Gruziji spremembe iz leta 
2009 zakona o združevanju in manifestacijah lahko omejijo svobodo združevanja in 
zmanjšajo sposobnost uveljavljanja opozicije;  poudarja pomembno vlogo civilne družbe 
za proces miru in sprave v regiji; 

20. poziva države v regiji, da dejavno sodelujejo pri delu parlamentarne skupščine evropske 
sosedske politike (EURONEST) in uporabijo možnosti, ki jih imajo na voljo, za 
večstransko in dvostransko izmenjavo mnenj; s tega vidika ugotavlja, da je okrepljeni 
dialog med parlamentarnimi poslanci držav v regiji ključnega pomena;

Gospodarska vprašanja in socialni razvoj

21. meni, da je širše sodelovanje na regionalni ravni in z EU v sektorjih, kot so gospodarstvo, 
promet, energija in okolje, bistveno za čim boljši razvoj samih sektorjev ter zagotovitev 
stabilnosti v regiji, vendar bi to sodelovanje moralo vključevati kot dolgoročno naložbo 
izgradnjo človeškega kapitala v celotni regiji; pozdravlja dejstvo, da so vse tri države 
upravičene do splošnega sistema preferencialov (GSP) EU in ugotavlja, da vse ne 
izpolnjujejo pogojev za GSP+ za trajnostni razvoj in dobro upravljanje; ugotavlja, da sta 
regionalno sodelovanje na področju sodstva in policije ter vzpostavitev povezanega 
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upravljanja meja bistvena za nadaljnje spodbujanje mobilnosti v regiji in EU; 

22. poudarja pomen oblikovanja ugodne poslovne klime in razvoja zasebnega sektorja; izraža 
pohvalo Azerbajdžanu za omembe vredno gospodarsko rast in postopek reform, ki 
povečuje privlačnost gospodarstva za tuje vlagatelje, ter meni, da bo Azerbajdžan 
nadaljeval in sčasoma zaključil svoja pogajanja o priključitvi STO; pozdravlja napredek 
pri izvajanju reform tržnega gospodarstva, ki si prizadevajo za liberalizacijo trga v 
Armeniji in Gruziji; vendar ugotavlja, da je gospodarski razvoj Armenije in Gruzije 
prizadela splošna gospodarska kriza ter pozdravlja sklep s konca leta 2009, da se 
državama zagotovi makrofinančna pomoč; 

23. ugotavlja strateško geopolitično lokacijo južnega Kavkaza in njegov naraščajoči pomen 
kot energetski, prometni in komunikacijski koridor, ki povezuje kaspijsko regijo in 
osrednjo Azijo z Evropo;

24. priznava pomen regije za energetsko sodelovanje in energetsko varnost EU; je seznanjen z 
visoko vrednostjo azerbajdžanskih energetskih virov in bistveno vlogo, ki jo imajo pri 
njegovem gospodarskem razvoju; poudarja, da je pomembno zagotoviti, da se koristi, ki 
izhajajo iz izkoriščanja naravnih virov, enakomerno porazdelijo in vložijo v razvoj države 
kot celote, kar ji bo omogočilo, da se okrepi pred negativnimi posledicami morebitnega 
zmanjšanja proizvodnje nafte; pozdravlja namero Azerbajdžana, da diverzificira svoje 
gospodarstvo;

25. poudarja pomen vlaganja v obnovljive energetske vire in zagotovitve upoštevanja 
okoljskih skrbi; pozdravlja vzpostavitev regionalnega okoljskega centra za Kavkaz; meni, 
da so načrti, ki jih je razglasil Azerbajdžan, da bi razvoj alternativnih energetskih virov 
postal prednostna naloga vlade, hvalevredni, in spodbuja doseganje takšnih ciljev; z 
veseljem se seznanja s sklepom Armenije o razgradnji jedrskega obrata v Medzamorju, a 
obžaluje, da bo nov jedrski obrat zgrajen na istem seizmičnem območju; 

26. meni, da so spodbujanje socialne kohezije in socialnega dialoga, vlaganje v izobraževanje 
in zdravje, oblikovanje človeškega kapitala, zagotavljanje primernega življenjskega 
standarda, bistvenega pomena za izgradnjo močne demokratične družbe; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da so vse tri države sprejele svoj program o zmanjšanju revščine in spodbuja 
njihovo temeljito izvajanje;

Na poti k strategiji EU

27. pozdravlja vzhodno partnerstvo in je seznanjen z začetimi pobudami, ki so s tem 
povezane, in srečanji, ki so potekala; namerava nadalje razviti parlamentarno razsežnost 
partnerstva; 

28. meni, da so akcijski načrti ESP in njihovo izvajanje bistvena podlaga za ocenjevanje 
spoštovanja obveznosti v skladu z načelom pogojenosti, za oceno napredka dvostranskih 
odnosov z EU ter upoštevanje nadgradnje sporazumov z ustreznimi državami; meni, da 
mora Evropski parlament biti vključen v ta proces; ugotavlja različen napredek teh treh 
držav pri izvajanju ustreznih akcijskih načrtov ESP; meni, da morajo pogajanja o novih 
pridružitvenih sporazumih upoštevati to različnost in različne cilje, vendar je obenem 
zaželeno, da postopek pogajanj poteka z enako hitrostjo za vse tri države ob upoštevanju 
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regionalne razsežnosti;

29. opozarja, da so države južnega Kavkaza tudi del pobude za sinergijo Črnega morja, ki bi s 
spodbujanjem regionalnega sodelovanja na določenih območjih lahko okrepila 
medsebojno razumevanje med partnerji;

Varnostna vprašanja in miroljubna rešitev sporov

30. meni, da je zagotavljanje podpore postopkom reševanja sporov odločilno in da je EU v 
dobrem položaju, da podpre vzpostavljanje zaupanja, obnovo in sanacijo ter da ima 
možnost prispevati k vključevanju prizadetih skupnosti; poleg tega meni, da je bistvenega 
pomena ohraniti visoko raven mednarodne pozornosti do vseh sporov v regiji, da se 
zagotovi njihovo hitro reševanje;

31. je seznanjen s sedanjim vključevanjem EU v postopke reševanja sporov v regiji in meni, 
da začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe upravičuje izrazitejšo vlogo EU; pozdravlja 
delo misije EU za nadzor v Gruziji in poziva k večjemu prizadevanju EU, da bi prepričali 
Rusijo in ustrezne oblasti de facto, naj prenehajo preprečevati nadzorni misiji EU vstop v 
južno Osetijo in Abhazijo; meni, da ima EU zdaj priložnost, da prevzame večjo vlogo pri 
reševanju spora v Gorskem Karabahu in bi to lahko storila s sodelovanjem v pogajanjih, 
tako da bi oblikovala mandat EU za francoskega sopredsedujočega skupini Minsk, s 
pripravljenostjo sprožiti programe za pomoč pri obnovi in podporo projektom civilne 
družbe, ki si prizadevajo spodbujati spravo in stike med posamezniki v regiji; 

32. poziva visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj pozorno 
sledi razvoju v regiji in se dejavno vključi v postopke reševanja sporov; priznava delo 
posebnega predstavnika za južni Kavkaz in izraža upanje, da bo visoki predstavnik 
zagotovil nadaljevanje in usklajenost tega dela; spodbuja Svet, da preuči morebitno 
uporabo orodij SVOP za okrepitev svoje udeležbe pri postopkih vzpostavljanju miru in 
upravljanja sporov; 

33. poziva Komisijo, da odobri znatno finančno in tehnično podporo za ukrepe, ki 
vzpostavljajo in spodbujajo zaupanje med narodi, ter da sodeluje pri sanaciji in obnovi v 
regiji, kot so projekti za zagotavljanje prihodka in projekti socialno-ekonomske integracije 
za notranje razseljene osebe ter povratnike, projekti za sanacijo stanovanjskih objektov in  
projekti, ki si prizadevajo za dialog in mediacijo;

Demokratizacija, človekove pravice in pravna država

34. podpira financiranje EU in pomoč regiji za spodbujanje teh načel in procesov ter meni, da 
mora takšna pomoč EU potekati v okviru političnih pogojev, kot sta reforma sodstva in 
napredek procesa demokratizacije; opozarja, da vlade zlorabljajo spore, da bi odvrnile 
interes mednarodne skupnosti od notranjih zadev; 

35. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da se obveznosti, vključene v svežnje političnih 
pogojev, spoštujejo, na primer posebna obveza gruzijske vlade, da bo dala nov zagon 
demokratičnim reformam, vključenim v pokonfliktno pomoč EU, o kateri sta se Komisija 
in Gruzija dogovorili januarja 2009, ter da redno poročata Evropskemu parlamentu o 
napredku;
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36. pozdravlja delo svetovalne skupine EU na visoki ravni za Armenijo; meni, da ima EU v 
okviru vzhodnega partnerstva in pogajanj o novih pridružitvenih sporazumih priložnost, 
da zagotovi tehnično pomoč, in poziva Komisijo, da preuči možnost zagotavljanja takšne 
pomoči Azerbajdžanu in Gruziji;

37. priznava potencialno vlogo foruma civilne družbe vzhodnega partnerstva kot prostora za 
spodbujanje razvoja resnične civilne družbe ter njeno močnejšo utrditev v državah regije 
in poziva Komisijo, naj zagotovi, da forum prejme zadostno finančno in tehnično 
podporo; opozarja na pomen financiranja projektov civilne družbe in vlogo, ki jo imajo 
delegacije EU v regiji pri njihovem izbiranju, ter na pomen, ki ga imajo lahko projekti pri 
spodbujanju stikov na regionalni ravni;

Gospodarsko sodelovanje in socialni razvoj

38. opozarja, da je energetska varnost skupna skrb; zato poziva EU, da močneje podpre 
energetske projekte v regiji, okrepi sodelovanje pri energetskih vprašanjih in si prizadeva 
za dokončanje plinovoda Nabucco; poziva tudi Komisijo, naj zagotovi, da projekti v zvezi 
z energijo in prometom na južnem Kavkazu pospešujejo odnose med tremi državami in 
niso vzrok za izključevanje nekaterih skupnosti; ponovno potrjuje pomen pobude Baku in 
njenih ustreznih podpornih programov, INOGATE in TRACECA;

39. meni, da mora EU nadaljevati podporo gospodarskemu razvoju, trgovini in naložbam v 
regiji ter meni, da imajo pogajanja o poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini 
in njihovo oblikovanje zelo pomembno vlogo v tem pogledu; poziva Komisijo, naj preuči 
možne načine za pomoč državam v regiji, da bi jih pripravila na pogajanja o obveznostih, 
vključenih v morebitne prihodnje sporazume o svobodni trgovini, na njihovo izvajanje in 
vzdrževanje, ter da bi jim to omogočila;

40. ponovno opozarja na pomen medosebnih stikov in programov mobilnosti, zlasti 
programov, namenjenih mladini;  poziva Svet in Komisijo, naj si prizadevata za olajšano 
pridobivanje vizumov za te tri države in pozdravlja parafiranje sporazumov z Gruzijo o 
olajšanem pridobivanju vizumov in ponovnem sprejemu;

41. ponovno poudarja potrebo, da EU razvije strategijo za južni Kavkaz ob upoštevanju 
pomena regije za EU in potencialne vloge, ki jo ima EU pri nadaljnjem spodbujanju 
razvoja v regiji in reševanju njenih sporov; 

42. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom Armenije, Azerbajdžana in Gruzije.


