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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
(2011/2157(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας της 25ης Μαΐου 2011 
σχετικά με «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303) και της 
8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με «Μια εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή 
ευημερία με τις χώρες της νότιας Μεσογείου» (COM(2011)0200),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 σχετικά με μια 
Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας 
στα ανατολικά και νότια σύνορά μας (COM(2003)0104), της 12ης Μαΐου 2003 σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – έγγραφο στρατηγικής (COM(2004)0373), της 
4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 
(COM(2007)0774), της 3ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση 
(COM(2008)0823), της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: 
Ένωση για τη Μεσόγειο (COM(2008)0319) και της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον 
απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ENP) (COM(2010)0207),

– έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, 
και ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της, 

– έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που ενεκρίθησαν από κοινού με την Αίγυπτο, το 
Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία, 
την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, καθώς και την Ατζέντα 
Σύνδεσης με την Ουκρανία, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την ΕΠΓ
στις 26 Ιουλίου 2010 και στις 20 Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση στις 13 Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βαρκελώνης για τη θέσπιση ευρωμεσογειακής εταιρικής 
σχέσης, η οποία εγκρίθηκε κατά την ευρωμεσογειακή διάσκεψη των Υπουργών 
Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995,

– έχοντας υπόψη την έγκριση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 13 και 14 Μαρτίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008,
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου της 13ης 
Οκτωβρίου 2008 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στο Μαρόκο, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 26ης 
Οκτωβρίου 2010 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στην Ιορδανία,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ΕΜΓΕΣ)1,

– έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση 13/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τέθηκε 
επιτυχώς σε εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία);»,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση και την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση της 7ης Απριλίου 2011 (B7-0198/2011 και B7-
0199/2011),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)2, της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ3, 
της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης 
(ΕΜΓΕΣ)4, της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ5, της 
19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΜΓΕΣ6, της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο7, 
της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον 
Εύξεινο Πόντο8, της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου9, της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την Ένωση για τη 
Μεσόγειο10, της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για το 
Νότιο Καύκασο11, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό 
Ιορδάνη, με ειδική αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη12, της 3ης Φεβρουαρίου 
2011 σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία13, της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με 

                                               
1 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
2 ΕΕ C 287 Ε, 19.1.2006, σ. 312.
3 ΕΕ  C 282 E, 6.11.2008, σ. 443.
4 ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 760.
5 ΕΕ C 285 E, 26.11.2009, σ. 11.
6 ΕΕ C 76 Ε,  25.3.2010, σ. 83.
7 ΕΕ C 76 E, 25.3.2010, σ. 76.
8 ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009. σ. 64.
9 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0025.
10 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0192.
11 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0193.
12 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0314.
13 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0038.
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την κατάσταση στην Αίγυπτο1, της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη Νότια Γειτονία, και 
ειδικότερα τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών2, και της 7ης 
Ιουλίου 2011 σχετικά με τη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της 
κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις των επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκαν κατά την έβδομη σύνοδο ολομελείας της που 
συνήλθε στη Ρώμη στις 3 και 14 Μαρτίου 2011,

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 41 του ψηφίσματος για την ενίσχυση της ΕΠΓ της 15ης 
Νοεμβρίου 2007, όπου ζητείται η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ –
Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ιδίως δε των δικαιωμάτων των γυναικών – η δικαιοσύνη και 
το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες – συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του 
λόγου, της συνείδησης, της θρησκείας, του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης -
η ενίσχυση της ασφάλειας, η δημοκρατική σταθερότητα, η ευημερία, η δίκαιη κατανομή 
του εισοδήματος, του πλούτου και των ευκαιριών, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, αποτελούν ιδρυτικές αρχές και στόχους της ΕΕ, 
που πρέπει να συνιστούν κοινές αξίες που θα βρίσκονται στον πυρήνα της αναθεώρησης 
της ΕΠΓ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστο συμφέρον της ΕΕ να είναι φιλόδοξη σε οικονομικό 
επίπεδο και να εστιάζει τις πολιτικές της στην υποστήριξη των διαδικασιών δημοκρατικής 
μετάβασης, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων απαιτεί μια σαφή και αποδεδειγμένη 
μεταρρυθμιστική δέσμευση, με στόχο την επίτευξη απτής προόδου στην εκπλήρωση 
προκαθορισμένων κριτηρίων επιδόσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει ευέλικτα και κατάλληλα 
χρηματοδοτούμενα μέσα για να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της,

1. επικροτεί ένθερμα την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για 
τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «μια 
νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» και την προσέγγιση που παρουσιάζεται σε 
αυτή, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής προσήλωσης 
στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, καθώς και σε ό,τι αφορά την επιβολή όρων και την κατά περίπτωση προσέγγιση 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0064.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0095.
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έναντι των χωρών εταίρων·

2. εμμένει στην άποψη ότι η διαφοροποίηση με βάση την επίδοση και τα επιτεύγματα θα 
πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια και σε αξιολογήσιμους δείκτες 
επιδόσεων·

Εις βάθος δημοκρατία και εταιρική σχέση με τις κοινωνίες

3. μολονότι η ΕΕ δεν επιδιώκει να επιβάλει ένα πρότυπο ή μια έτοιμη συνταγή πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ βασίζεται σε κοινές αξίες και στην προσήλωση 
στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη χρηστή 
διακυβέρνηση·

4. επικροτεί την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατίας, που αποτελεί επίκαιρη 
απάντηση στις δημοκρατικές επιδιώξεις των πληθυσμών των γειτονικών μας χωρών· 
υπογραμμίζει ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της 
ευελιξίας και να συμπληρώνει τα ήδη υπάρχοντα μέσα της ΕΕ και το υποδειγματικό έργο 
που επιτελούν εδώ και πολλά χρόνια τα ευρωπαϊκά πολιτικά και μη πολιτικά ιδρύματα· 
τονίζει ότι το πεδίο εφαρμογής και η οργάνωσή του θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και 
ότι οι δομές και οι διαδικασίες του θα πρέπει να είναι απλές και άμεσες· ζητεί τη σύσταση 
μιας πραγματικά πολιτικής διευθυντικής επιτροπής, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στους μηχανισμούς ελέγχου εκ 
των υστέρων·

5. τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης μιας εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες και, σε αυτό 
το πλαίσιο, σημειώνει την πρόταση για έναν Μηχανισμό Διευκόλυνσης της Κοινωνίας 
των Πολιτών, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διοχέτευση πόρων 
προς την κοινωνία των πολιτών·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παράσχουν μια 
σαφή μεθοδολογία και λεπτομερείς δείκτες προς αποτίμηση του δημοκρατικού μητρώου 
των χωρών αυτών και να παρέχουν τακτικά επαρκώς λεπτομερείς εκθέσεις, οι οποίες θα
πρέπει να αποτελούν τη βάση για τη χορήγηση πόρων στο πλαίσιο της νέας, βασισμένης
στις επιδόσεις, προσέγγισης «περισσότερα έναντι περισσοτέρων»· ζητεί όπως οι εκθέσεις 
αυτές υποβάλλονται ετησίως στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων· τονίζει την ανάγκη 
να συμμετέχουν συστηματικά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας αναθεώρησης·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παράσχουν 
περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας 
λογοδοσίας·

8. υποστηρίζει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να παρακολουθείται 
σε μόνιμη βάση και ότι μια ετήσια αποτίμηση της κατάστασης θα μπορούσε να περιέχεται 
στο παράρτημα της ετήσιας έκθεσης προόδου κάθε χώρας-εταίρου, με σαφή μηχανισμό 
που θα επανεξετάζει και προοδευτικά θα περιορίζει τη διμερή συνεργασία σε περίπτωση 
που διαπιστώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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Αειφόρος οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

9. τονίζει ότι η βιώσιμη δημοκρατία, η ύπαρξη λειτουργικών και μη γραφειοκρατικών 
θεσμικών οργάνων, καθώς και το κράτος δικαίου, δεν προάγουν μόνο την πολιτική 
σταθερότητα και την κοινωνική ευημερία, αλλά επίσης τονώνουν την οικονομική 
μεγέθυνση βελτιώνοντας το επιχειρησιακό περιβάλλον και προσελκύοντας επενδύσεις, 
επιτρέποντας την ανάδυση νέων ΜΜΕ και ενδυναμώνοντας το εμπόριο και τον τουρισμό, 
στοιχεία που, στο σύνολό τους, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες·

10. τονίζει ότι θα πρέπει σύντομα να ληφθούν άμεσα μέτρα, όπως η συγχρηματοδότηση ήδη 
καθορισμένων εμβληματικών ή πιλοτικών σχεδίων ή άλλων συγκεκριμένων οικονομικών 
σχεδίων στρατηγικής σημασίας, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν ταχέως επί τόπου, με 
αδιαμφισβήτητα απτά αποτελέσματα, προκειμένου να ανακουφιστεί η κατάσταση των 
χωρών που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις·

11. υποστηρίζει ένθερμα την προώθηση της υποπεριφερειακής συνεργασίας και τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η διμερής και πολυμερής οικονομική συνεργασία εταίρου 
προς εταίρο, η οποία θα απέφερε απτά οφέλη για τους πολίτες και θα βελτίωνε το 
πολιτικό κλίμα στην περιοχή·

Συμφωνίες σύνδεσης

12. υπογραμμίζει την ευκαιρία που προσφέρουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες 
σύνδεσης για την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να συνδεθούν όλες 
οι συνιστώσες, προκειμένου να ΕΕ να εμβαθύνει τη σχέση της κατά τρόπο συνολικό και 
συνεκτικό· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους 
όρους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες επιδόσεων, που να παρακολουθούνται τακτικά·

13. δηλώνει ότι στο εμπόριο θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαφοροποίηση, καλεί τις χώρες-
εταίρους της ΕΠΓ να προχωρήσουν στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν 
την εγκαθίδρυση των Σφαιρικών και σε Βάθος Ζωνών Ελευθέρων Συναλλαγών 
(DCFTAs) και καλεί την ΕΕ να τις βοηθήσει στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και 
να ανοίξει την εσωτερική της αγορά αναλόγως· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης 
να αξιολογήσει τις πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε χώρας, σε 
ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στη μελλοντική DCFTA·

14. χαιρετίζει την αναφορά στο άρθρο 49 της ΣΕΕ και πιστεύει ότι όλες οι χώρες-εταίροι της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν νόμιμο δικαίωμα να καταβάλλουν προσπάθειες για 
την ένταξή τους στην ΕΕ· πιστεύει ότι η σύναψη συμφωνιών σύνδεσης δεν αποκλείει την 
προοπτική αυτή αλλά μπορεί, αντιθέτως, να αποτελέσει σημαντικό βήμα για περαιτέρω 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

15. επαναβεβαιώνει ότι, για τη Νότια Εταιρική Σχέση, ο στόχος θα πρέπει να είναι αμοιβαία 
επωφελείς και φιλόδοξες εμπορικές ρυθμίσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε DCFTAs, οι 
οποίες θα αποτελέσουν βεβαιότατα το πρώτο βήμα για έναν μεγάλο "Ευρωμεσογειακό 
Οικονομικό Χώρο", γεγονός που θα βοηθήσει επίσης στην επίλυση των οικονομικών 
προβλημάτων των γειτονικών μας εταίρων του Νότου·

Τομεακή συνεργασία
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16. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών εξωτερικών 
και εσωτερικών πολιτικών, ιδίως με την προσέγγιση της νομοθεσίας που αποβλέπει στη 
δημιουργία απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας, την ενεργειακή και περιβαλλοντική 
ασφάλεια και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας·

17. σημειώνει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι περιφερειακές και διασυνοριακές διαστάσεις 
της τομεακής συνεργασίας·

18. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές στη δημοκρατική 
ανάπτυξη των χωρών-εταίρων μας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ενισχύσει και να 
αυξήσει τα κονδύλια του TAIEX1 και των προγραμμάτων αδελφοποίησης ανάμεσα στις 
τοπικές αρχές των χωρών της ΕΕ και των αντίστοιχων αρχών των χωρών-εταίρων·

Κινητικότητα

19. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη διαχείριση της μετανάστευσης, παρέχοντας 
καλύτερες συνθήκες για την εγκατάσταση των νόμιμων μεταναστών στην ΕΕ· θεωρεί ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη νόμιμη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, 
συνάπτοντας εταιρικές σχέσεις κινητικότητας·

20. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νεότερη γενιά· τονίζει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, διευρύνοντας 
και αυξάνοντας άμεσα τα προγράμματα σχολικής φοίτησης και την κινητικότητα των 
φοιτητών μέσω της προώθησης πανεπιστημιακών και λυκειακών ανταλλαγών και μέσω 
εταιρικών σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας· τονίζει την 
έντονη ανάγκη μιας διαρθρωμένης πολιτικής ενημέρωσης έναντι των πολιτών των 
εταίρων της ΕΠΓ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα της ΕΕ·

21. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει το έργο της όσον αφορά τις συμφωνίες για τη 
διευκόλυνση της θεώρησης και την επανεισδοχή, με στόχο να καθιερωθεί – από τη στιγμή 
που θα εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις – ένα καθεστώς χωρίς θεώρηση διαβατηρίου· 
υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις για το άσυλο πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως δε στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Περιφερειακή διάσταση

22. πιστεύει ότι η πολυμερής διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να ενισχυθεί 
και να αναπτυχθεί περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ της Κοινωνίας των 
Πολιτών· επικροτεί την πρόταση να χρησιμοποιείται πιο στρατηγικά το πολυμερές 
πλαίσιο, με στόχο την πρόοδο των διμερών σχέσεων μεταξύ των εταίρων, και αναμένει 
συγκεκριμένα μέτρα που να αποβλέπουν στην εφαρμογή της πρότασης αυτής στην πράξη·

23. υπενθυμίζει τη σημασία της συγχρηματοδότησης συγκεκριμένων ειδικών περιφερειακών 
σχεδίων που να συμβάλλουν σε μια κοινή διαδικασία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης· στο 
πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την ευκαιρία που παρέχει η εγκαθίδρυση της Ένωσης για τη 

                                               
1 Μέσο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών.
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Μεσόγειο για την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ διμερών πολιτικών και 
περιφερειακών πολιτικών, προκειμένου να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της 
ευρωμεσογειακής συνεργασίας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση κοινών 
αξιών·

Η ΕΕ και η επίλυση συγκρούσεων

24. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο και να διαδραματίζει έναν πιο 
ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, εκπονώντας
περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εξετάζοντας νέες πραγματιστικές και 
καινοτόμους προσεγγίσεις, προωθώντας στρατηγικές δημόσιας επικοινωνίας, στηρίζοντας 
την κουλτούρα των πολιτών και τον διάλογο στο πλαίσιο της κοινότητας και ενισχύοντας 
τις σχέσεις καλής γειτονίας·

25. εμμένει στην ανάγκη να διατηρηθεί μια περιφερειακή προσέγγιση και επιδοκιμάζει την 
απόφαση να ορισθεί Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, καθώς και για 
την Περιοχή της Νότιας Μεσογείου· επικροτεί επίσης τη συγκρότηση της ειδικής ομάδας 
(task force) για τη Νότιο Μεσόγειο·

26. επικροτεί το έργο που διαδραματίζουν επί τόπου οι διεθνείς οργανισμοί, και ιδίως οι 
υπηρεσίες του ΟΗΕ, σε συγκρουσιακές και μετα-συγκρουσιακές καταστάσεις και για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη τη γειτονία, και ειδικότερα τη μακρόχρονη 
δέσμευση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNRWA) υπέρ των Παλαιστινίων προσφύγων·

Κοινοβουλευτική διάσταση

27. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαμέσου των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών 
του και των αντιπροσωπειών του στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και στην προώθηση πραγματικών 
ελευθεριών, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και του κράτους δικαίου στις γειτονικές 
χώρες-εταίρους, και υπογραμμίζει ότι οι επαφές αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
μέσον για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των μελλοντικών κριτηρίων·

28. υπογραμμίζει ότι οι πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, όπως η EURONEST και η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, αποτελούν πολύ σημαντικούς 
φορείς οικοδόμησης εμπιστοσύνης και συνέπειας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών-εταίρων
και μεταξύ των ιδίων των χωρών-εταίρων, και, συνεπώς, συμβάλλουν σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο· 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή την όσο το 
δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των μελών της EURONEST στις πολυμερείς δομές και 
πλατφόρμες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· τονίζει την ανάγκη να αναγνωρισθεί η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο ως νόμιμο κοινοβουλευτικό 
θεσμικό όργανο της Ένωσης για τη Μεσόγειο· υπογραμμίζει ότι μια πλήρης γραμματεία 
θα προσδώσει αυξημένη συνεκτικότητα στο έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο και θα το καταστήσει συνεπές προς τα προγράμματα της ΕΠΓ 
που έχουν σχεδιαστεί για τη νότια περιφερειακή διάσταση·

Χρηματοδότηση
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29. επικροτεί την πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας, καθώς και για την αύξηση 
της χρηματοδότησης για την ΕΠΓ, όπως είχε ζητήσει στα προηγούμενα ψηφίσματά του· 
θεωρεί ότι η κατανομή των πόρων θα πρέπει να είναι ευέλικτη και κατάλληλη και για τις 
δύο περιοχές, ότι θα πρέπει να στηρίζεται σε μια προσέγγιση βασιζόμενη στις επιδόσεις 
και όχι σε γεωγραφικά στοιχεία· σημειώνει ότι η αυξημένη ευελιξία και απλοποίηση θα 
πρέπει να σέβονται το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου και να συνοδεύονται από 
αυξημένη εποπτεία των δαπανών·

30. τονίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΠΓ δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την τρέχουσα 
κρίση του δημοσίου χρέους·

31. θεωρεί ότι ο Μηχανισμός Διευκόλυνσης της Κοινωνίας των Πολιτών θα μπορούσε να 
σχεδιαστεί ως αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας· προτείνει να 
εξετασθεί η ιδέα να μεταφερθεί η διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μέσου 
Γειτονίας στον Μηχανισμό Διευκόλυνσης της Κοινωνίας των Πολιτών, εάν τα κράτη δεν 
τηρούν τους όρους χρηματοδότησης λόγω μη ικανοποιητικών επιδόσεων·

32. τονίζει ότι η κατανομή των πόρων θα πρέπει να βασίζεται σε έναν περιορισμένο αριθμό 
σαφώς καθορισμένων προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χωρών-
εταίρων, και να στηρίζεται σε σαφείς προϋποθέσεις· υπογραμμίζει ότι η στήριξη από τον 
προϋπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρχουν εγγυήσεις για υγιή 
δημοσιονομική διαχείριση και ότι, για να αποτυπώνονται καλύτερα οι προτεραιότητες, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται όλο το φάσμα των διαθέσιμων εργαλείων·

33. υπογραμμίζει ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ξεχωριστά και η ΕΕ ως σύνολο πρέπει να 
έχουν μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχουν στις γειτονικές 
χώρες στο πλαίσιο της ΕΠΓ· στηρίζει όλους τους μηχανισμούς που θα βοηθούσαν στο 
συντονισμό και τον εξορθολογισμό της δράσης των διαφόρων δωρητών της ΕΕ στις 
χώρες της ΕΠΓ, χωρίς την προσθήκη περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών·

34. τονίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη νομοθετική πρόταση τροποποίησης του 
άρθρου 23 του κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής 
Σχέσης (ENPI) που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2008 και ενέκρινε το Κοινοβούλιο 
στις 8 Ιουλίου 2008, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την επανεπένδυση κονδυλίων που 
επεστράφησαν από προηγούμενες πράξεις· υπενθυμίζει ότι το μέτρο αυτό θεωρείται ήδη 
δεδομένο και αντανακλάται στην πρόταση για τη χρηματοδότηση της αναθεώρησης της 
ΕΠΓ στον προϋπολογισμό 2011-2013·

35. επικροτεί το έργο που επιτελούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης και υπογραμμίζει τη σημασία και την ανάγκη 
για περισσότερες συνέργειες με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επίσης 
δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές· στηρίζει την τροποποίηση του καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, προκειμένου και οι εταίροι της 
νότιας διάστασης της γειτονίας να είναι επιλέξιμοι για βοήθεια από αυτήν·

*
* *
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36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των χωρών της ΕΠΓ και 
στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο.


