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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról
(2011/2157(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az 
átalakuló szomszédság új megközelítéséről szóló 2011. március 8-i  (COM(2011)0303) és 
„Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” című 2011. 
március 8-i (COM(2011)0200) közös közleményére,

– tekintettel a Bizottság „Tágabb európai szomszédság: keleti és déli szomszédainkkal 
fennálló kapcsolataink új kerete” 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 szóló 2006. december 4-i 
(COM(2006)0726), a határozott szomszédságpolitikáról szóló 2007. december 5-i 
(COM(2007)0774), a keleti partnerségről szóló 2008. december 3-i (COM(2008)0823), a 
„Barcelonai folyamat: Unió a Mediterrán Térségért” című 2008. május 20-i 
(COM(2008)0319) és az európai szomszédságpolitika (ENP) áttekintéséről szóló 2010. 
május 12-i (COM(2010)0207) közleményére,

– tekintettel az európai szomszédságpolitika (ENP) 2004 óta tartó fejlődésére és különösen a 
Bizottságnak az ENP végrehajtásában elért eredményekről szóló 2006. december 4-i 
jelentésére, 

– tekintettel az Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Libanonnal, Marokkóval, a Palesztin 
Nemzeti Hatósággal, valamint Tunéziával, és Örményországgal, Azerbajdzsánnal, 
Grúziával és Moldovával közösen elfogadott cselekvési tervekre, illetve az Ukrajnával 
való társulás menetrendjére, 

– tekintettel a Külügyek Tanácsának az európai szomszédságpolitikáról szóló 2010. július 
26-i és 2011. június 20-i következtetéseire,

– tekintettel a keleti partnerség külügyminisztereinek 2010. december 13-i ülésén levont 
következtetésekre,

– tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón 
elfogadott közös nyilatkozatra,

– tekintettel a külügyminiszterek 1995. november 27–28-án Barcelonában megtartott 
euromediterrán konferenciáján elfogadott, az euromediterrán partnerség létrehozásáról 
szóló Barcelonai Nyilatkozatra,

– tekintettel arra, hogy a 2008. március 13–14-i brüsszeli Európai Tanács jóváhagyta a 
„Barcelonai folyamat: Unió a Mediterrán Térségért ” kezdeményezést,

– tekintettel a 2008. július 13-i, a földközi-tengeri térséggel foglalkozó párizsi 
csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatra,
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– tekintettel az EU–Marokkó Társulási Tanács 2008. október 13-i következtetéseire, amely 
kiemelt státuszt biztosított Marokkó számára, 

– tekintettel az EU–Jordánia Társulási Tanács 2010. október 26-i következtetéseire, amely 
kiemelt státuszt biztosított Jordánia számára,

– tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI)1

létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározását tartalmazó 2006. október 
24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Sikeresen indult-e az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszköz a dél-kaukázusi térségben (Örményország, Azerbajdzsán 
és Grúzia) és hoz-e kézzelfogható eredményeket?” című, 13/2010. sz. különjelentésére,

– tekintettel 2011. április 7-i állásfoglalásaira az európai szomszédságpolitika keleti 
dimenziójának felülvizsgálatáról és az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának 
felülvizsgálatáról (B7-0198/2011 és B7-0199/2011),

– tekintettel az európai szomszédságpolitikáról (ENP) szóló 2006. január 19-i2 az európai 
szomszédságpolitika erősítéséről szóló 2007. november 15-i3, az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszközről (ENPI) szóló 2006. július 6-i4, a Tanácsnak az Európai 
Parlamenthez benyújtott, a KKBP fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről 
szóló éves jelentéséről szóló 2008. június 5-i5, az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz felülvizsgálatáról szóló 2009. február 19-i6, a „Barcelonai folyamat: 
Unió a Mediterrán Térségért” című kezdeményezésről szóló 2009. február 19-i7, a fekete-
tengeri regionális politikai megközelítésről szóló 2008. január 17-i8, az Európai Unió 
fekete-tengeri stratégiájáról szóló 2011. január 20-i9, az „Unió a Mediterrán Térségért” 
című 2010. május 20-i10, a Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségességéről 
szóló 2010. május 20-i11, „A Jordán-folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó 
szakaszára” című 2010. szeptember 9-i12, a tunéziai helyzetről szóló 2010. február 3-i13, 
az egyiptomi helyzetről szóló 2011. február 17-i14, „A déli szomszédságról és különösen 
Líbiáról, beleértve a humanitárius szempontokat is” című  2011. március 10-i15 és „A 
Szíriában, Jemenben és Bahreinben kialakult helyzet az arab világban és Észak-Afrikában 

                                               
1 HL L 310., 2006.11.9., 1. o.
2 HL C 287 E, 2006.1.19., 312. o.
3 HL C 282 E, 2008.11.6., 443. o.
4 HL C 303 E, 2006.12.13., 760. o.
5 HL C 285 E, 2009.11.26., 11. o.
6 HL C 76 E, 2010.3.25., 83. o.
7 HL C 76 E, 2010.3.25., 76. o.
8 HL C 41 E, 2009.2.19., 64. o.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0025.
10 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0192.
11 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0193.
12 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0314.
13 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0038.
14 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0064.
15 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0095.
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kialakult helyzet tükrében” című 2011. július 7-i állásfoglalására,

– tekintettel az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés (EMPK) bizottságainak 
a 2010. március 3-án és 4-én Rómában megtartott hetedik plenáris ülésen elfogadott 
ajánlásaira,

– tekintettel az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló 2007. november 15-i 
állásfoglalásának 41. bekezdésére, amelyben egy EU–keleti szomszédsági parlamenti 
közgyűlés (EURONEST) létrehozását szorgalmazza,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 8. és 21. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel a demokrácia és az emberi jogok – különös tekintettel a nők jogaira – , az 
igazságosság és a jogállamiság, az alapvető szabadságjogok – köztük a szólás-, a 
lelkiismereti és vallásszabadság, az egyesülés szabadsága és a sajtószabadság – tisztelete 
és előmozdítása, valamint a biztonság, a demokratikus stabilitás és a jólét megerősítése, a 
jövedelmek, a javak és az esélyek igazságos elosztása, a korrupció elleni küzdelem és a 
felelősségteljes kormányzás előmozdítása az Európai Unió alapvető elvei és célkitűzései, 
és ezért az ENP felülvizsgálatának középpontjában álló közös értékeket kell képezniük;

B. mivel az Európai Unió egyik legfontosabb érdeke, hogy ambiciózus gazdasági és szilárd 
politikai elképzelésektől vezérelten cselekedjen a demokratikus átmenetek támogatása 
során; 

C. mivel a megerősített kapcsolatok a reformok iránti világos és bizonyított 
kötelezettségvállalást kívánnak, melynek célja az előre meghatározott referenciaértékek 
elérése felé tett kézzelfogható előrelépés;

D. mivel az Európai Uniónak célkitűzései elérése érdekében rugalmas és megfelelően 
finanszírozott eszközökkel kellene felszerelkeznie;

1. határozottan üdvözli a Bizottságnak és az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőjének „Az átalakuló szomszédság új megközelítéséről” című közös 
közleményét és az ebben foglalt megközelítést, különösen a kölcsönös elszámoltathatóság 
és az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság univerzális értékei iránti közös 
elkötelezettség elvét, valamint a feltételhez kötöttség elvét  és a partnerországokkal 
szembeni személyre szabott megközelítést; 

2. kitart amellett, hogy a teljesítményen és eredményeken alapuló különbségtételnek 
egyértelműen meghatározott feltételeken és mérhető referenciaértékeken kellene 
alapulniuk;

A mélyreható demokrácia és a társadalmakkal fennálló partnerség

3. habár az EU a politikai reformok tekintetében nem kíván semmilyen követendő modellt 
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támasztani, hangsúlyozza, hogy az ENP közös értékeken és a demokrácia, az emberi 
jogok, a jogállamiság és a felelősségteljes kormányzás iránti elkötelezettségen alapul;

4. üdvözli a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozására irányuló javaslatot, amely a 
szomszédos országok lakossága által a demokrácia megvalósítása iránt kifejezett igényre 
kellő időben adott válasz; hangsúlyozza, hogy annak az átláthatóság és a rugalmasság 
elvein kellene alapulnia, és a már létező uniós eszközöket és a régi keletű európai politikai 
és nem politikai alapítványok példaértékű munkáját kellene kiegészítenie; hangsúlyozza, 
hogy világosan meg kellene határozni hatáskörét és szervezeti felépítését, és 
szerkezetének és eljárásainak egyszerűnek és egyértelműek kellene lenniük; felszólít egy 
tisztán politikai irányítóbizottság létrehozására az Európai Parlament részvételével, amely 
ugyancsak részt venne az utólagos ellenőrzési mechanizmusokban; 

5. hangsúlyozza a társadalmakkal létrehozott partnerségek kiépítésének fontosságát, e 
tekintetben tudomásul veszi a civil társadalmi eszközre irányuló javaslatot, amelynek 
segítségével hatásosabban és hatékonyabban lehet eljuttatni a forrásokat a civil 
társadalomhoz;

6. felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy gondoskodjon világos módszerekről és 
részletes referenciaértékekről az országok demokráciaszintjének felmérésére, és hogy 
készítsen rendszeres és kellően részletes jelentéseket, amelyek az új, teljesítményen 
alapuló megközelítés, a „többért többet” elv értelmében a források odaítélésének alapjául 
szolgálnának; felszólít arra, hogy ezen jelentéseket éves rendszerességgel nyújtsák be a 
Külügyi Bizottságnak; ragaszkodik ahhoz, hogy a felülvizsgálati folyamat valamennyi 
szintjén szükség van a civilszervezetek szisztematikus bevonására; 

7. felkéri az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, hogy szolgáltassanak több 
információt arról, hogyan lehet alkalmazni a kölcsönös elszámoltathatóság elvét;

8. úgy ítéli meg, hogy folyamatosan figyelemmel kellene kísérni az emberi jogi helyzetet, és 
valamennyi partnerország éves előrehaladási jelentése mellékletként tartalmazhatná ennek
értékelését, kiegészítve olyan egyértelmű mechanizmussal, amely értelmében a kétoldalú 
együttműködés felülvizsgálatára és progresszív korlátozására kerülne sor, amennyiben az 
emberi jogokat bizonyítottan megsértették;

Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés

9. hangsúlyozza, hogy a tartós demokrácia, a működő és bürokráciamentes intézmények és a 
jogállam nemcsak ösztönzi a politikai stabilitást és a társadalmi jólétet, hanem a gazdasági 
növekedést is elősegíti az üzleti környezet fejlesztésével és befektetések vonzásával, 
lehetővé téve ezáltal új kis és középvállalkozások alapítását, illetve előmozdítja a 
kereskedelmet és az idegenforgalmat; mindez pedig új munkahelyeket és új lehetőségeket 
teremt; 

10. hangsúlyozza, hogy azonnali intézkedéseket kell hozni – mint például a már 
meghatározott kiemelt, illetve kísérleti projektek, vagy egyéb konkrét, stratégiai 
fontosságú gazdasági projektek társfinanszírozása, amely projektek a helyszínen gyorsan 
megvalósíthatóak és megkérdőjelezhetetlen, kézzelfogható eredményeket hoznak – a 
jelenleg jelentős társadalmi-gazdasági válsággal küzdő országok helyzetének könnyítése 
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érdekében;

11. határozottan támogatja a körzeti együttműködéseket és hangsúlyozza a partnerek közötti 
kétoldalú és többoldalú gazdasági együttműködés fontosságát, amely a polgárok számára 
kézzelfogható előnyökkel járna, és javítaná a régió politikai légkörét;

Társulási megállapodások

12. hangsúlyozza a társulási megállapodásokról szóló tárgyalásokban rejlő lehetőséget a 
reform előmozdítására; hangsúlyozza, hogy valamennyi komponens összekapcsolására 
lenne szükség ahhoz, hogy az EU átfogóan és következetesen elmélyíthesse kapcsolatait; 
úgy véli, hogy ennek érdekében konkrét feltételeket, menetrendeket és a teljesítményre 
vonatkozó referenciaértékeket lenne érdemes meghatározni, amelyeket rendszeresen 
ellenőriznének;

13. megállapítja, hogy a kereskedelemben is alkalmazni kellene a differenciált megközelítést, 
felkéri az ENP-partnerországokat, hogy törekedjenek olyan feltételek kialakítására, 
amelyek lehetővé teszik a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek létrehozását, 
és felhívja az Európai Uniót, hogy ennek megfelelően segítse őket reformtörekvéseik 
megvalósításában, és nyissa meg számukra belső piacát; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak fel kellene mérnie ezen országok politikai, társadalmi és környezeti feltételeit, 
tekintettel arra, hogy ezen országok a jövőben részt fognak venni a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térségekben; 

14. üdvözli az EUSZ 49. cikkére vonatkozó hivatkozást, és úgy véli, hogy a keleti partnerség 
valamennyi partnerországának törvényes joga, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozásra törekedjen; úgy ítéli meg, hogy a társulási megállapodások kötése ezt nem 
zárja ki; éppen ellenkezőleg, ezek fontos előrelépést jelenthetnek a további európai 
integráció irányába;

15. megerősíti, hogy a déli partnerségnek a kölcsönösen előnyös és ambiciózus kereskedelmi 
megállapodások kötését kellene célként kitűznie, amelyek mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség kialakításához vezethetnek, amelyek az első lépést jelentik egy 
nagy euromediterrán gazdasági térség megteremtése felé, és amelyek ugyancsak segíteni 
fogják a déli szomszédos partnereink gazdasági problémáinak megoldását;

Ágazati együttműködés

16. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak támogatnia kellene a külső és belső európai 
szakpolitikák közötti összhangot, különösen a munkahelyteremtésre, a szegénység 
mértékének csökkentésére, az energia- és környezeti biztonságra és a szociális védelem 
előmozdítására vonatkozó jogszabályok közelítése által;

17. hangsúlyozza, hogy az ágazati együttműködés regionális és a határokon átnyúló dimenziói 
erősítésre szorulnak;

18. hangsúlyozza a helyi hatóságok szerepének jelentőségét a partnerországok demokratikus 
fejlődésében; ezért felhívja a Bizottságot, hogy erősítse az Európai Unió és a 
partnerországok helyi hatóságainak nyújtott technikai segítségnyújtást és 
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információcserét1, valamint az ikerintézményi programokat, illetve növelje azok számát ;

Mobilitás

19. emlékeztet arra, hogy javítani kellene az Európai Unió migrációkezelését azáltal; hogy 
jobb feltételeket teremtenek az EU-ba legálisan bevándorlók letelepedéséhez; úgy véli, 
hogy az Európai Uniónak mobilitási partnerségek létrehozásával elő kellene segítenie a 
legális munkaerő-migrációt; 

20. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljünk a 
fiatalabb generációnak; hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak erősítenie kellene az 
együttműködést az oktatás területén, haladéktalanul bővítenie és növelnie kellene 
ösztöndíjprogramjainak számát és a diákmobilitás mértékét az egyetemi és középiskolai 
cserediákprogramok és az állami és a magánszektor együttműködésének támogatása által 
a kutatás területén; hangsúlyozza, hogy strukturált tájékoztatással kapcsolatos politikát 
kell alkalmazni az ENP-partnerek polgáraival szemben az uniós programokban való 
részvételi lehetőségeket illetően;

21. úgy véli, hogy az Európai Uniónak elő kellene mozdítania a vízumkönnyítés és a 
visszafogadási megállapodások irányában tett lépéseit annak érdekében, hogy a jövőben –
amint valamennyi feltétel teljesült – elérhető legyen a vízummentesség; hangsúlyozza, 
hogy a menedéknyújtásra vonatkozó rendelkezéseknek teljes mértékben meg kell 
felelniük a nemzetközi előírásoknak és kötelezettségvállalásoknak, valamint az uniós 
normáknak, különösen az emberi jogok tekintetében;

Regionális dimenzió

22. úgy gondolja, hogy a keleti partnerség többoldalú dimenzióját tovább kell erősíteni és 
fejleszteni, beleértve a keleti partnerség civil társadalmi fórumát; üdvözli a többoldalú 
keret nagyobb mértékű stratégiai felhasználására irányuló javaslatot a partnerek közötti 
kétoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében, és konkrét intézkedések megtételét várja, 
amelyek célja jelen javaslat gyakorlati megvalósítása;

23. emlékeztet bizonyos kézzelfogható regionális projektek társfinanszírozásának 
fontosságára a közös fejlődés és integrációs folyamat elősegítése szempontjából; e 
tekintetben üdvözli az UMT létrehozása által kínált lehetőséget a kétoldalú politikák és a 
regionális politikák közötti kiegészítő jelleg megerősítésére a közös értékek kölcsönös 
elismerésén alapuló euromediterrán együttműködés célkitűzéseinek hatékonyabb 
megvalósítása céljából,

Az EU és a konfliktusmegoldás

24. emlékeztet arra, hogy az Európai Uniónak jelentősebb mértékben részt kellene vennie, és 
sokkal aktívabb és konstruktívabb szerepet kellene játszania a regionális konfliktusok 
megoldásában azáltal, hogy több bizalomépítő intézkedést dolgoz ki, új, pragmatikus és 
kedvezményező megközelítéseket vesz fontolóra, nyilvános kommunikációs stratégiákat 
indít, támogatja az közéleti kultúrát és a közösségi párbeszédet, valamint erősíti a 

                                               
1 Technikai segítségnyújtás és információcsere eszköz
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jószomszédi kapcsolatokat; 

25. ragaszkodik ahhoz, hogy ki kell tartani a regionális megközelítés mellett, és üdvözli a 
határozatot, miszerint uniós különleges képviselőt jelölnének ki a Dél-Kaukázus és a dél-
mediterrán térség felelőséül, valamint létrehoznák a dél-mediterrán térségért felelős 
munkacsoportot;

26. üdvözli a nemzetközi szervezetek, különösen az ENSZ ügynökségei által a 
konfliktusokban és konfliktus utáni helyzetekben a helyszínen, és a szomszédos 
országokban a fenntartható fejlődés támogatása érdekében végzett munkát, nevezetesen az 
ENSZ közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalának hosszú távú 
elkötelezettségét a palesztin menekültek ügye iránt;

Parlamenti dimenzió

27. hangsúlyozza az Európai Parlament jelentős szerepét, amelyet a parlamenti delegációk és 
a parlamenti közgyűlésekbe küldött delegációk révén játszik a politikai párbeszéd 
erősítésében és a mindenre kiterjedő szabadság, a demokratikus reformok és a 
jogállamiság előmozdításában a szomszédos partnerországokban, és hangsúlyozza, hogy 
talán többek között ezek a kapcsolatok is alkalmat nyújthatnának a jövőben alkalmazandó 
feltételek teljesítésének értékelésére;

28. hangsúlyozza, hogy a többoldalú parlamenti közgyűlések, mint például az Euronest és az 
Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés kulcsfontosságú szerepet játszanak az 
EU és partnerországai és maguk a partnerországok közötti bizalom és koherencia 
kiépítésében, és ezért jelentősen hozzájárulnak a keleti partnerség és az Unió a Mediterrán 
Térségért célkitűzéseinek eléréséhez; felkéri az Európai Külügyi Szolgálatot és a 
Bizottságot, hogy a lehető legmesszebbmenőkig vonják be az Euronest képviselőit a keleti 
partnerség többoldalú együttműködési struktúráiba és platformjaiba; ragaszkodik ahhoz, 
hogy szükség van az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésnek az Unió a 
Mediterrán Térségért törvényes parlamenti intézményeként való elismerésére; 
hangsúlyozza, hogy egy önálló titkárság növelni fogja az Unió a Mediterrán Térségért 
Parlamenti Közgyűlés munkájának koherenciáját és a déli regionális dimenzióhoz 
tervezett ENP-programokkal való konzisztenciáját;

Finanszírozás

29. üdvözli az új Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközre és az ENP 
finanszírozás-növelésére irányuló javaslatot, amelyet korábbi állásfoglalásaiban kért; úgy 
véli, hogy a források elosztásának rugalmasnak és mindkét régió számára megfelelőnek 
kell lennie, valamint, hogy teljesítményorientált és nem földrajzi elhelyezkedésen alapuló 
megközelítésre van szükség; megállapítja, hogy a rugalmasabb megközelítésnek és az 
egyszerűsítésnek meg kell felelnie a demokratikus vizsgálat szempontjainak, és a kiadások 
szigorúbb ellenőrzését kell maga után vonnia;

30. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi államadósággal kapcsolatos válság nem befolyásolhatja az 
ENP finanszírozását;

31. úgy ítél meg, hogy a civil társadalmi eszközre az ENI szerves részeként kell tekinteni; azt 
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javasolja, hogy amennyiben az államok nem kielégítő teljesítményük miatt nem képesek 
eleget tenni a finanszírozási feltételeknek, úgy meg lehetne fontolni az ENI-pénzeszközök 
kezelésének átirányítását a civil társadalmi eszközhöz; 

32. hangsúlyozza, hogy a források elosztásának korlátozott számú, egyértelműen definiált 
prioritáson, valamint egyértelmű feltételeken kellene alapulnia, a partnerországok 
szükségleteit figyelembe véve; hangsúlyozza, hogy a költségvetési támogatást kizárólag 
akkor lenne szabad felhasználni, ha megvannak a garanciák a hatékony költségvetési 
gazdálkodásra, és a rendelkezésre álló eszközös teljes skáláját oly módon kellene 
felhasználni, hogy az jobban tükrözze a prioritásokat;

33. hangsúlyozza, hogy a szomszédos országoknak valamely uniós tagállam vagy az EU által 
az ENP keretein belül nyújtott segítségnek következetesebbnek kell lennie; előnyben 
részesít minden olyan mechanizmust, amely anélkül segítené elő a különböző uniós 
adományozók ENP-országokban kifejtett tevékenységének összehangolását és 
gördülékenyebbé tételét, hogy fölösleges adminisztrációs terhet okozna;

34. ragaszkodik hozzá, hogy a Tanács fogadja el a Bizottság által 2008. májusában 
előterjesztett és a Parlament által 2008. július 8-án elfogadott ENPI-rendelet 23. cikkét 
módosító jogalkotási javaslatot, amely lehetővé tenné korábbi műveletekből visszamaradt 
pénzeszközök újbóli befektetését; emlékeztet arra, hogy ez az intézkedés már adottnak 
tekinthető és tükröződik az ENP felülvizsgálatának finanszírozására tett javaslatban a 
2011–2013. évi költségvetésekben; 

35. üdvözli az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) munkáját, és hangsúlyozza, hogy fokozottabb együttműködésre van szükség 
egyéb, ezekben az országokban ugyancsak aktív tevékenységet végző nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel; támogatja az EBRD alapszabályának módosítását annak 
érdekében, hogy a déli szomszédság partnerországai is jogosultak legyenek a támogatásra;

*
* *

36. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, az Európai 
Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), a tagállamok és az ENP-országok kormányának és 
parlamentjének, valamint az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának.


