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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos kaimynystės politikos persvarstymo
(2011/2157(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią 
kaimynystę“ (COM(2011)0303) ir 2011 m. kovo 8 d. bendrą komunikatą „ES ir Pietinių 
Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“ 
(COM(2011)0200),

– atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Platesnė Europos 
kaimynystė: naujos ribos ES santykiuose su rytinėmis ir pietinėmis kaimynėmis“ 
(COM(2003)0104), 2004 m. gegužės 12 d. komunikatą „Europos kaimynystės politika –
strategijos dokumentas“ (COM(2004)0373), 2006 m. gruodžio 4 d. komunikatą dėl 
Europos kaimynystės politikos stiprinimo (COM(2006)0726), 2007 m. gruodžio 5 d. 
komunikatą „Ryžtinga Europos kaimynystės politika“ (COM(2007)0774), 2008 m. 
gruodžio 3 d. komunikatą dėl Rytų partnerystės (COM(2008)0823), 2008 m. gegužės 
20 d. komunikatą „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“ 
(COM(2008)0319) ir 2010 m. gegužės 12 d. komunikatą „Europos kaimynystės politikos 
apžvalga“ (COM(2010)0207),

– atsižvelgdamas į Europos kaimynystės politikos (EKP) plėtrą nuo 2004 m. ir ypač į 
Komisijos pažangos ataskaitas dėl EKP įgyvendinimo, 

– atsižvelgdamas į bendrai patvirtintus veiksmų planus su Egiptu, Izraeliu, Jordanija, 
Libanu, Maroku, Palestinos savivalda ir Tunisu, taip pat su Armėnija, Azerbaidžanu, 
Gruzija ir Moldova priimtus veiksmų planus ir į kartu su Ukraina sudarytą asociacijos 
darbotvarkę, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 26 d. ir 2011 m. birželio 20 d. Užsienio reikalų tarybos 
išvadas dėl EKP,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 d. Rytų partnerystės užsienio reikalų ministrų 
susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. įvykusiame Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo 
lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio 27–28 d. vykusioje Europos ir Viduržemio jūros 
regiono šalių užsienio reikalų ministrų konferencijoje patvirtintą Barselonos deklaraciją, 
kuria sukuriama Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13–14 d. Briuselyje vykusiame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime išreikštą pritarimą iniciatyvai „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga“,
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– atsižvelgdamas į Paryžiuje 2008 m. liepos 13 d. vykusio Paryžiaus aukščiausiojo lygio 
susitikimo Viduržemio jūros regiono tema deklaraciją,

– atsižvelgdamas į ES ir Maroko asociacijos tarybos 2008 m. spalio 13 d. išvadas, kuriose 
Marokui suteiktas aukštesnio lygio statusas, 

– atsižvelgdamas į ES ir Jordanijos asociacijos tarybos 2010 m. spalio 26 d. išvadas, kuriose 
Jordanijai su teiktas aukštesnio lygio statusas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonę (EKPP)1,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialųjį pranešimą Nr. 13/2010 „Ar naujoji 
Europos kaimynystės politikos priemonė pradėta taikyti sėkmingai ir ar pasiekiama 
rezultatų Pietų Kaukaze (Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje)?“,

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rytų 
aspekto ir rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros pietų aspekto (B7-
0198/2011 ir B7-0199/2011),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 
politikos2, 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės politikos 
stiprinimo3, 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonės4, 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl metinio Europos Parlamentui teikiamo 
Tarybos pranešimo dėl pagrindinių BUSP aspektų ir pasirinkimų5, 2009 m. vasario 19 d. 
rezoliuciją dėl Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės persvarstymo6, 2009 m. 
vasario 19 d. rezoliuciją dėl iniciatyvos „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga“7, 2008 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl požiūrio į Juodosios jūros 
regioninę politiką8, 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl ES Juodosios jūros strategijos9, 
2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos10, 
2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl Pietų Kaukazui skirtos ES strategijos būtinybės11, 
2010 m. rugsėjo 9 d. rezoliuciją dėl Jordano upės, ypač Jordano žemupio, padėties12, 
2011 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl padėties Tunise13, 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją 

                                               
1 OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
2 OL C 287 E, 2009 12 4, p. 312.
3 OL C 282 E, 2008 11 6, p. 443.
4 OL C 303 E, 2006 12 13, p. 760.
5 OL C 285 E, 2009 11 26, p. 11.
6 OL C 76 E, 2010 3 25, p. 83.
7 OL C 76 E, 2010 3 25, p. 76.
8 OL C 41 E, 2009 2 19, p. 64.
9 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0025.
10 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0192.
11 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0193.
12 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0314.
13 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0038.
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dėl padėties Egipte1, 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl kaimyninių pietų šalių, ypač 
Libijos, įskaitant humanitarinius aspektus2 ir 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl Sirijos, 
Jemeno ir Bahreino, atsižvelgiant į padėtį arabų šalyse ir Šiaurės Afrikoje,

– atsižvelgdamas į Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinės asamblėjos 
rekomendacijas, priimtas 7-ojoje plenarinėje sesijoje, vykusioje Romoje 2011 m. kovo 3–
14 d.,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliucijos dėl Europos kaimynystės politikos 
stiprinimo 41 dalį, kurioje raginama įsteigti ES ir Rytų kaimyninių šalių parlamentinę 
asamblėją (EURONEST),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 8 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi pagarba demokratijai ir žmogaus teisėms, ypač moterų teisėms, teisingumui, 
teisinės valstybės principams ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant žodžio, sąžinės, religijos, 
susirinkimų ir žiniasklaidos laisvę, ir jų skatinimas, saugumo stiprinimas, demokratinis 
stabilumas, gerovė, sąžiningas pajamų, visuomenės turto ir galimybių paskirstymas, kova 
su korupcija ir gero valdymo skatinimas yra pagrindiniai ES principai ir tikslai, kurie turi 
būti pripažinti pagrindinėmis bendromis vertybėmis persvarstant EKP,

B. kadangi ES ypač svarbu siekti ambicingų ekonominių tikslų ir politikoje aktyviai remti 
perėjimą prie demokratinio valdymo, 

C. kadangi stiprinant ryšius reikia aiškaus ir tvirto įsipareigojimo reformų srityje, siekiant 
realios pažangos įgyvendinant iš anksto nustatytus kriterijus,

D. kadangi ES turėtų numatyti lanksčias ir tinkamai finansuojamas priemones, reikalingas jos 
tikslams pasiekti,

1. ypač palankiai vertina Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio 
reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią 
kaimynystę“ ir jame pateikiamą požiūrį, visų pirma dėl tarpusavio atskaitomybės principo 
ir bendro įsipareigojimo puoselėti visuotines žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 
valstybės vertybes, taip pat sąlygiškumo ir specializuoto požiūrio į šalis partneres; 

2. primygtinai ragina rezultatais ir pasiekimais grindžiamą diferenciaciją pagrįsti aiškiai 
apibrėžtais kriterijais ir įvertinamais rodikliais;

Tvirta demokratija ir partnerystė su visuomene

3. nors ES nesiekia primesti politinės reformos modelio ar išankstinio scenarijaus, pabrėžia, 
kad EKP grindžiama bendromis vertybėmis ir įsipareigojimu siekti demokratijos, gerbti 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0064.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0095.
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žmogaus teises, teisinės valstybės ir gero valdymo principus; 

4. palankiai vertina pasiūlymą sukurti Europos demokratijos fondą, kuris pateiktas tinkamu 
laiku reaguojant į mūsų kaimyninių šalių gyventojų protestus reikalaujant demokratijos; 
pabrėžia, kad jis turėtų būti grindžiamas skaidrumo ir lankstumo principais ir papildyti jau 
egzistuojančias ES priemones bei tradicinių Europos politinių ir nepolitinių fondų 
pavyzdinę veiklą; pabrėžia, kad reikėtų aiškiai apibrėžti jo kompetencijas ir organizacinę 
struktūrą ir kad jo institucijos ir procedūros turėtų būti lengvos ir nesudėtingos; ragina 
įsteigti tikrą politinį valdymo komitetą, kuriame dalyvautų Europos Parlamentas ir kuris 
taip pat būtų įtrauktas į ex-post kontrolės mechanizmus; 

5. pabrėžia, jog svarbu kurti partnerystę su visuomene ir šiame kontekste atkreipia dėmesį į 
pasiūlymą įsteigti pilietinės visuomenės priemonę (PVP), kuri leistų veiksmingiau 
paskirstyti išteklius pilietinei visuomenei;

6. ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją nustatyti aiškią metodologiją ir 
aiškius kriterijus šių šalių demokratijos pasiekimams įvertinti ir reguliariai rengti 
pakankamai išsamias ataskaitas, kuriomis remiantis fondų lėšos būtų skiriamos pagal 
naują rezultatais grindžiamą požiūrį „daugiau už daugiau“; prašo šias ataskaitas kasmet 
pateikti Parlamento Užsienio reikalų komitetui; pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad 
pilietinės visuomenės organizacijos sistemingai dalyvautų visuose persvarstymo proceso 
etapuose; 

7. ragina EIVT ir Komisiją suteikti daugiau informacijos apie tai, kaip bus įgyvendintas 
tarpusavio atskaitomybės principas;

8. mano, kad reikėtų nuolat stebėti žmogaus teisių padėtį ir kad kiekvienos šalies partnerės 
metinės pažangos ataskaitos priede galėtų būti įtrauktas metų padėties įvertinimas ir 
numatytas aiškus mechanizmas, pagal kurį dvišalis bendradarbiavimas būtų persvarstomas 
ir palaipsniui apribojamas, kai nustatomi žmogaus teisių pažeidimai; 

Tvari ekonominė ir socialinė plėtra

9. pabrėžia, kad tvari demokratija, veikiančios ir nebiurokratinės institucijos ir teisinė 
valstybė ne tik padeda užtikrinti stabilumą ir socialinę gerovę, bet ir skatina ekonomikos 
augimą, nes gerėja verslo aplinka ir pritraukiamos investicijos, steigiamos naujos MVĮ ir 
skatinama prekyba ir turizmas, o visa tai padeda kurti naujas darbo vietas ir suteikia naujų 
galimybių; 

10. pabrėžia, kad siekiant palengvinti padėtį tų šalių, kurios dabar išgyvena rimtą socialinę ir 
ekonominę krizę, būtina nedelsiant imtis skubių priemonių, pavyzdžiui, bendrai finansuoti 
jau pripažintus pavyzdinius ar bandomuosius projektus arba kitus konkrečius strateginės 
svarbos ekonominius projektus, kuriuos galima greitai įgyvendinti vietoje ir kurie 
neabejotinai duotų apčiuopiamų rezultatų;

11. tvirtai pritaria subregioninio bendradarbiavimo skatinimui ir pabrėžia, jog būtina vystyti 
partnerystės principu grindžiamą dvišalį ir daugiašalį ekonominį bendradarbiavimą, kuris 
duotų realios naudos piliečiams ir pagerintų regiono politinį klimatą;
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Asociacijos susitarimai

12. pabrėžia, kad derybos dėl asociacijos susitarimų suteikia galimybę skatinti reformas; 
pažymi, kad reikėtų susieti visus tokių susitarimų komponentus, kad ES galėtų plėtoti 
savo ryšius holistiniu ir suderintu būdu; todėl mano, kad juose reikėtų numatyti konkrečias 
sąlygas, tvarkaraščius ir rezultatyvumo rodiklius, kurie turėtų būti reguliariai stebimi; 

13. pažymi, kad prekybai turėtų būti taikoma diferenciacija ir ragina EKP šalis partneres siekti 
sudaryti tokias sąlygas, kurios leistų įsteigti išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos 
erdves (IVLPE), ir ragina ES padėti joms įgyvendinti reformas, taigi ir atverti savo vidaus 
rinką; pabrėžia, kad ES taip pat turėtų įvertinti kiekvienos šalies politines, socialines ir 
aplinkos apsaugos sąlygas ryšium su jų dalyvavimu būsimoje IVLPE; 

14. palankiai vertina nuorodą į ES sutarties 49 straipsnį ir mano, kad visos Rytų partnerystės 
programos šalys partnerės turi pagrįstą teisę siekti narystės ES; mano, kad asociacijos 
susitarimų sudarymas neatima šios galimybės, o priešingai – gali būti svarbus žingsnis 
tolesniame Europos integracijos procese;

15. dar kartą patvirtina, kad Pietų partnerystės tikslas turėtų būti abiem pusėms naudingi ir 
ambicingi prekybos susitarimai, kurių pagrindu būtų galima sukurti IVLPE, kurios 
neabejotinai taps pirmuoju žingsniu kuriant didelę Europos ir Viduržemio jūros regiono 
ekonominę erdvę, kuri taip pat padės spręsti mūsų pietinių kaimyninių šalių ekonomines 
problemas;

Sektorių bendradarbiavimas

16. pabrėžia, kad ES turėtų skatinti Europos išorės ir vidaus politikos sąveiką, ypač derindama 
teisės aktus, kuriais siekiama kurti darbo vietas, mažinti skurdą, didinti energetinį 
saugumą ir aplinkos apsaugą, taip pat gerinti socialinę apsaugą;

17. pažymi, kad reikėtų stiprinti tarpvalstybinius sektorių bendradarbiavimo aspektus;

18. pabrėžia, kad vietos valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant demokratinį 
mūsų šalių partnerių vystymąsi; taigi ragina Komisiją stiprinti ir plėtoti TAIEX1

programas ir porinius projektus su ES ir šalių partnerių vietos valdžios institucijomis;

Judumas

19. primena, kad ES turėtų gerinti migracijos valdymą, užtikrindama geresnes sąlygas 
teisėtiems migrantams įsitvirtinti ES; mano, kad ES turi remti teisėtą darbo jėgos 
migraciją sudarydama judumo partnerystes; 

20. pažymi, jog labai svarbu ypatingą dėmesį skirti jaunajai kartai; pabrėžia, kad ES turėtų 
stiprinti bendradarbiavimą švietimo srityje, nedelsiant plėtoti ir didinti stipendijų 
programas ir studentų judumą, skatindama universitetų ir aukštųjų mokyklų mainus ir 
viešojo bei privataus  sektoriaus partnerystę mokslinių tyrimų srityje; pabrėžia, kad labai 
reikalinga struktūrinė informacijos politika, siekiant informuoti EKP šalių partnerių 

                                               
1 Techninės pagalbos ir informacijos mainų programa.
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piliečius apie galimybes dalyvauti ES programose;

21. mano, kad ES turėtų tęsti veiklą vizų išdavimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų 
srityje, siekiant pereiti prie bevizio režimo, kai tik bus įvykdytos visos sąlygos; pabrėžia, 
kad suteikiant prieglobstį, būtina visapusiškai laikytis tarptautinių įpareigojimų ir pareigų 
bei ES standartų, ypač susijusių su žmogaus teisėmis;

Regioninis aspektas

22. mano, kad reikėtų toliau stiprinti ir plėtoti daugiašalį Rytų partnerystės aspektą, įskaitant 
Pilietinės visuomenės forumą; palankiai vertina pasiūlymą daugiašalę sistemą taikyti 
strategiškiau siekiant partnerių dvišalių santykių pažangos ir tikisi konkrečių priemonių, 
kuriomis šis pasiūlymas bus įgyvendintas praktikoje;

23. primena, kad svarbu bendrai finansuoti konkrečius regioninius projektus, duodančius 
apčiuopiamos naudos, kuriais būtų prisidedama prie bendro vystymosi ir integracijos 
proceso; taigi palankiai vertina tai, kad įsteigus Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjungą atsivėrė galimybė stiprinti dvišalės ir regioninės politikos papildomumą, siekiant 
veiksmingiau įgyvendinti Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių 
bendradarbiavimo tikslus, grindžiamus abipusiu bendrų vertybių pripažinimu;

ES ir konfliktų sprendimas

24. primena, kad ES turėtų labiau prisidėti ir aktyviau bei konstruktyviau spręsti regioninius 
konfliktus ir parengti daugiau pasitikėjimą didinančių priemonių, svarstyti naujus 
pragmatinius ir novatoriškus metodus, įgyvendinti visuomenės informavimo strategijas, 
remti pilietinę kultūrą ir bendruomenės dialogą ir stiprinti gerus kaimyninius santykius; 

25. primygtinai ragina išsaugoti regioninį požiūrį ir palankiai vertina sprendimą paskirti ES 
specialųjį įgaliotinį Pietų Kaukaze ir pietiniame Viduržemio jūros regione, taip pat įsteigti 
pietinių Viduržemio jūros regiono šalių darbo grupę;

26. palankiai vertina darbą, kurį tarptautinės organizacijos, ypač JT agentūros, atlieka vietoje 
konfliktinių situacijų metu ir po konflikto, taip pat skatindamos tvarų vystymąsi visose 
kaimyninėse šalyse, ypač ilgalaikę JT paramos ir darbo agentūros (UNRWA) paramą 
Palestinos pabėgėliams;

Parlamentinis aspektas

27. pabrėžia, kad Europos Parlamentas per savo parlamentines delegacijas ir delegacijas į 
parlamentines asamblėjas atlieka svarbų vaidmenį stiprinant politinį dialogą ir skatinant 
visapusišką laisvę, demokratines reformas ir teisinės valstybės principo taikymą 
kaimyninėse šalyse partnerėse ir pabrėžia, kad šie ryšiai taip pat galėtų būti panaudoti 
vertinant, kaip laikomasi naujų kriterijų;

28. pabrėžia, kad daugiašalės parlamentinės asamblėjos, kaip antai EURONEST ir 
Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinė asamblėja, yra ypač svarbios 
didinant ES ir šalių partnerių, taip pat atskirų šalių partnerių tarpusavio pasitikėjimą ir 
stiprinant jų ryšius, taigi ir labai padeda siekti Rytų partnerystės ir Viduržemio jūros 
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regiono valstybių sąjungos (VJRVS) tikslų; ragina EIVT ir Komisiją kiek galima labiau 
įtraukti EURONEST narius į daugiašales Rytų partnerystės programos struktūras ir 
platformas; primygtinai ragina Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinę 
asamblėją pripažinti teisėta VJRVS parlamentine institucija; pabrėžia, kad nepriklausomas 
sekretoriatas leis geriau derinti Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos 
parlamentinės asamblėjos darbą ir užtikrins, kad jis derėtų su EKP programomis, kurios 
numatytos įgyvendinant pietų regioninį aspektą; 

Finansavimas

29. palankiai vertina pasiūlymą sukurti naują Europos kaimynystės priemonę (EKP) ir skirti 
EKP didesnį finansavimą, kaip buvo raginama ankstesnėse Parlamento rezoliucijose; 
mano, kad lėšos abiems regionams turėtų būti paskirstomos lanksčiai ir adekvačiai, 
laikantis rezultatais, o ne geografiniais kriterijais grindžiamo požiūrio; pažymi, kad 
didesnio lankstumo ir supaprastinimo turėtų būti siekiama užtikrinant teisę į demokratinę 
kontrolę ir numatant griežtesnę išlaidų priežiūrą;

30. pabrėžia, kad dabartinės valstybių skolos krizės neturėtų daryti poveikio EKP 
finansavimui;

31. mano, kad Pilietinės visuomenės forumas turėtų būti laikomas neatskiriama Europos 
kaimynystės priemonės dalimi; rekomenduoja svarstyti galimybę perduoti Europos 
kaimynystės priemonės lėšų valdymą Pilietinės visuomenės forumui, jei valstybės narės 
netenkins finansavimo sąlygų dėl nepatenkinamų rezultatų; 

32. atkreipia dėmesį į tai, kad išteklių paskirstymas turėtų būti grindžiamas keletu aiškiai 
apibrėžtų prioritetų, atsižvelgiant į šalių partnerių poreikius, ir susietas su aiškiomis 
sąlygomis; pabrėžia, kad biudžeto parama turėtų būti naudojama tik jei yra patikimo 
biudžeto valdymo garantijos ir kad reikėtų išnaudoti visas esamas priemones, siekiant kuo 
labiau atsižvelgti į prioritetus;

33. pabrėžia, kad reikia laikytis nuoseklaus požiūrio į kiekvienos atskiros ES valstybės narės 
ir ES pagal Europos kaimynystės politikos programą kaimyninėms šalims teikiamą 
paramą; pritaria bet kokiam mechanizmui, kuris padėtų koordinuoti ir racionalizuoti 
skirtingų ES donorų EKP šalyse veiksmus, nesudarant nereikalingų biurokratinių kliūčių;

34. primygtinai ragina Tarybą pritarti teisės akto pasiūlymui iš dalies pakeisti EKPP 
reglamento 23 straipsnį, kurį Komisija pateikė 2008 m. gegužės mėn. ir Europos 
Parlamentas patvirtino 2008 m. liepos 8 d. ir kuris sudarytų galimybę iš naujo investuoti 
lėšas grąžintas iš ankstesnių operacijų; primena, kad dėl šios priemonės jau susitarta ir ji 
įtvirtinta pasiūlyme dėl EKP persvarstymo finansavimo 2011–2013 m. biudžete; 

35. teigiamai vertina Europos investicinio banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko (ERPB) vykdomą veiklą ir pabrėžia, kad svarbu ir būtina užtikrinti didesnę sąveiką 
su kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, taip pat veikiančiomis tose šalyse; 
pritaria ERPB nuostatų pakeitimui siekiant, kad Pietų kaimynystės partnerės taip pat 
galėtų gauti banko paramą;
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36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai-Komisijos pirmininko pavaduotojai, 
Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių ir EKP šalių vyriausybėms ir 
parlamentams ir Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos generaliniam sekretoriui.


