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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa
(2011/2157(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne komunikaty Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie nowej 
koncepcji działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie (COM(2011)0303) oraz z 
dnia 8 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z 
południowym regionem Morza Śródziemnego (COM(2011)0200),

– uwzględniając komunikaty Komisji z dnia 11 marca 2003 r. pt. „Rozszerzona Europa –
sąsiedztwo: nowe ramy stosunków z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami” 
(COM(2003)0104), z dnia 12 maja 2004 r. pt. „Europejska polityka sąsiedztwa –
dokument strategiczny” (COM(2004)0373), z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie 
wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa (COM(2006)0726), z dnia 5 grudnia 
2007 r. w sprawie silnej europejskiej polityki sąsiedztwa (COM(2007)0774), z dnia 
3 grudnia 2008 r. w sprawie Partnerstwa Wschodniego (COM(2008)0823), z dnia 20 maja 
2008 r. pt. „Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” 
(COM(2008)0319) i z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie podsumowania europejskiej 
polityki sąsiedztwa (COM(2010)0207),

– uwzględniając rozwój europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) od 2004 r., 
a w szczególności sprawozdania z postępów w jej wdrażaniu przedstawiane przez 
Komisję, 

– uwzględniając plany działań przyjęte wspólnie z Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, 
Marokiem, Autonomią Palestyńską oraz Tunezją, Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i 
Mołdawią, jak również program stowarzyszeniowy z Ukrainą, 

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie EPS z dnia 26 lipca 
2010 r. i z dnia 20 czerwca 2011 r.,

– uwzględniając konkluzje z posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa 
Wschodniego z dnia 13 grudnia 2010 r.,

– uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego 
w Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,

– uwzględniając deklarację barcelońską ustanawiającą partnerstwo euro-
śródziemnomorskie, przyjętą podczas euro-śródziemnomorskiej konferencji ministrów 
spraw zagranicznych w dniach 27-28 listopada 1995 r.,

– uwzględniając zatwierdzenie przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli w dniach 
13-14 marca 2008 r. inicjatywy „Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego”,
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– uwzględniając oświadczenie wydane na szczycie poświęconym regionowi Morza 
Śródziemnego w Paryżu w dniu 13 lipca 2008 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 13 października 
2008 r., zgodnie z którymi Maroku przyznano szczególny status, 

– uwzględniając konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 26 października 
2010 r., zgodnie z którymi Jordanii przyznano szczególny status,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI)1,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
nr 13/2010 pt. „Czy z powodzeniem uruchomiono nowy Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz czy osiąga on zamierzone rezultaty na Zakaukaziu 
(Armenia, Azerbejdżan, Gruzja)?”,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przeglądu europejskiej 
polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego i w sprawie przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa – wymiaru południowego (B7-0198/2011 i B7-0199/2011),

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie europejskiej polityki 
sąsiedztwa2, z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wzmocnienia europejskiej polityki 
sąsiedztwa3,z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa4, z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla 
Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów 
w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)5, z dnia 19 lutego 
2009 r. w sprawie przeglądu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa6, z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie procesu barcelońskiego – Unii na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego7, z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie podejścia do polityki regionalnej w 
regionie Morza Czarnego8, z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
regionu Morza Czarnego9, z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego10, z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie potrzeby określenia strategii UE dla 
Kaukazu Południowego11, z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sytuacji nad rzeką Jordan 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu12, z dnia 3 lutego 2011 r. w 

                                               
1 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.
2 Dz.U. C 287 E z 19.1.2006, s. 312.
3 Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 443.
4 Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 760.
5 Dz.U. C 285 E z 26.11.2009, s. 11.
6 Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s. 83.
7 Dz.U. C 76 E z 25.3.2010, s. 76.
8 Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 64.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0025.
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0192.
11 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0193.
12 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0314.
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sprawie sytuacji w Tunezji1, z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie sytuacji w Egipcie2, z dnia 
10 marca 2011 r. w sprawie południowego sąsiedztwa, w szczególności Libii, w tym 
kwestii humanitarnych3 oraz z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji w Syrii, Jemenie i 
Bahrajnie w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej,

– uwzględniając zalecenia poszczególnych komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla 
Śródziemnomorza przyjęte na 7. sesji plenarnej w Rzymie w dniach 3-4 marca 2011 r.,

– uwzględniając ust. 41 rezolucji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wzmocnienia EPS, 
w którym wezwano do ustanowienia Zgromadzenia Parlamentarnego UE-Sąsiedztwo 
Wschodnie (Euronest),

– uwzględniając art. 8 oraz art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że poszanowanie i propagowanie demokracji i praw człowieka –
zwłaszcza praw kobiet – sprawiedliwości i praworządności, podstawowych wolności –
w tym wolności sumienia, wolności wyznania, wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania 
się oraz wolności mediów – zwiększenia bezpieczeństwa, stabilności demokratycznej, 
dostatku, sprawiedliwej dystrybucji dochodów, dobrobytu i szans społecznych, walki z 
korupcją i wspierania dobrego sprawowania rządów są podstawowymi zasadami i celami 
UE, które muszą stanowić wspólne wartości będące u podstaw przeglądu EPS,

B. mając na uwadze, że w podstawowym interesie UE jest ambitne ekonomicznie i 
polityczne skupienie się na wsparciu dla procesów demokratycznej transformacji, 

C. mając na uwadze, że wzmocnione stosunki wymagają jasnego i potwierdzonego 
zaangażowania na rzecz reform z zamiarem czynienia wymiernych postępów w osiąganiu 
wcześniej ustalonych poziomów odniesienia,

D. mając na uwadze, że UE powinna wyposażyć się w elastyczne i odpowiednio finansowane 
instrumenty odpowiadające jej ambicjom,

1. z wielkim zadowoleniem przyjmuje wspólny komunikat Komisji i Wysokiego 
Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa „Nowa koncepcja działań w 
obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” oraz zaprezentowane w nim podejście, w 
szczególności w odniesieniu do zasad wzajemnej rozliczalności oraz wspólnego 
zaangażowania na rzecz uniwersalnych wartości, takich jak prawa człowieka, demokracja 
i praworządność, jak również do zasady warunkowości oraz podejścia dostosowanego do 
potrzeb krajów partnerskich; 

2. nalega, by zróżnicowanie na podstawie wyników i osiągnięć opierało się na jasno 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0038.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0064.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0095.
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określonych kryteriach i mierzalnych poziomach odniesienia;

Głęboka demokracja i partnerstwo ze społeczeństwami

3. chociaż UE nie dąży do narzucenia modelu czy gotowej recepty na reformy polityczne, 
podkreśla, że europejska polityka sąsiedztwa opiera się na podzielanych wartościach i 
zaangażowaniu na rzecz demokracji, praw człowieka, praworządności i dobrych rządów;

4. z zadowoleniem przyjmuje propozycję ustanowienia Europejskiej Fundacji na rzecz 
Demokracji, która jest właściwą w czasie reakcją na żądania demokracji wyrażane przez 
społeczeństwa krajów sąsiadujących z Unią; podkreśla, że powinna ona opierać się na 
zasadach przejrzystości i elastyczności oraz powinna uzupełniać już istniejące instrumenty 
UE oraz przykładną wieloletnią działalność europejskich fundacji politycznych i 
niepolitycznych; podkreśla, że jej zakres i organizacja powinny być wyraźnie określone, a 
struktury i procedury powinny być proste i nieskomplikowane; apeluje o utworzenie 
prawdziwie politycznego komitetu sterującego z udziałem Parlamentu Europejskiego, 
który powinien być również zaangażowany w mechanizmy kontroli ex-post; 

5. podkreśla znaczenie nawiązywania partnerstwa ze społeczeństwami oraz w tym 
kontekście odnotowuje propozycję utworzenia instrumentu wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego jako bardziej skutecznego sposobu przeznaczania zasobów 
na użytek społeczeństwa obywatelskiego;

6. wzywa ESDZ i Komisję do stworzenia jasnej metodologii i szczegółowych poziomów 
odniesienia do celów oceny osiągnięć tych krajów w zakresie demokratyzacji oraz do 
systematycznego zdawania dostatecznie szczegółowych sprawozdań, które powinny być 
podstawą do przyznawania środków w ramach nowego podejścia opartego na wynikach i 
na zasadzie „więcej za więcej”; zwraca się o coroczne przedstawianie tych sprawozdań 
Komisji Spraw Zagranicznych; nalega na potrzebę systematycznego włączania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w proces przeglądu na wszystkich jego etapach; 

7. zwraca się do ESDZ i Komisji o dostarczenie szerszych informacji o sposobie wdrożenia 
zasady wzajemnej rozliczalności;

8. uważa, że należy stale monitorować sytuację praw człowieka oraz że do rocznych 
sprawozdań z postępów poszczególnych krajów partnerskich można dołączać roczną 
ocenę tej sytuacji w formie załącznika, przy uwzględnieniu czytelnego mechanizmu 
umożliwiającego ponowne rozważenie i stopniowe ograniczenie dwustronnej współpracy 
w potwierdzonych przypadkach łamania praw człowieka;

Trwały rozwój gospodarczy i społeczny

9. podkreśla że trwała demokracja, funkcjonujące i odbiurokratyzowane instytucje oraz 
praworządność nie tylko wspierają polityczną stabilność i społeczny dobrobyt, lecz także 
pobudzają wzrost gospodarczy poprzez poprawę środowiska dla przedsiębiorczości i 
przyciąganie inwestycji, umożliwiając powstawanie nowych MŚP i zwiększając rozwój 
handlu i turystyki, co wszystko razem sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i nowych 
możliwości; 
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10. podkreśla, że w celu poprawy sytuacji krajów przeżywających obecnie poważny kryzys 
społeczno-gospodarczy należy szybko podjąć natychmiastowe środki, takie jak 
współfinansowanie już nakreślonych projektów przewodnich czy pilotażowych lub innych 
konkretnych projektów ekonomicznych o strategicznym znaczeniu, które mogą być bez 
zwłoki wdrożone na miejscu i przynieść niepodważalnie wymierne rezultaty;

11. zdecydowanie popiera wspieranie współpracy na szczeblu subregionalnym oraz podkreśla 
znaczenie rozwoju dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej między 
partnerami, która przyniosłaby wymierne korzyści dla obywateli i ociepliłaby klimat 
polityczny w regionie;

Układy o stowarzyszeniu

12. podkreśla szansę na to, że negocjacje w ramach układów o stowarzyszeniu przyczynią się 
do przyspieszenia reform; podkreśla, że wszystkie składowe powinny być ze sobą 
powiązane, aby UE pogłębiała stosunki z danym krajem w kompleksowy i spójny sposób; 
uważa, że powinny one zatem obejmować konkretne warunki, harmonogramy i 
wyznaczniki wyników, które należy systematycznie monitorować;

13. stwierdza, że do handlu należy zastosować zróżnicowane podejście, i zachęca kraje 
partnerskie objęte EPS do zrobienia kroku naprzód, stwarzając warunki, które umożliwią 
ustanowienie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu, oraz wzywa UE do 
wspierania ich w przeprowadzaniu reform oraz do odpowiedniego otwarcia swojego 
rynku wewnętrznego; podkreśla, że UE powinna również oceniać polityczne, społeczne i 
środowiskowe warunki panujące w poszczególnych krajach w kontekście ich udziału w 
przyszłych pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu; 

14. z zadowoleniem przyjmuje odniesienie do art. 49 TUE i uważa, że wszystkie kraje 
partnerskie objęte Partnerstwem Wschodnim mają uzasadnione prawo do starania się o 
członkostwo w UE; sądzi, że zawarcie układów o stowarzyszeniu nie wyklucza tej 
perspektywy, a wręcz przeciwnie – może stanowić ważny krok na drodze ku dalszej 
integracji europejskiej;

15. ponownie stwierdza, że celem partnerstwa południowego powinny być wzajemnie 
korzystne i ambitne porozumienia handlowe, które mogą doprowadzić do powstania 
pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu, które z pewnością będą stanowiły 
pierwszy krok ku szerokiej „europejsko-śródziemnomorskiej przestrzeni gospodarczej”, 
a która również przyczyni się do rozwiązania problemów gospodarczych krajów 
partnerskich sąsiadujących z Unią na południu;

Współpraca sektorowa

16. podkreśla, że UE powinna wspierać synergię między europejskimi wewnętrznymi i 
zewnętrznymi strategiami politycznymi, w szczególności poprzez dostosowanie 
prawodawstwa mającego na celu tworzenie miejsc pracy, ograniczanie ubóstwa, 
bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe oraz poprawę ochrony socjalnej;

17. zwraca uwagę, że należy wzmocnić regionalny i transgraniczny wymiar współpracy 
sektorowej;
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18. podkreśla istotną rolę, jaką w demokratycznym rozwoju krajów partnerskich odgrywają 
władze lokalne; wzywa zatem Komisję do wzmocnienia i rozszerzenia zakresu 
programów w ramach TAIEX1 i partnerstw bliźniaczych między władzami lokalnymi w 
UE i krajach partnerskich;

Mobilność

19. przypomina że UE powinna poprawić zarządzanie migracją, stwarzając lepsze warunki 
osiedlania się dla legalnych migrantów w UE; uważa, że UE musi przychylnie podejść do 
legalnej migracji zarobkowej poprzez ustanowienie partnerstw na rzecz mobilności; 

20. podkreśla znaczenie zwracania szczególnej uwagi na młodsze pokolenia; podkreśla, że 
UE powinna zacieśnić współpracę w dziedzinie edukacji, niezwłocznie rozszerzając i 
zwiększając zasięg programów stypendialnych oraz mobilność uczniów i studentów 
poprzez wspieranie wymiany na poziomie szkół średnich i wyższych oraz publiczno-
prywatne partnerstwa w dziedzinie badań naukowych; podkreśla istotną potrzebę 
ustrukturyzowanej polityki informacyjnej ukierunkowanej na obywateli krajów 
partnerskich objętych EPS, która dotyczyłaby możliwości udziału w programach UE;

21. uważa, że UE powinna poczynić postępy w pracach nad ułatwieniami wizowymi oraz 
umowami o readmisji z zamiarem ustanowienia ruchu bezwizowego, gdy zostaną już 
spełnione wszystkie warunki; podkreśla, że przepisy azylowe muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi obowiązkami i zobowiązaniami oraz normami UE, w szczególności 
w dziedzinie praw człowieka;

Wymiar regionalny

22. uważa, że należy jeszcze bardziej wzmocnić i rozwinąć wielostronny wymiar Partnerstwa 
Wschodniego wraz z Forum na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego; przyjmuje z 
zadowoleniem propozycję wykorzystania ram wielostronnych w bardziej strategiczny 
sposób, aby partnerzy rozwijali między sobą stosunki dwustronne, i oczekuje konkretnych 
środków mających na celu wprowadzenie w życie tej propozycji;

23. przypomina znaczenie współfinansowania konkretnych szczegółowych projektów 
regionalnych, aby przyczynić się do wspólnego procesu rozwoju i integracji; w tym 
względzie z zadowoleniem przyjmuje szansę, jaką stanowi utworzenie Unii dla 
Śródziemnomorza, na zwiększenie komplementarności pomiędzy dwustronnymi 
strategiami politycznymi a regionalnymi strategiami politycznymi, co sprzyja 
skuteczniejszemu osiągnięciu celów współpracy euro-śródziemnomorskiej, opartej na 
wzajemnym uznaniu wspólnych wartości;

UE a rozwiązywanie konfliktów

24. przypomina, że UE powinna być bardziej zaangażowana i odgrywać bardziej aktywną i 
konstruktywna rolę w rozwiązywaniu regionalnych konfliktów poprzez stosowanie 
skuteczniejszych środków budowy zaufania, rozważanie nowych pragmatycznych i 
nowatorskich sposobów podejścia, proponowanie strategii komunikacji publicznej, 

                                               
1 Instrument Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji.
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wspieranie kultury obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, a także zacieśnianie 
dobrosąsiedzkich stosunków; 

25. nalega na potrzebę utrzymania regionalnego podejścia i z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję o mianowaniu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie 
Południowego Kaukazu, jak również SPUE w południowym regionie Morza 
Śródziemnego, oraz o utworzeniu grupy zadaniowej ds. południowego rejonu Morza 
Śródziemnego;

26. z zadowoleniem przyjmuje działalność międzynarodowych organizacji, zwłaszcza agencji 
ONZ, prowadzoną na miejscu w warunkach konfliktowych i pokonfliktowych oraz 
wspierającą trwały rozwój poprzez stosunki sąsiedzkie, a w szczególności wieloletnie 
zaangażowanie agencji UNRWA na rzecz uchodźców palestyńskich;

Wymiar parlamentarny

27. podkreśla, że Parlament Europejski za pośrednictwem swoich delegacji parlamentarnych 
oraz delegacji do zgromadzeń parlamentarnych odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu 
dialogu politycznego oraz w propagowaniu pełnych swobód, demokratycznych reform i 
praworządności w ościennych krajach partnerskich, oraz podkreśla, że kontakty te 
mogłyby również być sposobem oceny spełniania przyszłych kryteriów;

28. podkreśla, że wielostronne zgromadzenia parlamentarne, takie jak Euronest i 
Zgromadzenie Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, są istotnymi impulsami do 
budowy zaufania i spójności między UE i jej krajami partnerskimi oraz pomiędzy samymi 
krajami partnerskimi, a zatem w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów 
Wschodniego Partnerstwa i Unii dla Śródziemnomorza; zachęca ESDZ i Komisję, by w 
możliwie najszerszym zakresie włączyły członków Euronest w wielostronne struktury i 
platformy Wschodniego Partnerstwa; nalega na potrzebę uznania Zgromadzenia 
Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza za prawowitą instytucję parlamentarną Unii 
dla Śródziemnomorza; podkreśla, że pełnoprawny sekretariat doda spójności pracom 
Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza oraz spójności z programami 
EPS zaplanowanymi w regionalnym wymiarze południowym;

Finansowanie

29. przyjmuje z zadowoleniem propozycję stworzenia nowego europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa (EIS) oraz zwiększenie finansowania EPS, o co wnioskował w swoich 
poprzednich rezolucjach; uważa, że przydział środków powinien być elastyczny i 
odpowiedni dla obu regionów, przy czym stosowane w nim podejście powinno być 
ukierunkowane na wyniki, a nie zależne od kryterium geograficznego; zauważa, że 
większa elastyczność i prostota powinny iść w parze z poszanowaniem prawa do 
demokratycznej kontroli oraz powinien im towarzyszyć zwiększony nadzór nad 
wydatkami;

30. podkreśla, że obecny kryzys związany z długami państwowymi nie powinien mieć 
negatywnego wpływu na finansowanie EPS;

31. uważa, że instrument wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego mógłby zostać 
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rozważony jako integralna część europejskiego instrumentu sąsiedztwa; sugeruje, by 
rozważyć ideę przeniesienia zarządzania środkami w ramach europejskiego instrumentu 
sąsiedztwa w obręb instrumentu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 
razie, gdyby państwom nie udawało się spełnić warunków finansowania z powodu 
niedostatecznych wyników; 

32. podkreśla, że przydział zasobów powinien opierać się na ograniczonej liczbie jasno 
określonych priorytetów, z uwzględnieniem potrzeb krajów partnerskich oraz na 
podstawie jasnej warunkowości; podkreśla, że wsparcie budżetowe powinno być 
wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy istnieją gwarancje należytego zarządzania 
budżetem, oraz że należy zastosować całą gamę dostępnych narzędzi w celu lepszego 
odzwierciedlenia priorytetów;

33. podkreśla potrzebę spójnego podejścia do wsparcia udzielanego krajom sąsiadującym 
indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie UE oraz przez UE w ramach 
EPS; jest przychylny każdemu instrumentowi, który przyczyni się do koordynacji i 
usprawnienia działań różnych darczyńców UE w krajach objętych EPS bez nakładania 
zbędnych obciążeń biurokratycznych;

34. nalega, by Rada przyjęła wniosek ustawodawczy mający na celu zmianę art. 23 
rozporządzenia w sprawie ENPI, przedstawiony przez Komisję w maju 2008 r. i przyjęty 
przez Parlament w dniu 8 lipca 2008 r., co pozwoliłoby na zainwestowanie niewydanych 
środków finansowych pochodzących z wcześniejszych operacji; przypomina, że środek 
ten jest już uznany za istniejący i został przedstawiony w propozycji finansowania 
przeglądu EPS w ramach budżetu na lata 2011-2013; 

35. z zadowoleniem przyjmuje prace dokonane przez Europejski Bank Inwestycyjny i 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i podkreśla znaczenie i potrzebę większej 
synergii z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi również aktywnymi w 
tych krajach; popiera zmianę statutu EBOR w taki sposób, by partnerzy w południowym 
sąsiedztwie kwalifikowali się do otrzymania udzielanego przez ten bank wsparcia;

*
* *

36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa/Wiceprzewodniczącemu Komisji, Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich i krajów objętych EPS oraz 
sekretarzowi generalnemu Unii dla Śródziemnomorza.


