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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind revizuirea Politicii europene de vecinătate
(2011/2157(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicările comune ale Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Un răspuns nou în contextul 
schimbărilor din țările vecine” (COM(2011)0303), din 25 mai 2011, și „Un parteneriat 
pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” 
(COM(2011)0200), din 8 martie 2011,

– având în vedere Comunicările Comisiei din 11 martie 2003 privind „Europa extinsă –
vecinătatea: un nou cadru pentru relațiile cu vecinii noștri din Est și din Sud” 
(COM(2003)0104), din 12 mai 2004, referitoare la Documentul de strategie privind 
politica europeană de vecinătate (COM(2004)0373), din 4 decembrie 2006 privind 
consolidarea PEV (COM(2006)0726), din 5 decembrie 2007 privind consolidarea politicii 
europene de vecinătate (COM(2007)0774), din 3 decembrie 2008 privind Parteneriatul 
estic (COM(2008)0823), din 20 mai 2008 privind Procesul de la Barcelona:  Uniunea 
pentru Mediterana (COM(2008)0319) și din 12 mai 2010 privind bilanțul politicii 
europene de vecinătate (COM(2010)0207),

– având în vedere evoluția politicii europene de vecinătate (PEV) începând din 2004 și, în 
special, rapoartele intermediare ale Comisiei privind punerea sa în aplicare, 

– având în vedere planurile de acțiune adoptate în comun cu Egiptul, Israelul, Iordania, 
Libanul, Marocul, Autoritatea Palestiniană și Tunisia, precum și cu Armenia, 
Azerbaidjanul, Georgia și Moldova și programul de asociere cu Ucraina, 

– având în vedere concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe referitoare la PEV din 26 
iulie 2010 și din 20 iunie 2011,

– având în vedere concluziile reuniunii miniștrilor de externe ai Parteneriatului estic din 13 
decembrie 2010,

– având în vedere declarația comună a Summit-ului Parteneriatului estic, organizat la Praga 
la 7 mai 2009,

– având în vedere Declarația de la Barcelona de stabilire a unui parteneriat euro-
mediteranean, adoptată în cadrul Conferinței euro-mediteraneene a miniștrilor afacerilor 
externe, care a avut loc între 27-28 noiembrie 1995,

– având în vedere aprobarea de către Consiliul European de la Bruxelles de la 13 și 14 
martie 2008 a Procesului de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana,

– având în vedere declarația reuniunii la nivel înalt de la Paris privind Mediterana, 
desfășurată la Paris, la 13 iulie 2008,

– având în vedere concluziile Consiliului de asociere UE - Maroc din 13 octombrie 2008, 
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care au acordat Marocului un statut avansat, 

– având în vedere concluziile Consiliului de asociere UE - Iordania din 26 octombrie 2010, 
care au acordat Iordaniei un statut avansat,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea 
unui instrument european de vecinătate și de parteneriat (IEVP)1,

– având în vedere Raportul special nr. 13/2010 al Curții de Conturi Europene intitulat „Noul 
Instrument european de vecinătate și parteneriat a fost lansat cu succes în Caucazul de Sud 
(Armenia, Azerbaidjan și Georgia) și reușește să obțină rezultate în această regiune?”,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate -
dimensiunea estică și la revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică 
din 7 aprilie 2011 (B7-0198/2011 și B7-0199/2011),

– având în vedere rezoluțiile sale din 19 ianuarie 2006 privind politica europeană de 
vecinătate (PEV)2, din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea PEV3, din 6 iulie 2006 
privind Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP)4, din 5 iunie 2008 
referitoare la raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind aspectele 
principale și opțiunile de bază ale PESC5, din 19 februarie 2009 referitoare la revizuirea 
IEVP6, din 19 februarie 2009 referitoare la Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru 
Mediterana7, din 17 ianuarie 2008 privind o nouă abordare a politicii regionale în zona 
Mării Negre8, din 20 ianuarie 2011 referitoare la o strategie UE pentru Marea Neagră9, din 
20 mai 2010 referitoare la Uniunea pentru Mediterana10, din 20 mai 2010 referitoare la 
necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud11, din 9 septembrie 2010 referitoare 
la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior12, din 3 februarie 2011 
referitoare la situația din Tunisia13, din 17 februarie 2011 referitoare la situația din Egipt14, 
din 10 martie 2011 referitoare la vecinătatea sudică și, în special, la Libia, inclusiv 
aspectele umanitare15 și din 7 iulie 2011 referitoare la Siria, Yemen și Bahrain în contextul 
situației din lumea arabă și din Africa de Nord,

                                               
1 JO L 310, 9.11.2006, p.1.
2 JO C 287 E, 19.1.2006, p. 312.
3 JO C 282 E, 6.11.2008, p. 443.
4 JO C 303 E, 13.12.2006, p. 760.
5 JO C 285 E, 26.11.2009, p. 11.
6 JO C 76 E, 25.3.2010, p. 83.
7 JO C 76 E, 25.3.2010, p. 76.
8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0038.
9 Texte adoptate, P7_TA(2011)0064.
10 Texte adoptate, P7_TA(2011)0095.
11 JO C 41 E, 19.2.2009, p. 64.
12 Texte adoptate, P7_TA(2011)0025.
13 Texte adoptate, P7_TA(2010)0192.
14 Texte adoptate, P7_TA(2010)0193.
15 Texte adoptate, P7_TA(2010)0314.
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– având în vedere recomandările comisiilor Adunării parlamentare a Uniunii pentru 
Mediterana (APUpM), adoptate în cadrul celei de-a șaptea sesiuni plenare, desfășurate la 
Roma în perioada 3 - 4 martie 2011,

– având în vedere punctul 41 din Rezoluția privind consolidarea PEV, din 15 noiembrie 
2007, care solicită înființarea unei Adunări Parlamentare UE-Vecinătatea de est 
(EURONEST),

– având în vedere articolul 8 și articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2011),

A. întrucât respectarea și promovarea democrației și a drepturilor omului și, în special, a 
drepturilor femeii, a justiției și a statului de drept, a libertăților fundamentale, inclusiv a 
libertății de conștiință și de religie, a libertății de asociere și a libertății mijloacelor de 
informare în masă, consolidarea securității, stabilitatea democratică, prosperitatea, 
distribuția echitabilă a venitului, bogăției și a șanselor în societate, lupta împotriva 
corupției și promovarea bunei guvernanțe reprezintă principii și obiective fundamentale 
ale UE, care trebuie să constituie valori comune, aflate în centrul revizuirii PEV;

B. întrucât interesul major al UE este acela de a da dovadă de ambiție economică și 
concentrare politică, atunci când acordă sprijin tranzițiilor democratice; 

C. întrucât relațiile consolidate presupun un angajament clar și dovedit în favoarea 
reformelor, cu scopul realizării unor progrese concrete în îndeplinirea criteriilor 
predefinite;

D. întrucât UE ar trebui să se doteze cu instrumente flexibile și finanțate în mod adecvat, care 
să corespundă ambițiilor sale,

1. salută cu fermitate Comunicarea comună a Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Un răspuns nou în contextul 
schimbărilor din țările vecine” și abordarea prezentată în acest document, în special în 
ceea ce privește principiile de responsabilitate reciprocă și de angajament comun față de 
valorile universale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept, precum și pe 
acela de condiționalitate și abordare adaptată față de țările partenere; 

2. insistă asupra faptului că diferențierea bazată pe performanțe și realizări ar trebui să aibă 
ca fundament criterii definite în mod clar și care pot fi evaluate;

Democrația consolidată și parteneriatul cu societățile

3. deși UE nu urmărește să impună un model sau un tipar prestabilit pentru reforme politice, 
subliniază faptul că PEV se bazează pe valori comune și pe angajamentul față de 
democrație, drepturile omului, statul de drept și buna guvernanță;

4. salută propunerea înființării unei Fundații europene pentru democrație, ce reprezintă un 
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răspuns oportun la dorința de democrație manifestată de populațiile țărilor aflate în 
vecinătatea noastră; subliniază că aceasta ar trebui să se bazeze pe principiile transparenței 
și flexibilității și ar trebui să vină în completarea instrumentelor UE deja existente și a 
activității exemplare a fundațiilor europene politice și nepolitice consacrate; subliniază că 
sfera de aplicare și modul de organizare ale acestei fundații ar trebui clar definite și că 
structurile și procedurile acesteia ar trebui să fie suple și directe; solicită instituirea unui 
comitet de conducere cu adevărat politic, la care să participe Parlamentul European, care 
să fie, de asemenea, implicat în mecanismele de control ex-post; 

5. subliniază importanța constituirii unui parteneriat cu societățile și, în acest context, ia act 
de propunerea vizând înființarea unei Facilități pentru societatea civilă (CSF), ca o 
modalitate de a direcționa mai eficient și efectiv resursele către societatea civilă;

6. solicită SEAE și Comisiei să elaboreze o metodologie clară și criterii detaliate pentru 
evaluarea palmaresului democratic al acestor țări și să prezinte rapoarte periodice suficient 
de detaliate, care ar trebui să constituie baza pentru alocarea de fonduri în cadrul noii 
abordări bazate pe performanță „mai mult pentru mai mult”; solicită prezentarea anuală a 
acestor rapoarte în fața Comisiei pentru afaceri externe; insistă asupra necesității includerii 
sistematice a organizațiilor societății civile în toate etapele procesului de revizuire; 

7. invită SEAE și Comisia să furnizeze mai multe informații cu privire la modalitatea de 
implementare a principiului responsabilității reciproce;

8. consideră că situațiile privind drepturile omului ar trebui monitorizate în mod continuu și 
că o evaluare anuală a situației ar putea fi inclusă în anexa la raportul anual de progres al 
fiecărei țări partenere, prevăzându-se un mecanism clar de reevaluare și limitare 
progresivă a cooperării bilaterale în cazul în care sunt confirmate încălcări ale drepturilor 
omului;

O dezvoltare economică și socială sustenabilă

9. subliniază că democrația sustenabilă, instituțiile funcționale și debirocratizate și statul de 
drept nu numai că promovează stabilitatea politică și bunăstarea socială, ci și stimulează, 
de asemenea, creșterea economică, prin îmbunătățirea mediului de afaceri și atragerea de 
investiții, permițând apariția unor noi IMM-uri și promovând comerțul și turismul, toate 
acestea creând noi locuri de muncă și noi oportunități; 

10. subliniază că măsurile imediate, cum ar fi cofinanțarea unor proiecte emblematice sau 
pilot deja identificate sau a altor proiecte economice concrete de importanță strategică, ce 
pot fi implementate rapid la fața locului și care au rezultate concrete incontestabile, ar 
trebui luate cu promptitudine, pentru a îmbunătăți situația țărilor care se confruntă în 
prezent cu grave crize socioeconomice;

11. sprijină cu tărie promovarea cooperării subregionale și subliniază importanța dezvoltării 
cooperării economice bilaterale și multilaterale de la partener la partener, care ar aduce 
beneficii concrete pentru cetățeni și ar îmbunătăți climatul politic din regiune;

Acordurile de asociere
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12. subliniază că negocierile privind acordurile de asociere oferă o oportunitate de 
intensificare a reformelor; subliniază că ar trebui să existe o legătură între toate 
componentele, astfel încât UE să consolideze relația în mod global și coerent; consideră, 
prin urmare, că acestea ar trebui să includă condiții concrete, calendare și criterii de 
evaluare comparativă a performanței și să fie însoțite de un proces de monitorizare 
periodică;

13. afirmă că diferențierea ar trebui aplicată comerțului, invită țările partenere PEV să facă 
progrese în vederea creării condițiilor care vor permite instituirea unor zone de liber-
schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC) și solicită UE să le acorde asistență în 
eforturile de reformă și să își deschidă piața internă în mod corespunzător; subliniază că 
UE ar trebui, de asemenea, să evalueze circumstanțele politice, sociale și de mediu ale 
fiecărei țări din perspectiva participării acestora la viitoarele ZLSAC; 

14. salută referirea la articolul 49 din TUE și consideră că toate țările partenere din cadrul 
Parteneriatului estic (PEs) au dreptul legitim de a depune eforturi în vederea aderării la 
UE; consideră că încheierea acordurilor de asociere nu exclude această perspectivă, ci 
poate reprezenta, dimpotrivă, un pas important pe drumul integrării europene;

15. reafirmă că, pentru parteneriatul sudic, obiectivul ar trebui să îl constituie aranjamente 
comerciale ambițioase și care să aducă beneficii reciproce, ce pot avea drept rezultat 
ZLSAC, fapt ce va reprezenta în mod sigur primul pas către un mare „Spațiu economic 
euro-mediteranean”, acest lucru contribuind și la rezolvarea problemelor economice ale 
vecinilor noștri parteneri din sud;

Cooperarea sectorială

16. subliniază că UE ar trebui să promoveze sinergiile între politicile europene externe și cele 
interne, în special prin apropierea legislației ce vizează crearea de locuri de muncă, 
reducerea sărăciei, securitatea energetică și a mediului și îmbunătățirea protecției sociale;

17. observă că ar trebui consolidate dimensiunile regională și transfrontalieră ale cooperării 
sectoriale;

18. subliniază rolul important pe care îl au autoritățile locale în dezvoltarea democratică a 
țărilor noastre partenere; solicită, prin urmare, Comisiei să consolideze și să sporească 
TAIEX1 și programele de înfrățire cu autoritățile locale în UE și țările partenere;

Mobilitatea

19. reamintește că UE ar trebui să îmbunătățească gestionarea migrației, asigurând condiții 
mai bune pentru stabilirea migranților legali în UE; consideră că UE trebuie să favorizeze 
migrația legală a forței de muncă, prin încheierea unor parteneriate de mobilitate; 

20. subliniază importanța acordării unei atenții speciale tinerei generații; subliniază că UE ar 
trebui să intensifice cooperarea în domeniul educației, lărgind și sporind imediat 
programele școlare și mobilitatea elevilor, prin promovarea schimburilor la nivel de 

                                               
1 Instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații.
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universități și licee și a parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării; subliniază 
nevoia acută de o politică structurată a informațiilor destinate cetățenilor din țările 
partenere PEV cu privire la posibilitatea participării la programele UE;

21. consideră că UE ar trebui să facă progrese în ceea ce privește facilitarea regimului vizelor 
și acordurile de readmisie, astfel încât să se poată ajunge, după îndeplinirea tuturor 
condițiilor, la liberalizarea totală a vizelor; subliniază că dispozițiile privind azilul trebuie 
să respecte pe deplin obligațiile și angajamentele internaționale și standardele UE, în 
special în domeniul drepturilor omului;

Dimensiunea regională

22. consideră că dimensiunea multilaterală a PEs ar trebui consolidată și dezvoltată în 
continuare, inclusiv Forumul Societății Civile; salută propunerea de utilizare a cadrului 
multilateral în mod mai strategic, pentru a promova relațiile bilaterale între parteneri și 
așteaptă măsuri concrete, menite să pună în aplicare această măsură;

23. reamintește importanța cofinanțării proiectelor regionale specifice și concrete, pentru a 
contribui la un proces comun de dezvoltare și integrare; în acest sens, salută oportunitatea 
oferită de înființarea UpM de a consolida complementaritatea dintre politicile bilaterale și 
politicile regionale, în vederea unei realizări mai eficiente a obiectivelor cooperării euro-
mediteraneene, bazate pe recunoașterea reciprocă a valorilor comune;

UE și soluționarea conflictelor

24. reamintește că UE ar trebui să se implice mai mult și să aibă un rol mai activ și mai 
constructiv în soluționarea conflictelor regionale, prin dezvoltarea mai multor măsuri de 
instaurare a unui climat de încredere, luând în considerare abordări noi, pragmatice și 
inovatoare, lansând strategii de comunicare publică, sprijinind cultura civică și dialogul la 
nivelul comunității și consolidând relațiile de bună vecinătate; 

25. insistă asupra nevoii de a menține o abordare regională și salută decizia de numire a unui 
RSUE pentru Caucazul de Sud și pentru regiunea sud-mediteraneană, precum și a grupului 
operativ pentru țările sud-mediteraneene;

26. salută activitatea desfășurată la fața locului de organizațiile internaționale, în special 
agențiile ONU, în situații de conflict și post-conflict și în promovarea dezvoltării 
sustenabile în întreaga vecinătate, în special angajamentul îndelungat al UNRWA față de 
refugiații palestinieni;

Dimensiunea parlamentară

27. subliniază că Parlamentul European are un rol important, prin intermediul delegațiilor sale 
parlamentare și al delegațiilor la adunările parlamentare, în consolidarea dialogului politic 
și promovarea libertăților depline, a reformelor democratice și a statului de drept în țările 
vecine partenere și subliniază că aceste contacte ar putea reprezenta, de asemenea, o 
modalitate de evaluare a gradului de îndeplinire a criteriilor viitoare;

28. subliniază că adunările parlamentare multilaterale, precum EURONEST și Adunarea 



PR\873189RO.doc 9/10 PE469.805v01-00

RO

parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (APUpM), reprezintă vectori esențiali pentru 
consolidarea încrederii și a coerenței între UE și țările partenere și între țările partenere 
însele, contribuind, astfel, în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor PEs și ale 
Uniunii pentru Mediterana (UpM); invită SEAE și Comisia să asocieze membrii 
EURONEST în cea mai mare măsură posibilă cu structurile și platformele multilaterale 
ale PEs; insistă asupra nevoii de recunoaștere a APUpM drept o instituție parlamentară 
legitimă a UpM; subliniază că un secretariat complet va conferi o coerență sporită 
activității APUpM și consecvență cu programele PEV planificate pentru dimensiunea 
regională sudică;

Finanțarea

29. salută propunerea privind noul Instrument european de vecinătate (IEV) și mărirea 
finanțării PEV, așa cum a fost solicitat în rezoluțiile sale precedente; consideră că 
distribuirea fondurilor ar trebui să fie flexibilă și adecvată pentru ambele regiuni, având la 
bază o abordare care să se raporteze la performanță, și nu la așezarea geografică; observă 
că simplificarea și o mai mare flexibilitate ar trebui să respecte dreptul la control 
democratic și să fie însoțite de o supraveghere sporită a cheltuielilor;

30. subliniază că finanțarea PEV nu ar trebui să fie afectată de actuala criză a datoriei 
suverane;

31. consideră că CSF poate fi concepută drept parte integrantă a IEV; sugerează luarea în 
considerare a ideii redirecționării gestionării fondurilor IEV către CSF, în cazul în care 
statele nu reușesc să îndeplinească condițiile de finanțare datorită unei performanțe 
nesatisfăcătoare; 

32. subliniază că alocarea resurselor trebuie să aibă la bază un număr limitat de priorități clar 
definite, ținând cont de nevoile țărilor partenere și în temeiul unei condiționalități clare; 
subliniază că sprijinul bugetar ar trebui utilizat doar atunci când există garanții pentru o 
gestionare bugetară solidă și că ar trebui utilizată întreaga gamă de instrumente 
disponibile, pentru a reflecta mai bine prioritățile; 

33. subliniază necesitatea unei abordări consecvente în ceea ce privește asistența acordată 
țărilor vecine de către fiecare stat membru al UE și de UE în cadrul PEV; susține fiecare 
mecanism care ar contribui la coordonarea și eficientizarea activității diferiților donatori 
UE în țările PEV, fără a adăuga elemente birocratice inutile;

34. insistă ca Consiliul să adopte propunerea legislativă de modificare a articolului 23 al 
regulamentului IEPV, prezentată de Comisie în mai 2008 și adoptată de Parlament la 8 
iulie 2008, care ar permite reinvestirea fondurilor recuperate în urma operațiunilor 
anterioare; reamintește că această măsură este deja considerată drept existentă, fapt 
reflectat de propunerea vizând finanțarea revizuirii PEV în bugetul 2011-2013; 

35. salută activitatea depusă de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și subliniază importanța și necesitatea mai multor 
sinergii cu alte instituții financiare internaționale care sunt, de asemenea, active în aceste 
țări; sprijină modificarea statutului BERD, astfel încât partenerii din vecinătatea sudică să 
fie, de asemenea, eligibili pentru asistența acordată de aceasta;
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*
* *

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei, SEAE, guvernelor și parlamentelor statelor membre 
și ale țărilor PEV și Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana.


