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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pregledu evropske sosedske politike
(2011/2157(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnih poročil Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve 
in varnostno politiko o novem odzivu na spremembe v sosedstvu (KOM(2011)0303) z dne 
25. maja 2011 in o partnerstvu za demokracijo in skupno blaginjo z državami južnega 
Sredozemlja (KOM(2011)0200) z dne 8. marca 2011,

– ob upoštevanju sporočil Komisije o razširjeni Evropi – sosedstvo: nov okvir za odnose EU 
z njenimi vzhodnimi in južnimi sosedami z dne 11. marca 2003 (KOM(2003)0104), o 
evropski sosedski politiki – strateški dokument z dne 12. maja 2004 (KOM(2004)0373), o 
krepitvi evropske sosedske politike z dne 4. decembra 2006(KOM(2006)0726), o močni 
evropski sosedski politiki z dne 5. decembra 2007 (KOM(2007)0774), o vzhodnemu 
partnerstvu z dne 3. decembra 2008 (KOM(2008)0823), o barcelonskem procesu: Unija za 
Sredozemlje z dne 20. maja 2008 (KOM(2008)0319) in o pregledu evropske sosedske 
politike (ESP) z dne 12. maja 2010 (KOM(2010)0207),

– ob upoštevanju razvoja evropske sosedske politike od leta 2004, zlasti poročil Komisije o 
napredku na področju njenega izvajanja, 

– ob upoštevanju akcijskih načrtov, sprejetih z Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, 
Marokom, Palestinsko upravo, Tunizijo, Armenijo, Azerbajdžanom, Gruzijo in Moldavijo 
ter pridružitvenega načrta, sprejetega z Ukrajino, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o evropski sosedski politiki z dne 26. 
julija 2010 in 20. junija 2011,

– ob upoštevanju sklepov s seje zunanjih ministrov vzhodnega partnerstva z dne 
13. decembra 2010,

– ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu, ki je 
potekalo v Pragi 7. maja 2009,

– ob upoštevanju barcelonske deklaracije o ustanovitvi evro-sredozemskega partnerstva, 
sprejete na evro-sredozemski konferenci ministrov za zunanje zadeve, ki je potekala v 
Barceloni 27. in 28. novembra 1995,

– ob upoštevanju odobritve barcelonskega procesa: Unija za Sredozemlje s strani 
Evropskega sveta na zasedanju 13. in 14. marca 2008 v Bruslju,

– ob upoštevanju izjave z vrhunskega srečanja za Sredozemlje, ki je potekal 13. julija 2008 
v Parizu,

– ob upoštevanju sklepov pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 13. oktobra 2008, ki je 
Maroku podelil prednostni status, 
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– ob upoštevanju sklepov pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 26. oktobra 2010, ki je 
Jordaniji podelil prednostni status,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (ENPI)1,

– ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 13/2010 „Ali se je novi 
evropski instrument sosedstva in partnerstva na Južnem Kavkazu (Armenija, Azerbajdžan, 
Gruzija) začel uspešno izvajati in ali prinaša rezultate?“,

– ob upoštevanju resolucij o pregledu evropske sosedske politike – vzhodna dimenzija in 
pregledu evropske sosedske politike – južni sklop z dne 7. aprila 2011 (B7-0198/2011 in 
B7-0199/2011),

– ob upoštevanju resolucij o evropski sosedski politiki (ESP) z dne 19. januarja 20062, o 
krepitvi ESP z dne 15. novembra 20073, o Evropskem sosedskem in partnerskem 
instrumentu (ENPI) z dne 6. julija 20064, o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu 
o glavnih vidikih in osnovnih usmeritvah SZVP z dne 5. junija 20085, o pregledu 
Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva  z dne 19. februarja 20096, o 
barcelonskem procesu: Unija za Sredozemlje z dne 19. februarja 20097, o pristopu k 
regionalni politiki za Črno morje z dne 17. januarja 20088, o strategiji EU za Črno morje z 
dne 20. januarja 20119, o Uniji za Sredozemlje z dne 20. maja 201010, o nujnosti evropske 
strategije za južni Kavkaz z dne 20. maja 201011, o stanju reke Jordan s posebnim 
poudarkom na območju njenega spodnjega toka z dne 9. septembra 201012, o razmerah v 
Tuniziji z dne 3. februarja 201113, o razmerah v Egiptu z dne 17. februarja 201114, o 
južnem sosedstvu, zlasti Libiji, vključno s humanitarnimi vidiki z dne 10. marca 201115 in 
o Siriji, Jemnu in Bahrajnu glede na splošne razmere v arabskem svetu in Severni Afriki z 
dne 7. julija 2011,

– ob upoštevanju priporočil, ki so jih sprejeli odbori parlamentarne skupščine Unije za 
Sredozemlje (PA-UfM) na 7. plenarnem zasedanju 3. in 4. marca 2011 v Rimu,

                                               
1 UL L 310, 9.11.2006, str. 1.
2 UL C 287 E, 19.1.2006, str. 312.
3 UL C 282 E, 6.11.2008, str. 443.
4 UL C 303 E, 13.12.2006, str. 760
5 UL C 285 E, 26.11.2009, str. 11.
6 UL C 76 E, 25.3.2010, str. 83.
7 UL C 76 E, 25.3.2010, str. 76.
8 UL C 41 E, 19.2.2009, str. 64.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0025.
10 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0192.
11 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0193.
12 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0314.
13 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0038.
14 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0064.
15 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0095.
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– ob upoštevanju odstavka 41 resolucije o krepitvi evropske sosedske politike z dne 15. 
novembra 2007, ki poziva k vzpostavitvi parlamentarne skupščine evropske sosedske 
politike za vzhod (EURONEST),

– ob upoštevanju členov 8 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2011),

A. ker so spoštovanje in spodbujanje demokracije in človekovih pravic, zlasti pravic žensk, 
pravne države, temeljnih svoboščin in s tem svobode govora, vesti, veroizpovedi, 
združevanja in medijev, krepitev varnosti, demokratična stabilnost, blaginja, pravična 
porazdelitev dohodka, bogastva in možnosti, boj proti korupciji in spodbujanje dobrega 
vladanja temeljna načela in cilji Evropske unije, ki morajo sestavljati skupne vrednote in 
biti v središču pregleda evropske sosedske politike,

B. ker je v velikem interesu EU, da je pri podpiranju demokratičnega prehoda gospodarsko 
ambiciozna in politično osredotočena, 

C. ker je za poglobljene odnose potrebno skleniti jasne in preizkušene zaveze k reformam, s 
katerimi bi dosegli opazen napredek pri izpolnjevanju vnaprej določenih meril,

D. ker bi se EU za uresničitev svojih prizadevanj morala opremiti s prožnimi in ustrezno 
financiranimi instrumenti,

1. z veseljem pozdravlja skupno sporočilo Komisije in visoke predstavnice EU za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o novem odzivu na spremembe v sosedstvu in pristop, ki ga 
ta dokument vsebuje, posebno načela vzajemne odgovornosti in skupne zavezanosti 
univerzalnim vrednotam človekovih pravic, demokracije in pravne države, kot tudi pogoje 
in posamičen pristop do držav partneric; 

2. vztraja, da bi moralo razlikovanje na podlagi uspešnosti in dosežkov temeljiti na jasno 
določenih in ocenljivih merilih;

Trdna demokracija in partnerstvo z družbami

3. čeprav EU ne želi vsiljevati modela ali hitrega recepta za politične reforme, poudarja, da 
evropska sosedska politika temelji na skupnih vrednotah in zavezanosti demokraciji, 
človekovim pravicam, vladavini prava in dobremu upravljanju;

4. pozdravlja predlog Evropske ustanove za demokracijo, ki je primeren odgovor na glasne 
zahteve prebivalcev sosednjih držav po demokraciji; poudarja, da bi morala temeljiti na 
načelih preglednosti in prožnosti ter da bi morala dopolnjevati že obstoječe instrumente 
EU in vzorno delo starih političnih ali nepolitičnih ustanov v Evropi; poudarja, da morata 
biti njena obseg dela in organiziranost jasno opredeljena, sestava in postopki pa enostavni 
in jasni; poziva k zares političnemu usmerjevalnemu odboru, ki bi bil ustanovljen v 
sodelovanju z Evropskim parlamentom in vključen v mehanizme naknadnega nadzora; 
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5. poudarja pomen vzpostavljanja partnerstva z družbami in se ob tem seznanja s predlogom, 
da bi mehanizem za spodbujanje razvoja civilne družbe (CSF) lahko uspešneje in 
učinkoviteje prispeval k zagotavljanju virov za civilno družbo;

6. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, da poskrbita za jasno 
metodologijo in podrobna merila za ocenjevanje stopnje demokracije v teh državah in da 
pripravita redna in dovolj podrobna poročila, ki bodo osnova za dodelitev finančnih 
sredstev, v skladu z načelom „več za več“ na podlagi dosežkov; zahteva, da se ta poročila 
letno predložijo Odboru za zunanje zadeve; vztraja, da je organizacije civilne družbe 
nujno sistematično vključiti v vse stopnje postopka pregleda; 

7. poziva službo Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj zagotovita več 
informacij o tem, kako izvajati načelo vzajemne odgovornosti;

8. meni, da bi morali stanje spoštovanja človekovih pravic stalno spremljati in da bi v 
prilogo letnega poročila o napredku vsake države partnerice lahko vključili letno oceno 
stanja z jasnim mehanizmom, ki določa, kako v primeru kršenja človekovih pravic znova 
preučiti in postopoma omejiti dvostransko sodelovanje;

Trajnostni gospodarski in socialni razvoj

9. poudarja, da trajnostna demokracija, delujoče institucije z zmanjšanim obsegom 
birokracije in vladavina prava spodbujajo ne le politično stabilnost in družbeno 
blagostanje, temveč z izboljšanim delovnim okoljem in s privabljanjem naložb tudi 
gospodarsko rast, s tem pa ustanavljanje novih malih in srednjih podjetij ter spodbujanje 
trgovine in turizma, kar ustvarja nova delovna mesta in nove priložnosti. 

10. poudarja, da bi se morali nemudoma lotiti takojšnjih ukrepov, kot je sofinanciranje že 
opredeljenih vodilnih ali pilotnih projektov ali drugih konkretnih gospodarskih projektov 
strateškega pomena, ki se jih lahko v kratkem času izvede na terenu z nespornimi in 
oprijemljivimi rezultati, da se ublaži stanje v državah, ki se soočajo z močno socialno in 
gospodarsko krizo;

11. močno podpira spodbujanje podregionalnega sodelovanja in poudarja pomen razvoja 
dvostranskega in večstranskega gospodarskega sodelovanja med partnerji, ki državljanom 
lahko prinese oprijemljive koristi in izboljša politično ozračje v regiji;

Sporazumi o partnerstvu

12. poudarja priložnost, ki jo zagotavljajo pogajanja o pridružitvenih sporazumih za 
spodbujanje reforme; poudarja, da morajo biti povezani vsi elementi, da bi EU lahko 
celostno in skladno poglobila svoj odnos; zato je prepričan, da bi morali vključevati 
konkretne pogoje, časovnice in merila uspešnosti, ki jih je treba redno spremljati;

13. izjavlja, da bi v trgovino morali vpeljati diferenciacijo; države partnerice evropske 
sosedske politike poziva, naj nadaljujejo z ustvarjanjem pogojev, ki bodo omogočili 
vzpostavitev poglobljenih in celovitih območij proste trgovine (DCFTA) ter poziva EU, 
naj jim pomaga pri reformnih prizadevanjih in skladno s tem odpre svoj notranji trg; 
poudarja, da bi morala EU oceniti politične, socialne in okoljske razmere v državah, ki 
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želijo sodelovati v prihodnjem temeljitem in celovitem območju proste trgovine; 

14. pozdravlja sklicevanje na člen 49 PEU in je prepričan, da imajo vse države partnerice 
vzhodnega partnerstva legitimno pravico, da si prizadevajo za članstvo v EU; prepričan je 
tudi, da sklenitev pridružitvenih sporazumov te perspektive ne izključuje, lahko so celo 
pomemben korak pri nadaljnjem evropskem povezovanju;

15. ponovno poudarja, da bi cilj južnega partnerstva morali biti vzajemno koristni in 
prizadevni trgovinski dogovori, ki lahko privedejo do poglobljenega in celovitega 
območja proste trgovine (DCFTA), kar bodo prvi koraki do velikega „evro-
sredozemskega gospodarskega prostora“, ki bo pomagal rešiti gospodarske težave naših 
sosednjih držav partneric na jugu;

Medpanožno sodelovanje

16. poudarja, da bi morala EU spodbuditi sinergijo med evropsko zunanjo in notranjo 
politiko, zlasti s približevanjem zakonodaje, katere namen je ustvarjanje novih delovnih
mesta, zmanjševanje revščine, povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo in okoljske
varnosti in izboljšanje socialne varnosti;

17. ugotavlja, da bi bilo treba okrepiti regionalno in čezmejno razsežnost panožnega 
sodelovanja;

18. poudarja pomembnost lokalnih oblasti za demokratičen razvoj naših držav partneric; zato 
poziva Komisijo, naj okrepi in poveča urad TAIEX1 in programe tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja z lokalnimi oblastmi v EU in v državah partnericah;

Mobilnost

19. opozarja, da bi EU morala izboljšati upravljanje migracij z zagotavljanjem boljših pogojev 
za naseljevanje zakonitih migrantov v EU; meni, da mora EU podpreti zakonite delovne 
migracije s sklepanjem partnerstev za mobilnost; 

20. poudarja, da je treba nameniti posebno pozornost mlajšim generacijam; poudarja, da bi 
morala EU povečati sodelovanje na področju izobraževanja s takojšnjo razširitvijo in 
povečanjem štipendijskih programov in mobilnosti študentov, tako da bi spodbujala 
izmenjave na univerzitetni in srednješolski ravni ter raziskovalna javno-zasebna 
partnerstva; poudarja močno potrebo po strukturirani informacijski politiki, ki bi 
državljanom držav evropske sosedske politike predstavila možnost sodelovanja v 
programih EU;

21. je prepričan, da bi morala EU napredovati pri sporazumih o poenostavljanju vizumskih 
postopkov in o ponovnem sprejemu, da se vizumske obveznosti odpravijo, ko bodo 
izpolnjeni pogoji; poudarja, da morajo biti določbe o azilu v celoti skladne z 
mednarodnimi obveznostmi in zavezami ter standardi EU, zlasti tistimi, ki so povezani s 
človekovimi pravicami;

                                               
1 Urad za izmenjavo informacij o tehnični pomoči.
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Regionalna razsežnost

22. je prepričan, da bi se večstranska razsežnost vzhodnega partnerstva morala okrepiti in 
razvijati, vključno s forumom civilne družbe; pozdravlja predlog, da se za napredek v 
dvostranskih odnosih med partnerji uporabi večstranski okvir bolj strateško, in pričakuje 
konkretne ukrepe, da bi ta predlog prešel v prakso;

23. ponovno poudarja pomen sofinanciranja posebnih konkretnih regionalnih projektov, da bi 
tako prispevali k skupnemu procesu razvoja in povezovanja; v zvezi s tem pozdravlja 
priložnost, ki se je ponudila z ustanovitvijo Unije za Sredozemlje, za krepitev 
dopolnjevanja med dvostranskimi in regionalnimi politikami, da bi bili bolj učinkoviti pri 
doseganju ciljev evro-sredozemskega sodelovanja, ki temelji na vzajemnem 
prepoznavanju skupnih vrednot;

EU in reševanje sporov

24. ponovno poudarja, da bi morala EU biti bolj vpletena in imeti aktivnejšo in 
konstruktivnejšo vlogo pri reševanju regionalnih sporov, tako da bi bolj krepila zaupanje 
in uporabljala nove pragmatične in inovativne pristope ter komunikacijske strategije za 
javnost, podpirala državljansko kulturo in dialog med skupnostmi ter krepila 
dobrososedske odnose. 

25. vztraja, da se je treba ohraniti regionalni pristop, in pozdravlja odločitev, da se imenuje 
posebni predstavnik EU za južni Kavkaz ter posebni predstavnik in tudi projektna skupina 
za južno Sredozemlje;

26. pozdravlja terensko delo mednarodnih organizacij na območjih konfliktov in po njih, 
posebej agencij ZN, ter njihovo zavzemanje za trajnostni razvoj v sosedstvu, zlasti 
dolgotrajno zavezo agencije UNRWA, da pomaga palestinskim beguncem;

Parlamentarna razsežnost

27. poudarja, da je Evropski parlament prek svojih delegacij in delegacij v parlamentarnih 
skupščinah pomemben člen pri krepitvi političnega dialoga in spodbujanju celostnega 
uveljavljanja svoboščin, demokratičnih reform in vladavine prava v sosedskih državah 
partnericah ter poudarja, da bi stiki z njimi lahko pomagali ocenjevati, kako se 
izpolnjujejo prihodnja merila;

28. poudarja, da so večstranske parlamentarne skupščine, kot sta EURONEST in 
parlamentarna skupščina Unije za Sredozemlje (PA-UfM), bistveni vektor dvigovanja 
zaupanja in usklajenosti med EU in državami partnericami, pa tudi med državami 
partnericami samimi; s tem močno pomagajo pri doseganju ciljev vzhodnega partnerstva 
in Unije za Sredozemlje; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj 
člane skupščine EURONEST kar najbolj povežeta z večstranskimi strukturami in 
platformami vzhodnega partnerstva; vztraja, da je parlamentarno skupščino Unije za 
Sredozemlje (PA-UfM) treba prepoznati kot legitimno parlamentarno institucijo Unije za 
Sredozemlje; poudarja, da bo popolnoma delujoč sekretariat pomagal k večji celovitosti 
delovanja parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje in k usklajenosti programov 
evropske sosedske politike, načrtovanih za južne regije;
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Financiranje

29. pozdravlja predlog, da se ustanovi nov evropski sosedski instrument (ENI) in da se poveča 
financiranje evropske sosedske politike, kot je bilo zaprošeno v prejšnjih resolucijah; 
meni, da bi morala biti porazdelitev sredstev prožna in ustrezna za obe regiji, vendar glede 
na uspešnost in ne geografsko pripadnost; ugotavlja, da bi bilo ob večanju prožnosti in 
poenostavljanju treba spoštovati pravico do demokratičnega nadzora in bi ob tem morali 
povečati nadzor porabe;

30. poudarja, da sedanja kriza javnega dolga ne sme ogroziti financiranja evropske sosedske 
politike.

31. meni, da bi mehanizem za spodbujanje razvoja civilne družbe (CSF) lahko postal sestavni 
del evropskega sosedskega instrumenta (ENI); predlaga, da bi preučili, kako preusmeriti 
upravljanje finančnih sredstev instrumenta ENI na mehanizem CSF, če države zaradi 
prenizke uspešnosti ne zadostijo pogojem za financiranje; 

32. poudarja, da bi porazdelitev sredstev morala temeljiti na omejenem številu jasno 
določenih prednostnih nalog ob upoštevanju potreb partnerskih držav in na osnovi jasnega 
pogojevanja; poudarja, da bi morali proračunsko podporo uporabiti samo, če je 
zagotovljeno dobro proračunsko upravljanje, in hkrati poudarja, da bi se za boljše 
upoštevanje prednostnih nalog moral uporabiti cel spekter razpoložljivih orodij;

33. poudarja, da je potreben skladen pristop pri pomoči sosednjim državam, ki ga posamezne 
države članice EU in EU zagotavljajo v okviru evropske sosedske politike; podpira 
mehanizme, ki bodo pomagali usklajevati in racionalizirati ukrepe evropskih donatorjev v 
državah evropske sosedske politike, če s tem ne bodo dodane nepotrebne birokratske 
ovire;

34. vztraja, da mora Svet sprejeti zakonodajni predlog za spremembo člena 23 uredbe o 
evropskem instrumentu sosedstva in partnerstva, ki ga je Komisija predložila maja 2008, 
Parlament pa sprejel 8. julija 2008, ki bi omogočil ponovno naložbo sredstev, vrnjenih od 
preteklih dejavnosti; ponovno poudarja, da se ta ukrep že upošteva in se odraža v predlogu 
za financiranje pregleda evropske sosedske politike v proračunu za leta 2011–2013; 

35. pozdravlja opravljeno delo, ki sta ga izvedli Evropska investicijska banka in Evropska 
banka za obnovo in razvoj (EBOR), ter poudarja pomen večje sinergije in potrebo po njej 
z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami, ki tudi delujejo v teh državah; podpira 
spremembo statusa banke EBOR, zato da bodo tudi države partnerice južnega sosedstva 
upravičene do njene pomoči;

*
* *

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, 
Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic, držav 
evropske sosedske politike in generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje.
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