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az Európai Parlament állásfoglalása az európai szomszédságpolitika keleti 
dimenziójának felülvizsgálatáról

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az európai szomszédságpolitikáról szóló 2006. január 19-i, az európai 
szomszédságpolitika erősítéséről szóló 2007. november 15-i, az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszközről (ENPI) szóló 2006. július 6-i, és az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz felülvizsgálatáról szóló 2009. február 
19-i állásfoglalására, 

– tekintettel az európai szomszédságpolitika 2004 óta tartó fejlődésére és különösen a 
Bizottságnak az e politika végrehajtásáról szóló helyzetjelentéseire,

– tekintettel az 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 következtetéseire,

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

– tekintettel a Bizottságnak „Az európai szomszédságpolitika áttekintése” című, 2010. 
május 12-i közleményére1,

– tekintettel a Bizottságnak a keleti partnerségről szóló 2008. december 3-i közleményére2,

– tekintettel a Bizottság „Határozott európai szomszédságpolitika” című, 2007. december 
5-i3, „Az európai szomszédságpolitika megerősítéséről” című, 2006. december 4-i4, „Az 
európai szomszédságpolitika – stratégiai dokumentum” című, 2004. május 12-i5, „A 
tágabb Európa – Szomszédság: a keleti és déli szomszédainkkal fenntartott kapcsolatok új 
keretei” című, 2003. március 11-i6 közleményére,

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

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823
3 COM(2007)0774 végleges.
4 COM (2006)0726 végleges.
5 COM (2004)0373 végleges.
6 COM(2003)0104 végleges.
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létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 
24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel a Lisszaboni Szerződés olyan feltételeket teremtett az Európai Uniónak, amelyek 
mellett növelheti a partnerekkel és más szereplőkkel, különösen a szomszédaival ápolt 
kapcsolatai hatékonyságát és koherenciáját, 

B.   mivel az Európai Unióról szóló szerződés 8. cikke értelmében az Unió a vele szomszédos 
országokkal különleges kapcsolatokat épít ki a jólét és a jószomszédi viszonyok olyan 
térségének létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló, szoros és békés kapcsolatok jellemeznek,

C.   mivel kialakítása óta az európai szomszédságpolitika a partnerországokkal fenntartott 
kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez vezetett, és kézzel fogható előnyöket eredményezett; 
mivel még mindig vannak kihívások, és most a végrehajtásra kell összpontosítani oly 
módon, hogy a fellépés tekintetében világosan meghatározzuk a prioritásokat, egyértelmű 
teljesítményértékelést végzünk, és a teljesítmények alapján differenciálunk,

D. mivel a keleti partnerség a partnerországokkal való viszonyok, illetve az ez utóbbiak 
egymás közötti kapcsolatainak elmélyítését szolgáló jelentős politikai keret, amely a 
közös szerepvállalás és a közös felelősség elvein alapszik; mivel a szorosabbra fűzött 
kapcsolatok határozottabb közös elkötelezettséget, illetve a hatékony kormányzás 
irányában elért kézzel fogható fejlődést kívánnak meg,

E. mivel az Uniónak elő kellene mozdítania egy olyan alulról építkező megközelítés 
kialakítását, melynek keretében a hosszú távú stabilizáció előfeltételét jelentő 
demokratizálódási folyamat fenntartása érdekében növelné a civil társadalomnak és a 
médiának nyújtott támogatást, 

F. mivel a feloldatlan konfliktusok gátolják az érintett országok gazdasági, társadalmi és 
politikai fejlődését, valamint a regionális együttműködést, a stabilitást és a biztonságot, 

G. mivel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz hozzájárult az európai 
szomszédságpolitika finanszírozásának egyszerűsítéséhez; mivel az azt felváltó eszköz 
kidolgozása során figyelembe kell venni az európai szomszédságpolitika stratégiai 
felülvizsgálatának következtetéseit, és ezt a kidolgozási folyamatot széles körű 
konzultációk révén kell végrehajtani, 

Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – általános észrevételek

1.  újból megerősíti az európai szomszédságpolitika alapját képező értékeket, elveket és 
kötelezettségvállalásokat, többek között a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogok 
és alapvető szabadságok tiszteletben tartását, a piacgazdaságot, a fenntartható fejlődést és 
a felelősségteljes kormányzást;  úgy véli, hogy az európai szomszédságpolitika továbbra 

                                               
1 HL L 310, 2006.11.9., 1. o.
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is érvényes kerete a legszorosabb partnereinkkel fenntartott kapcsolatok elmélyítésének 
és erősítésének azok politikai, társadalmi és gazdasági reformjainak támogatása 
érdekében, és hangsúlyozza, hogy a programok és fellépések kidolgozása és 
megvalósítása terén fontos fenntartani a közös felelősségvállalás elvét; 

2.  hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika stratégiai felülvizsgálatának 
tükröznie kell a felek fokozott politikai kötelezettségvállalását, és meg kell erősítenie a 
világosan meghatározott referenciaértékeken nyugvó, teljesítményalapú különbségtételt;

3.  hangsúlyozza, hogy az uniós külpolitika koherenciájának fokozása, valamint annak keleti 
dimenziója és keleti fellépései hatékonyságának és legitimációjának növelése érdekében 
el kell ismerni a Lisszaboni Szerződéssel járó változásokat, különösen a 
főképviselő/bizottsági alelnök megerősített szerepét, az Európai Külügyi Szolgálat 
(EKSZ) létrehozását és az Európai Parlament új jogköreit;

Az európai szomszédságpolitika – keleti dimenzió

4. üdvözli a keleti partnerség mint az európai szomszédságpolitika keleti dimenziójának 
fejlesztésére irányuló politikai keret elindítását, melynek célja az Unió és keleti 
szomszédai közötti kapcsolatok elmélyítése és megerősítése, valamint a politikai társulás, 
a gazdasági integráció és a jogszabályok közelítésének előmozdítása,  felszólítja a 
Tanácsot, a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy dolgozzon ki egyértelmű referenciaértékeket 
az ilyen reformok nyomon követésére, és megjegyzi, hogy e referenciaértékeknek 
figyelembe kell venniük az egyes partnerek sajátosságait, például eltérő céljaikat és 
lehetőségeiket; 

5.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkében lefektetett 
csatlakozási lehetőség partnerországaink számára hosszú távú perspektívát jelent, és 
hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a tagság lehetőségét mint az ezen országokban zajló 
reformok hajtóerejét;

6. emlékeztet arra, hogy az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség alapját 
képező közös alapvető értékeknek, például a demokráciának, a jogállamiságnak, az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, az igazságszolgáltatás 
függetlenségének, valamint a korrupció elleni küzdelemnek továbbra is mérceként kell 
szolgálniuk partnerországaink teljesítményének értékeléséhez; ezért bátorítja a 
Bizottságot és az EKSZ-t arra, hogy ambiciózusabban törekedjen az e területeken 
meghatározott éves cselekvési tervek megvalósítására;

7.  megjegyzi, hogy az európai szomszédságpolitika 2004-es elindítása óta vegyes 
eredmények tapasztalhatók, hiszen egyes partnerországokban pozitív, más országokban, 
például Fehéroroszországban pedig negatív fejlemények születtek az emberi jogok és a 
demokratizálódás terén; 

8. hangsúlyozza, hogy az Unió számára a korrupció elleni küzdelemnek – elsősorban a bírói 
testületek és a rendőrség terén – kiemelt prioritásnak kell lennie a keleti partnereivel 
fenntartott kapcsolatok ápolása terén, és ennek az átfogó intézményfejlesztési program 
keretein belül is érvényre kell jutnia;
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9.  hangsúlyozza, hogy az Unió és a keleti partnerség országai között létrejött kétoldalú 
kapcsolatokat fontos kiegészíteni a partnerség többoldalú dimenziójával, mégpedig a 
tematikus platformokban szereplő tevékenységek és kezdeményezések számának 
növelése révén, különös tekintettel a civil társadalommal folytatott aktív párbeszéd 
további fokozására; megjegyzi ugyanakkor, hogy továbbra is a kétoldalú dimenzió lesz a 
fontosabb, továbbá egyértelműbb és szigorúbb megkülönböztetésre szólít fel, melynek 
során a törekvéseket és a kötelezettségvállalásokat a megvalósítás fázisa követi, és a 
valódi előrehaladást díjazzák; határozottan úgy véli, hogy a legjobban teljesítő 
partnerekkel fenntartott kapcsolatok elmélyítése pozitív hatással lesz a többi partnerre, és 
elősegítheti a többoldalú együttműködés fokozását;

10. hangsúlyozza, hogy a civil társadalmi szervezetek alapvető szerepet játszanak az európai 
szomszédságpolitika alapját képező értékek, nevezetesen az emberi jogok és a 
demokratizálódás előmozdításában, és ezt a szerepet, valamint az Európai Szomszédsági 
és Partnerségi Támogatási Eszköz keretében zajló projektek megvalósításában és az 
európai szomszédságpolitika keretein belüli cselekvési tervek végrehajtásának nyomon 
követésében történő részvételüket tovább kell erősíteni a pénzügyi és intézményi 
támogatások számukra történő átcsoportosítása révén; üdvözli a – különösen a 
partnerországban működő – civil társadalmi szervezetek aktív részvételét a civil 
társadalmi fórum munkájában; 

11. hangsúlyozza a helyi hatóságok jelentőségét partnerországaink demokratikus 
fejlődésében, és ösztönzi az uniós tagországok és a partnerországok helyi hatóságai 
közötti ikerintézményi együttműködési programok kiterjesztését és a kelet-európai és dél-
kaukázusi helyi és regionális közgyűlésének felállítását;

12. hangsúlyozza a sajtószabadság és a független média jelentőségét a demokráciák 
kialakulásában, valamint a régió társadalmai közötti, valamint az e társadalmak és az 
Unió közötti kommunikáció előmozdításában; ösztönzi az Uniót, hogy szintén a 
társadalmak közötti kommunikáció közvetlen csatornáinak támogatásaként mozdítsa elő 
– többek között pénzügyi hozzájárulással – a médiaorgánumok létrehozását és 
megszilárdítását; 

13. emlékeztet arra, hogy a társulási megállapodásokat a reformösztönzés fontos eszközeinek 
tekinti, melyeknek konkrét feltételeket, határidőket és teljesítménykritériumokat kell 
tartalmazniuk, és melyeket rendszeres nyomon követési folyamatnak kell kísérnie annak 
érdekében, hogy valóban és átfogó módon elmélyülhessen az Unióval fenntartott 
kétoldalú kapcsolat, valamint hogy fokozódjon az összhang az ilyen megállapodások 
számos összetevője, például a politikai, a gazdasági és a kulturális alkotóelemek, 
valamint az emberi jogok tiszteletben tartása között; üdvözli az átfogó 
intézményfejlesztési program előkészítő tevékenységeinek 2011-es megindítását; 
hangsúlyozza, hogy – tekintettel a társulási megállapodások ambiciózus jellegére és a 
keleti partnerség jövőjével kapcsolatos rendkívüli jelentőségére – az Uniónak műszaki és 
pénzügyi segítségnyújtás révén támogatnia kell ezeket az országokat, és képessé kell őket 
tennie arra, hogy teljesítsék a végrehajtásra vonatkozó kötelezettségvállalásaikat;

14. üdvözli az Unió Örményországgal foglalkozó magas szintű tanácsadó csoportjának 
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munkáját, valamint egy hasonló testület Moldovában történő felállítását; felkéri a 
főképviselőt/alelnököt és a Bizottságot, hogy vitassák meg annak a lehetőségét, hogy más 
keleti partnerek számára is felajánljanak-e hasonló segítséget;

15. úgy véli, hogy a fokozott gazdasági integráció a reformok eszköze és a változások 
hajtóereje; úgy véli, hogy az Unióval közös, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
térségek kialakításának lehetősége – a szükséges feltételek teljesülését követően – a keleti 
partnerség egyik kulcsfontosságú vonzereje a partnerországok számára, továbbá 
erőteljesen ösztönzi a reformokat; 

16. hangsúlyozza, hogy elsősorban vízumkönnyítéssel és visszafogadási megállapodások 
segítségével kell támogatni a polgárok mobilitását és kezelni a migrációs áramlásokat, a 
vonatkozó feltételek teljesülése esetén a teljes vízumliberalizáció mint hosszú távú cél 
felé történő fokozatos elmozdulás érdekében; ösztönzi az olyan kétoldalú 
megállapodások megkötését, amelyek előirányozzák az európai szomszédságpolitika 
partnerországai nemzeti migrációs jogszabályainak aktualizálását; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell, hogy az ilyen, és különösen a menedéknyújtásra vonatkozó 
megállapodások és politikák végrehajtása teljes mértékben megfeleljen a nemzetközi 
előírásoknak és kötelezettségvállalásoknak, valamint az uniós normáknak, különösen az 
emberi jogok tekintetében; 

17. sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelő erőforrások biztosítása révén és a már létező 
ösztöndíjprogramok megerősítésével és kiszélesítésével fordítson különös figyelmet a 
diákok, tudósok, kutatók és üzletemberek mobilitására; üdvözli a mobilitási partnerségek 
létrehozását Moldovával és Grúziával, és ösztönzi az ilyen partnerségeknek az egyéb 
keleti partnerekkel történő kialakítását a migrációra vonatkozó átfogó uniós megközelítés 
részeként; 

18. hangsúlyozza az ágazati együttműködés jelentőségét, tekintettel a kölcsönös függőség 
fokozódására, különösen olyan területeken, mint az energiabiztonság, a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az oktatás, az informatika, a kutatás, a 
közlekedés, a szociális fejlődés, a társadalmi integráció, a foglalkoztatási és munkahely-
teremtési politikák, valamint az egészségügyi együttműködés; hangsúlyozza, hogy az 
ágazati együttműködés fokozása elősegítheti a szinergiák kialakulását a belső uniós 
politikák és az európai szomszédságpolitika között; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy 
több partnerországot kell ösztönözni arra, hogy írjon alá az Unióval jegyzőkönyveket a 
közösségi programokban és ügynökségekben való részvételről; 

19. ismételten hangsúlyozza az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköznek 
mint az európai szomszédságpolitika finanszírozási eszközének az értékét, ugyanakkor 
kiemeli, hogy nagyobb rugalmasságra és reagálóképességre van szükség a válságok 
kapcsán, továbbá hogy célzottabb támogatást kell biztosítani, különösen a civil 
társadalom és a helyi szintek számára, biztosítva az alulról építkező megközelítést; 
fontosnak tartja az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz keretei közé 
tartozó különböző programok kezelésének és végrehajtási folyamatainak nyomon 
követését; felszólítja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy kellő időben folytasson 
konzultációt a Parlamenttel és a civil társadalmi szereplőkkel a jogutód eszköz közelgő 
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kidolgozása során;

20. hangsúlyozza a megfelelő szintű finanszírozás fenntartásának jelentőségét, és biztató 
jelenségként értékeli a nemzetközi pénzintézetek és egyéb adományozók közötti, a 
hatékonyság javítása és a szinergiák kialakítása érdekében folytatott fokozott 
együttműködést; hangsúlyozza, hogy az Uniónak a gyakorlati együttműködésre történő 
fokozottabb összpontosítás révén hozzá kell járulnia a létező források partnerországok 
általi jobb felhasználásához, hogy ezen országok intézményei jobban végre tudják hajtani 
az Unióval kötött különböző megállapodásokból származó reformokat és 
kötelezettségvállalásokat;

21. úgy véli, hogy a költségvetési támogatás hasznos eszköz, amely valódi ösztönzőként 
szolgálhat, ugyanakkor úgy véli, hogy alkalmazását olyan feltételekhez kellene kötni, 
mint például a költségvetési gazdálkodási és ellenőrzési eljárások kedvezményezett 
országban történő végrehajtása, a korrupció alacsony szintje, valamint a képesség az ilyen 
támogatás átlátható, hatékony és elszámoltatható módon történő felhasználására;

22. tudomásul veszi, hogy a moldovai EUBAM és a grúziai EUMM létrehozásával az Unió 
fokozott szerepet vállal a keleti partnerség biztonsági ügyeiben; felszólítja a 
főképviselőt/alelnököt és az EKSZ-t, hogy erősítsék meg szerepvállalásukat az elhúzódó 
konfliktusok megoldásában, egyrészt az állandó és eseti konfliktuskezelő rendszerekben, 
különösen az EBESZ-ben való aktívabb részvétel révén, másrészt bizalomépítő 
intézkedések és programok, például új missziók indítása és olyan pragmatikus 
kezdeményezések megfontolása segítségével, mint az önállósodni kívánó területek 
társadalmaival és vezetőivel történő informális kapcsolatok kialakítása; hangsúlyozza, 
hogy az európai szomszédságpolitika, a keleti partnerség és a társulási megállapodásokról 
szóló tárgyalások keretei között meg kell erősíteni a jószomszédi kapcsolatok elvét; úgy 
véli, hogy az Unió különleges képviselőinek továbbra is fontos a szerepük van, különösen 
ahol megbízatásuk regionális dimenzióval bír;

Az Európai Parlament szerepe

23. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament szomszédos partnerei körében kulcsfontosságú 
jelentőséggel bír  a politikai vita előmozdításában és a szabadság és a demokrácia 
erősítésében; hangsúlyozza elkötelezettségét aziránt, hogy a különböző parlamenti 
szervek segítségével javítsa munkája következetességét, megerősítve a civil 
társadalommal fenntartott kapcsolatait és szervei tevékenységének hatékonyságát, például 
a parlamentközi szervekhez küldött delegációk jobb kihasználása révén;

24. sürgeti az EU–Keleti Szomszédsági (Euronest) Parlamenti Közgyűlés azonnali 
felállítását, hangsúlyozva a demokrácia és a demokratikus intézmények elmélyítésében 
játszott szerepét, valamint jelentőségét a partnerség parlamenti dimenziójának 
erősítésében; 

25. hangsúlyozza az Európai Parlament szerepét az európai szomszédságpolitika 
kidolgozásának valamennyi szakaszában és területén, legyen szó akár a stratégiai 
döntések meghozataláról, akár a politika végrehajtásának ellenőrzéséről, és ismételten 
hangsúlyozza elkötelezettségét aziránt, hogy az európai szomszédságpolitika végrehajtása 
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során továbbra is gyakorolni fogja vizsgálati jogát, többek között a Bizottsággal folytatott 
rendszeres vitákon keresztül az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz 
felhasználásáról; ugyanakkor sajnálja, hogy korlátozott hozzáféréssel rendelkezik a 
dokumentumokhoz, illetve hogy a vonatkozó programozási dokumentumok előkészítése 
során nem konzultálnak vele teljes körűen, továbbá kéri, hogy a Parlament kapjon 
hozzáférést az európai szomszédságpolitika partnerországaival tárgyalás alatt álló 
valamennyi nemzetközi megállapodásra irányuló megbízáshoz az EUMSZ 218. cikkének 
(10) bekezdése alapján, amely megállapítja, hogy a Parlamentet haladéktalanul és teljes 
körűen tájékoztatni kell az eljárás valamennyi szakaszáról;

*
*     *

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
főképviselőnek/alelnöknek, az EKSZ-nek, a Régiók Bizottságának, az európai 
szomszédságpolitika partnerországai kormányainak és nemzeti parlamentjeinek, az 
EBESZ-nek és az Európa Tanácsnak.


