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Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros rytų 
aspekto 

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas: į 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl 
Europos kaimynystės politikos, į 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos 
kaimynystės politikos stiprinimo, į 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės ir į 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės persvarstymo, 

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

– atsižvelgdamas į kartu su Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija ir Moldova priimtus veiksmų 
planus ir į kartu su Ukraina sudarytą asociacijos darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. liepos 26 d. posėdžio išvadas dėl 
Europos kaimynystės politikos,

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos komunikatą „Europos kaimynystės 
politikos apžvalga“1,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą „Rytų partnerystė“2,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. gruodžio 5 d.  komunikatą dėl ryžtingos Europos 
kaimynystės politikos3, į 2006 m. gruodžio 4 d. komunikatą dėl Europos kaimynystės 
politikos stiprinimo4, į 2004 m. gegužės 12 d. strateginį dokumentą dėl Europos 
kaimynystės politikos5, taip pat į  2003 m. kovo 11 d. komunikatą „Platesnės Europos 
kaimynystė: nauja santykių su mūsų rytiniais ir pietiniais kaimynais struktūra6“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823.
3 COM(2007)0774, galutinis.
4 COM(2006)0726, galutinis.
5 COM(2004)0373, galutinis.
6 COM(2003)0104, galutinis.
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Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonę1 (EKPP),

–     atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi pagal Lisabonos sutartį ES sudaromos sąlygos gerinti jos santykių su dalyviais ir 
partneriais, ypač su kaimynais, veiksmingumą ir darnumą, 

B.   kadangi, kaip nustatyta ES sutarties 8 straipsnyje, Europos Sąjunga pirmenybę teikia 
santykių su kaimyninėmis šalimis plėtrai, siekiant sukurti Europos Sąjungos vertybėmis 
paremtą klestėjimo ir geros kaimynystės erdvę, kuriai būdingi artimi bei taikūs santykiai, 
pagrįsti bendradarbiavimu,

C.   kadangi nuo EKP pradžios buvo stiprinami santykiai su šalimis partnerėmis ir tai davė 
tam tikros juntamos naudos; kadangi vis dar susiduriama su sunkumais ir dabar reikėtų 
daugiausia dėmesio skirti įgyvendinimui aiškiai nustatant veiklos prioritetus, aiškius 
rodiklius ir rezultatyvumu grindžiamą diferenciaciją,

D. kadangi Rytų partnerystė yra reikšmingas politinis pagrindas, kuriuo remiantis galima 
vystyti santykius su šalimis partnerėmis ir šių šalių santykius, grindžiamus bendrų 
įsipareigojimų ir atsakomybės principais; kadangi siekiant stiprinti santykius reikalingi 
tvirtesni įsipareigojimai ir juntama pažanga gero valdymo srityje,

E. kadangi ES turėtų skatinti metodą „iš apačios į viršų“, teikti daugiau paramos pilietinei 
visuomenei ir žiniasklaidai, siekdama remti demokratizavimo procesus, kurie yra 
ilgalaikio stabilumo prielaida,

F. kadangi neišspręsti konfliktai trukdo ekonominiam, socialiniam ir politiniam susijusių 
šalių vystymuisi bei regioniniam bendradarbiavimui, stabilumui ir saugumui, 

G. kadangi padeda EKPP paprasčiau teikti EKP finansavimą; kadangi rengiant vėlesnę 
priemonę reikėtų atsižvelgti į EKP strateginės peržiūros išvadas ir vykdyti plataus masto 
konsultacijas, 

EKP peržiūra. Bendrai

1.  dar kartą patvirtina vertybes, principus ir įsipareigojimus, pagal kuriuos sukurta EKP ir 
kurie apima demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms, rinkos ekonomiką, tvarų vystymąsi ir gerą valdymą;  pabrėžia, kad EKP vis dar 
yra veiksmingas pagrindas siekiant plėtoti ir stiprinti santykius su mūsų artimiausiais 
partneriais bei remti jų politines, socialines ir ekonomines reformas, taip pat pabrėžia, kad  
rengiant ir vykdant veiksmus ir programas svarbu toliau laikytis bendrų įsipareigojimų 
principo;

2.  pabrėžia, kad EKP strateginė peržiūra turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į visų partnerių 
didesnį politinį įsipareigojimą ir turėtų padėti stiprinti rezultatyvumu grindžiamą 

                                               
1 OL L 310, 2006 11 9, p.1.
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diferenciaciją laikantis aiškiai nustatytų rodiklių;

3.  pabrėžia, kad reikia pripažinti pokyčius, kuriems atvėrė kelią Lisabonos sutartis, ypač tai, 
kad tapo svarbesnis Komisijos pirmininko pavaduotojo-vyriausiojo įgaliotinio vaidmuo, 
kad įsteigta Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Europos Parlamentui suteiktos 
naujos galios siekiant, kad ES užsienio politika būtų darnesnė ir kad jos išorinis aspektas 
ir veiksmai būtų labiau teisėti ir veiksmingesni;

EKP. Rytai

4. pritaria Rytų partnerystės sukūrimui, nes ji suteikia politinį pagrindą EKP rytų aspekto 
pažangai, kurios tikslas – vystyti ir stiprinti ES ir jos rytinių kaimynų santykius plėtojant 
politinę asociaciją, ekonominę integraciją ir teisės aktų derinimą tuo pačiu šalyse 
partnerėse remiant politines, socialines ir ekonomines reformas; ragina Tarybą, Komisiją 
ir EIVT parengti aiškias tokių ribų stebėsenos rodiklius atsižvelgiant į tai, kad šie 
rodikliai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į kiekvieno partnerio ypatumus, įskaitant jų 
skirtingus tikslus ir galimybes; 

5.  pabrėžia, kad įstojimo perspektyva, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 49 
straipsnyje, yra ilgalaikė šalių, kurios yra mūsų partnerės, perspektyva, ir pabrėžia, kad 
svarbu, kad narystės perspektyva toliau būtų šiose šalyse vykdomų reformų varomoji 
jėga;

6. primena, kad bendros pagrindinės vertybės, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę ir 
pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, teismų sistemos nepriklausomumą, 
kovą su korupcija, kurios yra EKP ir Rytų partnerystės pagrindas, turėtų ir toliau būti 
kriterijai, pagal kuriuos vertinamas šalių, kurios yra mūsų partnerės, rezultatyvumas; 
ragina Komisiją ir EIVT šioje srityje ryžtingiau vykdyti metines veiksmų programas;

7.  pabrėžia, kad nuo EKP pradžios 2004 m. užfiksuoti įvairūs rezultatai: kai kuriose šalyse 
partnerėse įvyko teigiamų su žmogaus teisėmis ir demokratizacija susijusių pokyčių, o 
kai kuriose, ypač Baltarusijoje, būta neigiamų pokyčių; 

8. pabrėžia, kad kova su korupcija, ypač teismų ir policijos srityse, turėtų būti pagrindinis 
ES prioritetas vystant jos santykius su rytinėmis partnerėmis ir kad tai turi būti aiškiai 
įtvirtinta išsamioje institucijų kūrimo programoje;

9.  pabrėžia, kad svarbu ES dvišalius santykius papildyti ryšiais su Rytų partnerystės šalimis 
ir jos suteikiamu daugiašaliu aspektu vykdant daugiau veiklos ir iniciatyvų, įtrauktų į 
temines grupes, ypatingą dėmesį skiriant tolesniam aktyvaus dialogo su pilietine 
visuomene stiprinimui; vis dėlto pažymi, kad dvišalis aspektas tebelieka pastebimas, ir 
ragina vykdyti aiškesnę ir kruopštesnę diferenciaciją, kuriai vykstant būtų laikomasi 
įsipareigojimų ir atlyginama už tikrą pažangą; tvirtai tiki, kad intensyvesni santykiai su 
veiksmingiausiais partneriais darys teigiamą poveikį kitiems ir galėtų sustiprinti 
daugiašalį bendradarbiavimą;

10. pabrėžia, kad pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) turi atlikti pagrindinį vaidmenį 
skleidžiant vertybes, kuriomis grindžiama EKP, ypač žmogaus teises ir demokratizaciją, 
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ir kad šį vaidmenį, taip pat jų dalyvavimą įgyvendinant pagal EKP vykdomus projektus ir 
stebint EKP veiksmų planų įgyvendinimą reikėtų toliau remti joms teikiant finansinę ir 
institucinę paramą; džiaugiasi aktyviu PVO, ypač iš šalių partnerių, dalyvavimą Pilietinės 
visuomenės forume; 

11. pabrėžia, kad vietinės valdžios institucijos svarbios vykstant šalių, kurios yra mūsų 
partnerės, demokratiniam vystymuisi, ir ragina plėsti ES ir šalių partnerių vietos valdžios 
institucijų porines programas ir įsteigti Rytų Europos ir Pietų Kaukazo vietinę ir 
regioninę asamblėją;

12. pabrėžia, kad demokratinių šalių vystymuisi svarbi spaudos laisvė ir nepriklausoma 
žiniasklaida, taip pat spaudos laisvė ir nepriklausoma žiniasklaida skatina regiono 
gyventojų ir ES visuomenės bendravimą ir mainus; ragina ES remti žiniasklaidos 
priemonių kūrimą ir stiprinimą, be kita ko, teikiant finansinę paramą, taip skatinant 
tiesioginį įvairių šalių visuomenės bendravimą; 

13. primena savo nuomonę, kad asociacijos susitarimai yra svarbi reformų skatinimo 
priemonė ir kad jie turėtų apimti konkrečias sąlygas, grafikus ir rezultatyvumo rodiklius, 
taip pat kartu su jais turėtų būti numatytas reguliarios stebėsenos procesas siekiant 
veiksmingai plėtoti dvišalius santykius su ES ir siekiant geriau suderinti visus tokių 
susitarimų komponentus, t. y. politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius 
komponentus bei pagarbą žmogaus teisėms; palankiai vertina tai, kad 2011 m. pradedama 
Institucijų kūrimo išsamių programų parengiamoji veikla; pabrėžia, kad, turėdama 
omenyje asociacijos susitarimų ryžtingą pobūdį ir jų lemiamą svarbą būsimai Rytų 
partnerystei, ES turėtų remti šias šalis ir teikti joms techninę bei finansinę paramą 
siekdama padėti joms vykdyti su įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus;

14. džiaugiasi Aukšto lygio ES patariamosios grupės vykdomu darbu Armėnijoje ir tuo, kad 
ši grupė pradėjo veiklą Moldovoje; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę ir Komisiją aptari galimybę teikto tokią paramą kitiems Rytų partneriams;

15. mano, kad intensyvesnė ekonominė integracija skatina reformas ir pokyčius; mano, kad 
glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvių sukūrimo kartu su 
ES, kai bus įvykdytos reikalingos sąlygos, perspektyva yra viena iš Rytų partnerystės 
patrauklumo šalims partnerėms priežasčių ir veiksminga reformų paskata; 

16. pabrėžia, kad svarbu remti piliečių judumą ir valdyti migracijos srautus, ypač 
supaprastinant vizų išdavimo sistemas ir readmisijos susitarimus siekiant ilgalaikio tikslo 
laipsniškai vykdyti visišką vizų išdavimo tvarkos liberalizavimą, laikantis sąlygos, kad 
būtų patenkinti atitinkami reikalavimai; skatina sudaryti dvišalius susitarimus, kurie 
apimtų nacionalinių migracijos įstatymų atnaujinimą EKP šalyse; pabrėžia poreikį 
užtikrinti, kad tokių susitarimų ir politikos įgyvendinimas, ypač prieglobsčio suteikimas, 
visiškai atitinka tarptautinius įpareigojimus bei įsipareigojimus ir ES standartus, ypač 
susijusius su žmogaus teisėmis; 

17. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti studentų, akademikų, mokslininkų ir verslininkų 
judumui užtikrinant pakankamus išteklius ir stiprinant bei plėtojant esamas stipendijų 
programas; ragina kartu su Moldova ir Gruzija sudaryti partnerystes judumo srityje ir 
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ragina tokias partnerystes sudaryti su kitais Rytų partneriais taikant ES visuotinį požiūrį į 
migraciją; 

18. pabrėžia sektorinio bendradarbiavimo svarbą atsižvelgiant į didėjančią savitarpio 
priklausomybę, ypač energetinio saugumo, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos, švietimo, 
informacijos technologijų, mokslinių tyrimų, transporto, socialinio vystymosi ir 
įtraukties, užimtumo, darbo vietų kūrimo politikos bei su sveikata susijusio 
bendradarbiavimo srityse; pabrėžia, kad sustiprintas sektorinis bendradarbiavimas galėtų 
sustiprinti ES vidaus politikos ir EKP sąveikas; taigi mano, kad daugiau šalių partnerių 
turėtų būti skatinamos sudaryti protokolus su ES dėl dalyvavimo Bendrijos programose ir 
dėl agentūrų; 

19. dar kartą pabrėžia EKPP, kaip EKP finansavimo priemonės, vertę, tačiau pabrėžia, kad 
reikia lanksčiau ir aktyviau reaguoti į krizes, taip pat užtikrinti tikslingesnę paramą, ypač, 
kai ji skiriama pilietinei visuomenei ir teikiama vietos lygmenimis, užtikrinant, kad būtų 
taikomas metodas „iš apačios į viršų“; akcentuoja įvairių pagal EKPP vykdomų programų 
vykdymo ir įgyvendinimo stebėsenos svarbą; ragina Komisiją ir EIVT anksti pradėti 
konsultacijas su Parlamentu ir pilietinės visuomenės suinteresuotaisiais subjektais dėl 
būsimo vėlesnės priemonės rengimo;

20. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti tinkamą finansavimo lygį ir džiaugiasi pagerėjusiu 
tarptautinių finansinių institucijų bei kitų rėmėjų darbo koordinavimu siekiant pagerinti 
veiksmingumą ir sukurti sąveikas; pabrėžia, kad ES taip pat turėtų prisidėti prie geresnio 
esamų išteklių naudojimo šalyse partnerėse, daugiau dėmesio skirdama praktiniam 
bendradarbiavimui, kad būdų sudarytos geresnės galimybės jų institucijoms vykdyti 
reformas ir įsipareigojimus, kuriuos jos prisiėmė sudarydamos įvairius susitarimus su ES;

21. mano, kad parama iš biudžeto yra naudinga priemonė, kuri galėtų teikti tikrų paskatų, vis 
dėlto mano, kad jai turėtų būti taikomos tam tikros sąlygos, kurios taip pat veiktų 
biudžeto valdymo ir kontrolės tvarką paramą gaunančiose šalyse, apimtų žemą korupcijos 
lygį ir gebėjimus tokią paramą naudoti skaidriai, veiksmingai ir atsiskaitant;

22. pažymi, kad ES, įsteigdama Europos Sąjungos pasienio pagalbos misiją (EUBAM) 
Moldovoje ir Europos Sąjungos stebėsenos misiją (EUMM) Gruzijoje, labiau įsitraukė į 
kaimyninių rytinių šalių saugumo sritį; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ir EIVT aktyviau dalyvauti sprendžiant užsitęsusius konfliktus ir 
nuolatinėse bei ad hoc konfliktų sprendimo struktūrose, ypač Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), taip pat taikyti pasitikėjimo kūrimo priemones 
ir programas, įskaitant naujų misijų vykdymą ir pragmatinių iniciatyvų, pvz., neformalių 
santykių su atsiskyrusių teritorijų visuomene ir lyderiais, svarstymą; pabrėžia, kad svarbu 
sustiprinti gerų santykių su kaimyninėmis šalimis principą vykdant EKP, taikant EKPP ir 
derantis dėl asociacijos susitarimų; mano, kad ES specialieji įgaliotiniai vis dar turi atlikti 
svarbų vaidmenį, ypač, kai jų įgaliojimai susiję su regioniniu aspektu;

Europos Parlamento vaidmuo

23. pabrėžia, kad Europos Parlamento vaidmuo labai svarbus skatinant politines diskusijas ir 
stiprinant laisvę ir demokratiją kaimyninėse šalyse partnerėse; pabrėžia savo 
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įsipareigojimą pasitelkiant įvairias Parlamento tarnybas nuosekliau dirbti, stiprinti savo 
santykius su pilietine visuomene ir gerinti savo tarnybų veiksmingumą, be kita ko, geriau 
naudojant savo delegacijų tarpparlamentinėse organizacijose darbą;

24. ragina skubiai įsteigti ES – kaimynystės – Rytų parlamentinę asamblėją (EURONEST), 
pabrėždamas jos vaidmenį plėtojant demokratiją ir demokratines institucijas bei jos 
svarbą stiprinant partnerystės parlamentinį aspektą; 

25. pabrėžia, kad Europos Parlamentas atlieka vaidmenį visais EKP plėtros etapais ir visose 
jos srityse, tiek darydamas strateginius sprendimus, tiek kontroliuodamas EKP vykdymą, 
ir dar karta pakartoja, jog įsipareigoja toliau naudotis parlamentinės patikros teise 
įgyvendinant EKP ir reguliariai diskutuojant su Komisija dėl EKPP taikymo; vis dėlto 
apgailestauja, kad ribojama prieiga prie dokumentų ir konsultacijų galimybės rengiant 
susijusius programavimo dokumentus, taip pat ragina Parlamentui suteikti galimybę 
susipažinti su visais įgaliojimais dėl tarptautinių susitarimų, dėl kurių vyksta derybos su 
EKP šalimis partnerėmis pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį, kurioje teigiama, kad 
Parlamentas nedelsiant ir visapusiškai informuojamas visais procedūros etapais;

*
*     *

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei ir EIVT, Regionų komitetui, EKP šalių 
vyriausybėms ir nacionaliniams parlamentams, ESBO ir Europos Tarybai.


