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Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu evropske sosedske politike – vzhodna 
dimenzija  

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki z dne 19. januarja 
2006, o krepitvi evropske sosedske politike z dne 15. novembra 2007, o Evropskem 
instrumentu sosedstva in partnerstva z dne 6. julija 2006 in ob upoštevanju pregleda tega 
instrumenta z dne 19. februarja 2009, 

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

– ob upoštevanju akcijskih načrtov, sprejetih z Armenijo, Azerbajdžanom, Gruzijo in 
Moldavijo ter pridružitvenega načrta, sprejetega z Ukrajino,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politiko o evropski sosedski politiki z dne 26. 
julija 2010,

– ob upoštevanju skupne izjave s praškega vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu z 
dne 7. maja 2009,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pregledu evropske sosedske politike z dne 12. maja 
20101,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o vzhodnem partnerstvu z dne 3. decembra 20082,

– ob upoštevanju sporočil Komisije o močni evropski sosedski politiki z dne 5. decembra 
20073, o krepitvi evropske sosedske politike z dne 4. decembra 20064, o evropski 
sosedski politiki – strateški dokument z dne 12. maja 20045in o Širši Evropi – sosedstvo: 
nov okvir za odnose z našimi vzhodnimi in južnimi sosedi z dne 11. marca 20036,

– 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 
partnerstva7,

                                               
1 KOM(2010)0207.
2 COM(2008)0823
3 KOM(2007)0774 končno.
4 KOM(2006)0726 končno.
5 KOM(2004)0373 končno.
6 KOM(2003)0104 končno.
7 UL L 310, 9. 11. 2006, str. 1.
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– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. Ker je Lizbonska pogodba ustvarila razmere, v katerih lahko EU izboljša učinkovitost in 
enotnost svojih odnosov z akterji in državami partnericami, zlasti s svojimi sosedami, 

B. ker je v členu 8 Pogodbe o EU določeno, da Unija razvija posebne odnose z državami v 
svojem sosedstvu, da ustvarja območje blaginje in dobrega sosedstva, ki sloni na 
vrednotah Unije in za katerega so značilni tesni in miroljubni odnosi, ki temeljijo na 
sodelovanju,

C. ker so se z evropsko sosedsko politiko od njene vzpostavitve leta 2004 okrepili odnosi z 
državami partnericami in je ta politika prinesla več vidnih koristnih rezultatov; ker izzivi 
ostajajo in ker se treba zdaj osredotočiti na izvajanje, pri tem pa jasno opredeliti 
prednostne naloge za ukrepanje, jasna merila in razlikovanje, ki temelji na uspešnosti in 
dosežkih,

D. ker je vzhodno partnerstvo pomemben politični okvir za poglabljanje odnosov z državami 
partnericami in med njimi, ki temelji na načelu skupnega lastništva in odgovornosti; ker 
poglobljeni odnosi zahtevajo večjo skupno predanost in viden napredek, povezan z 
dobrim upravljanjem,

E. ker bi EU morala spodbujati pristop od spodaj navzgor z večjo podporo civilnim 
družbam, medijem in za ohranjevanje procesa demokratizacije, ki je temeljni pogoj za 
dolgoročno stabilizacijo,

F. ker nerešeni konflikti zavirajo gospodarski, družbeni in politični razvoj zadevnih držav, 
pa tudi regionalno sodelovanje, stabilnost in varnost, 

G. ker je Evropski instrument sosedstva in partnerstva pomagal poenostaviti financiranje 
evropske sosedske politike; ker bi moral proces vzpostavitve njegovega naslednika 
odražati sklepe strateškega pregleda evropske sosedske politike in potekati ob obširnem 
posvetovanju, 

Pregled evropske sosedske politike – splošno

1. potrjuje vrednote, načela in zaveze, na katerih temelji evropska sosedska politika in ki 
vključujejo demokracijo, vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, tržno gospodarstvo, trajnostni razvoj in dobro upravljanje; meni, da je 
evropska sosedska politika še vedno veljaven okvir za poglobitev in okrepitev odnosov z 
našimi najtesnejšimi državami partnericami, v katerem lahko podpiramo njihove 
politične, družbene in gospodarske reforme, ter poudarja pomen ohranjanja skupnega 
lastništva pri ustvarjanju in uresničevanju programov in ukrepov; 

2. poudarja, da bi moral strateški pregled evropske sosedske politike odražati močnejšo 
politično zavezo vseh držav partneric in okrepiti razlikovanje, ki temelji na uspešnosti in 
jasno določenih merilih;
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3. poudarja, da je treba potrditi spremembe, nastale z Lizbonsko pogodbo, zlasti okrepljeno 
vlogo visokega predstavnika/podpredsednika Komisije, ustanovitev Evropske službe za 
zunanje delovanje in nova pooblastila Evropskega parlamenta, da bi povečali enotnost 
zunanje politike EU ter učinkovitost in legitimnosti njene zunanje razsežnosti in 
delovanja;

Evropska sosedska politika – vzhod

4. pozdravlja vzpostavitev vzhodnega partnerstva kot političnega okvirja za spodbujanje 
vzhodne dimenzije evropske sosedske politike, ki si prizadeva za poglobitev in okrepitev 
odnosov med EU in njenimi vzhodnimi sosedami s podpiranjem političnega združevanja, 
gospodarskega povezovanja in približevanja zakonodaje, pri čemer podpira politične in 
družbeno-gospodarske reforme v državah partnericah; poziva Svet, Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj izdelajo jasna merila za spremljanje teh reform in 
poudarja, da bi ta merila morala upoštevati posebnosti posameznih držav partneric, 
vključno z različnimi cilji in potenciali; 

5. poudarja, da možnost priključitve, ki jo predvideva člen 49 Pogodbe o EU, pomeni 
dolgoročni cilj naših držav partneric, in poudarja, da je pomembno, da se možnost 
članstva ohrani kot gonilo reform v teh državah;

6. opozarja, da bi morale skupne temeljne vrednote, kot so demokracija, vladavina prava ter 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, neodvisnost sodstva in boj proti 
korupciji, na katerih temelji evropska sosedska politika in vzhodno partnerstvo, ostati 
glavno merilo za ocenjevanje uspešnosti naših držav partneric;  zato spodbuja Komisijo 
in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj bosta podjetnejši pri uresničevanju letnih 
načrtov delovanja na tem področju;

7. ugotavlja, da je evropska sosedska politika od svoje ustanovitve 2004 prinesla mešane 
rezultate, in sicer pozitivne kar zadeva človekove pravice in demokratizacijo v nekaterih 
državah partnericah, pa tudi negativne v preostalih, zlasti v Belorusiji; 

8. poudarja, da bi moral biti boj proti korupciji, zlasti v sodstvu in policiji, glavna 
prednostna naloga EU pri razvoju njenih odnosov z vzhodnimi partnericami in da bi se to 
moralo odražati v programu celovitega vzpostavljanja institucij;

9. poudarja, da je dvostranske odnose EU z državami vzhodnega partnerstva treba dopolniti 
z večstransko dimenzijo in sicer s povečanjem števila dejavnosti in pobud v okviru 
tematskih platform, pri tem pa poudariti zlasti nadaljnjo krepitev dialoga s civilno družbo; 
kljub temu ugotavlja, da še vedno prevladujejo dvostranski odnosi, zato poziva k 
jasnejšemu in strožjemu razlikovanju, kdaj ambicijam in zavezam sledi dejanska izvedba 
in se nagrajuje resnični napredek; je trdno prepričan, da bo okrepitev stikov z 
najuspešnejšimi državami partnericami pozitivno vplivala na preostale, kar bi lahko 
poživilo večstransko sodelovanje;

10. poudarja, da morajo organizacije civilne družbe imeti bistveno vlogo pri spodbujanju 
vrednot, na katerih temelji evropska sosedska politika, zlasti človekovih pravic in 
demokratizacije, in da je treba s preusmeritvijo finančne in institucionalne podpore bolj 
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podpirati to vlogo in tudi njihovo vključenost v izvajanje projektov v okviru evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva ter v spremljanje izvajanja akcijskih načrtov 
evropske sosedske politike; pozdravlja dejavno udeležbo organizacij civilne družbe, zlasti 
tistih iz držav partneric, v forumu civilne družbe; 

11. poudarja pomen lokalnih oblasti za demokratični razvoj naših držav partneric in spodbuja 
razširitev tesnega medinstitucionalnega sodelovanja med lokalnimi oblastmi EU in držav 
partneric ter ustanovitev lokalne in regionalne skupščine Vzhodne Evrope in južnega 
Kavkaza;

12. poudarja pomen svobode tiska in neodvisnih medijev za razvoj demokracije in kot 
sredstva za spodbujanje izmenjav in komunikacije med družbami v regiji ter med 
regijami in EU; spodbuja EU, naj tudi s finančnimi prispevki podpre oblikovanje in 
utrjevanje medijskih hiš in s tem neposredno komuniciranje med družbami; 

13. ponovno podaja svoje stališče, da so pridružitveni sporazumi pomembno orodje za 
pospeševanje reform in da bi morali vsebovati konkretne pogoje, časovne načrte in merila 
uspešnosti, vzpostaviti pa bi bilo treba tudi reden proces spremljanja, s čimer bi 
učinkovito in celostno poglobili dvostranske odnose z EU in povečali skladnost vseh 
elementov teh sporazumov, torej političnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih 
elementov in spoštovanja človekovih pravic; pozdravlja začetek pripravljalnih dejavnosti 
za celostno vzpostavljanje institucij v letu 2011; poudarja, da bi morala EU ob 
upoštevanju ambiciozne narave pridružitvenih načrtov in njihovega bistvenega pomena 
za prihodnost vzhodnega partnerstva te države podpirati s tehnično in finančno pomočjo 
in jim tako omogočiti izpolnjevanje zavez;

14. pozdravlja delo svetovalne skupine EU na visoki ravni v Armeniji in začetek njenega dela 
v Moldaviji;  visoko predstavnico/podpredsednico in Komisijo poziva, naj razpravljata o 
možnosti, da bi tako pomoč ponudili tudi drugim vzhodnim državam partnericam;

15. meni, da je povečano gospodarsko sodelovanje gonilna sila reform in sprememb; meni, 
da je načrt vzpostavitve razvitih in celovitih prostotrgovinskih območij z EU po tem, ko 
bodo izpolnjeni določeni pogoji, za države partnerice eden od najbolj privlačnih 
dejavnikov vzhodnega partnerstva in močna vzpodbuda za reformo; 

16. poudarja pomen podpiranja mobilnosti državljanov in upravljanja tokov preseljevanja, 
zlasti s sporazumi o poenostavitvi vizumskih postopkov in o ponovnem sprejemu, ki naj 
bi postopoma vodili do popolne liberalizacije vizumov kot dolgoročnega cilja, če bodo 
izpolnjeni ustrezni pogoji; spodbuja dvostranske sporazume, ki predvidevajo posodobitev 
nacionalne zakonodaje o preseljevanju v državah, na katere se nanaša evropska sosedska 
politika; poudarja, da je treba poskrbeti za to, da bo izvajanje teh sporazumov in politik, 
zlasti zagotavljanje azila, popolnoma v skladu z mednarodnimi obveznostmi in zavezami 
ter standardi EU, zlasti tistimi, ki so povezani s človekovimi pravicami;

17. poziva Komisijo, naj posebno pozornost posveti mobilnosti študentov, akademikov, 
znanstvenikov in poslovnežev tako, da jim zagotovi zadostna sredstva ter okrepi in razširi 
obstoječe štipendijske programe; pozdravlja vzpostavitev partnerstva za mobilnost z 
Moldavijo in Gruzijo in spodbuja sklenitev takih partnerstev s preostalimi vzhodnimi 
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državami partnericami kot del globalnega pristopa k vprašanju migracij; 

18. poudarja, pomen medpanožnega sodelovanja zaradi vedno večje medsebojne odvisnosti, 
zlasti na področjih, kot so energetska varnost, okoljske in podnebne spremembe, 
izobraževanje, informacijska tehnologija, raziskave, prevoz, družbeni razvoj in 
vključevanje, politika zaposlovanja in ustvarjanja delovnih mest ter sodelovanje na 
področju zdravstva; poudarja, da bi povečano medpanožno sodelovanje lahko pospešilo 
medsebojni učinek med notranjimi politikami EU in evropsko sosedsko politiko;  v zvezi 
s tem meni, da bi moralo več držav partneric spodbujati k sklenitvi protokolov z EU o 
sodelovanju v programih in agencijah Skupnosti; 

19. ponovno poudarja pomen Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva kot 
finančnega instrumenta evropske sosedske politike, vendar poudarja, da je treba 
zagotoviti večjo prožnost in odzivnost na krize in poskrbeti za bolj ciljno usmerjeno 
pomoč, zlasti civilni družbi in lokalni ravni, ter tako ohraniti pristop od spodaj navzgor;  
poudarja pomen spremljanja procesa upravljanja in izvajanja različnih programov v 
okviru Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj v zvezi z načrtovano pripravo instrumenta, ki bo nasledil 
ta instrument, že v zgodnjih fazah posvetujeta s Parlamentom in akterji civilne družbe;

20. poudarja pomen ohranjanja ustreznih ravni financiranja in se veseli boljšega usklajevanja 
dela mednarodnih finančnih institucij in drugih donatorjev za izboljšanje učinkovitosti in 
povečanje medsebojnih učinkov; poudarja, da bi EU morala tudi prispevati k temu, da bi 
države partnerice bolje uporabljale obstoječa sredstva, in sicer z večjim poudarjanjem 
praktičnega sodelovanja, kar bi njihovim institucijam omogočilo boljše izvajanje reform 
in zavez, ki izhajajo iz različnih sporazumov, sklenjenih z EU;

21. meni, da je proračunska podpora koristno orodje, ki lahko pomeni resnično vzpodbudo, 
vendar verjame, da bi morala biti ta podpora povezana z izpolnjevanjem določenih 
pogojev, vključno z vzpostavitvijo postopkov upravljanja in nadzora proračuna v državah 
upravičenkah, nizko stopnjo korupcije in zmožnostjo preglednega, učinkovitega in 
odgovornega koriščenja te podpore;

22. ugotavlja, da se je z vzpostavitvijo misije Evropske unije za pomoč na meji v Moldaviji 
in misije Evropske unije za nadzor v Gruziji povečala vključenost EU v varnostna 
vprašanja vzhodnega partnerstva; poziva visoko predstavnico/podpredsednico in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj okrepita svojo vključenost pri reševanju 
dolgotrajnih konfliktov z dejavnejšim sodelovanjem v stalnih in ad hoc strukturah za 
reševanje konfliktov, zlasti organizacije OVSE, ter z ukrepi in programi za izgradnjo 
zaupanja, vključno z vzpostavitvijo novih misij in premislekom o pragmatičnih pobudah, 
kot so neformalni stiki z družbami in voditelji odcepljenih ozemelj; poudarja pomen 
krepitve načela dobrih sosedskih odnosov s pomočjo evropske sosedske politike, 
vzhodnega partnerstva in pogajanj o pridružitvenih sporazumih; meni, da morajo posebni 
predstavniki EU še odigrati pomembno vlogo, zlasti v primerih, ko ima njihov mandat 
regionalno razsežnost;

Vloga Evropskega parlamenta
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23. poudarja bistveno vlogo Evropskega parlamenta pri spodbujanju politične razprave in pri 
širjenju svobode in demokracije med sosedskimi državami partnericami; opozarja na 
svojo zavezo, da bo povečal enotnost svojega delovanja prek različnih parlamentarnih 
teles in tako okrepil stike s civilno družbo in učinkovitost delovanja svojih teles, med 
drugim tudi z boljšo uporabo svojih delegacij v medparlamentarnih telesih;

24. poziva k hitri vzpostavitvi parlamentarne skupščine sosedske politike za vzhod 
(EURONEST) in poudarja njeno vlogo pri poglabljanju demokracije in demokratičnih 
institucij ter njen pomen za krepitev parlamentarne razsežnosti partnerstva; 

25. poudarja vlogo Evropskega parlamenta v vseh fazah in na vseh področjih razvoja 
evropske sosedske politike, tako pri opredelitvi strateških odločitev in pri nadziranju 
izvajanja te politike, ter se ponovno zavezuje k nadaljevanju izvajanja pravice 
parlamentarnega nadzora pri izvajanju politike, med drugim z rednimi razpravami s 
Komisijo o uporabi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva;  obžaluje omejeni 
dostop do dokumentov in posvetovanj pri pripravi zadevnih programskih dokumentov, in 
poziva, naj se Parlamentu omogoči vpogled v mandate za vse mednarodne sporazume, o 
katerih potekajo pogajanja z državami partnericami evropske sosedske politike, v skladu 
s členom 218(10) PDEU, po katerem ga je treba nemudoma in izčrpno obveščati o vseh 
stopnjah postopka;

*
* *

26. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 
predstavnici/podpredsednici in Evropski službi za zunanje delovanje, Odboru regij, vladam 
in parlamentom držav evropske sosedske politike, organizaciji OVSE in Svetu Evrope.


