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B7-0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από το 2004 
και συγκεκριμένα τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για την εφαρμογή της ΕΠΓ,

– έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που εγκρίθηκαν από κοινού με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, 
την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο , την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2003 με τίτλο 
«Ευρύτερη Ευρώπη· Γειτονικές σχέσεις: Ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους γείτονές μας 
στα ανατολικά και νότια σύνορά μας 1,της 12ης Μαΐου 2004 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας – Έγγραφο Στρατηγικής 2,  της 4ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 3, της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για μια 
ισχυρή Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 4, και της 12ης Μαΐου 2010 σχετικά με τον 
απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας 5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με 
την ΕΠΓ της 26ης Ιουλίου 2010,

– έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του της 19ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της 
ΕΠΓ, της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για 
τη Μεσόγειο (UfM), της 20ης Μαΐου 2010 σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο, της 
6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης 
(ΕΜΓΕΣ) και της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΜΓΕΣ, 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκο της 13ης 
Οκτωβρίου 2008 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στο Μαρόκο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 26ης 
Οκτωβρίου 2010 για τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στην Ιορδανία,

– έχοντας υπόψη την έγκριση της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 13 και 14 Μαρτίου 2008,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2008 με θέμα 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» ,

                                               
1 COM(2003)0104 τελικό.
2 COM(2004)0373 τελικό.
3 COM(2006)0726 τελικό.
4 COM(2007)0774 τελικό.
5 COM(2010)0207.
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– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που διατύπωσε το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM) κατά τη συνεδρίασή του στο Παρίσι 
(12 Ιουλίου 2008), στο Κάιρο (20 Νοεμβρίου 2009), στο Ραμπάτ (22 Ιανουαρίου 2010), 
στο Παλέρμο (18 Ιουνίου 2010) και στη Ρώμη (12 Νοεμβρίου 2010), 

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις των επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο που εγκρίθηκαν κατά την έκτη σύνοδο ολομέλειας που συνήλθε 
στο Αμάν στις 13 και 14 Μαρτίου 2010,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τη 
θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ) 1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγίωση της ασφάλειας, της δημοκρατικής σταθερότητας και 
ευημερίας, η προώθηση της καλής διακυβέρνησης και ο σεβασμός των θεμελιωδών 
ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της ΕΠΓ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξή της το 2004, η ΕΠΓ έχει συμβάλλει στην 
ενίσχυση των σχέσεων με τις συνεργαζόμενες χώρες και έχει επιφέρει ορισμένα απτά 
οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις δεν έχουν εκλείψει και ότι η προσοχή 
πρέπει πλέον να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της με σαφώς καθορισμένες 
προτεραιότητες δράσης, σαφή κριτήρια και διαφοροποιήσεις βάσει επιδόσεων και 
επιτευγμάτων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
προκειμένου η ΕΕ να βελτιώσει την αποδοτικότητα και συνεκτικότητα των πολιτικών και 
της λειτουργίας της, ιδίως στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων με τη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις θέσεις του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης ΕΕ, η Ένωση αναπτύσσει 
προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας 
και  καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται 
από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις συνιστούν εμπόδιο στην 
υλοποίηση της ΕΠΓ, παρακωλύοντας την οικονομική,  κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη 
καθώς και την περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα 
άνω, ενισχύοντας την υποστήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών και τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη 

                                               
1 ΕΕ L 310, 9.11.2066, σελ.1.
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σταθεροποίηση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και η 
αρχή του κράτους δικαίου καθώς και η απόρριψη της ποινής του θανάτου αποτελούν 
θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές  και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο παραμένει
σταθερά προσηλωμένο στην κατάργηση της ποινής του θανάτου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιφερειακό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται η Ένωση για 
τη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από τοπικές συγκρούσεις, πολιτικές κρίσεις και αύξηση των 
κοινωνικών εντάσεων, οι οποίες στο σύνολό τους θέτουν εμπόδια στη λειτουργία των 
οργάνων της Ένωσης για τη Μεσόγειο καθώς και στην έναρξη μεγάλων σχεδίων 
περιφερειακής ολοκλήρωσης που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατά τη 
Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων τον Ιούλιο του 2008,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 
έχουν επιτείνει τις υφιστάμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις στις 
χώρες του Νότου που συνεργάζονται στο πλαίσιο της ΕΠΓ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές τάσεις δεικνύουν ότι κατά την επόμενη 
εικοσαετία ο πληθυσμός στα κράτη μέλη της ΕΕ θα παραμείνει στάσιμος αλλά ο αριθμός 
των ηλικιωμένων θα αυξηθεί, ενώ ο πληθυσμός στις νότιες χώρες της ΕΠΓ, ιδίως όσον 
αφορά τον ικανό προς εργασία πληθυσμό, θα αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες αυτές ενδέχεται να 
μην μπορεί να συμβαδίσει με την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού, δεδομένου ότι 
ειδικά ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας και ακόμη 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των νέων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΓΕΣ έχει συμβάλει στην απλοποίηση της χρηματοδότησης 
της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία επεξεργασίας του διάδοχου μέσου πρέπει 
να αντανακλά τα συμπεράσματα της στρατηγικής αναθεώρησης της ΕΠΓ και να 
πραγματοποιηθεί μέσω διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

Αναθεώρηση της ΕΠΓ – Γενικές παρατηρήσεις 

1. επιβεβαιώνει τις αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις επί των οποίων έχει βασιστεί η ΕΠΓ, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δημοκρατία, η αρχή του κράτους δικαίου, ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, η υπεύθυνη 
διακυβέρνηση, η οικονομία της αγοράς και η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και ότι η ΕΠΓ 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα σταθερό πλαίσιο για την εμβάθυνση και ενίσχυση των 
σχέσεων με τους στενότερους εταίρους μας με στόχο την υποστήριξη των πολιτικών, 
κοινωνικών και οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της αρχής της κοινής ευθύνης όσον αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων της ΕΠΓ·

2. τονίζει με έμφαση ότι η στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να αντανακλά την 
ανάληψη αυξημένων πολιτικών υποχρεώσεων εκ μέρους όλων των εταίρων και να 
ενισχύει μια διαφοροποίηση βάσει επιδόσεων, στηριζόμενη σε σαφώς καθορισμένα 
κριτήρια·
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3. τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν οι αλλαγές που επέφερε η 
Συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως ο ενισχυμένος ρόλος του ΥΕ/ΑΕ, η δημιουργία της 
ΕΥΕΔ καθώς και οι νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου η 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και να ενισχυθεί η 
αποδοτικότητα και νομιμότητα της εξωτερικής διάστασης και δράσης της·

Νότια Διάσταση

4. σημειώνει ότι σε ορισμένες χώρες εταίρους το προηγμένο καθεστώς έχει ήδη χορηγηθεί ή 
αποτελεί σήμερα αντικείμενο διαπραγμάτευσης· τονίζει τη σημασία μιας περισσότερο 
διαφανούς και συνεκτικής προσέγγισης αναφορικά με τη διαφοροποίηση αυτή και της 
θέσπισης σαφών κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να χορηγείται το 
προηγμένο καθεστώς·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση προηγμένου καθεστώτος στις χώρες εταίρους ή 
την εκπόνηση των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ· καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να 
συμπράξουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης απόφασης για τη 
χορήγηση του προηγμένου καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούνται, καθώς και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των 
κατευθυντηρίων γραμμών που πρέπει να ορίζουν τα σχέδια δράσεις·

6. καλεί την ΥΕ/ΑΕ να παρέμβει ενεργά για τη διευθέτηση των συγκρούσεων στην περιοχή, 
διασφαλίζοντας τον ενεργό ρόλο της ΕΕ ως αποφασιστικής σημασίας παράγοντα και όχι 
απλώς ως πληρωτή και μη επιτρέποντας στις συγκρούσεις αυτές να αναστείλουν την 
ανάπτυξη της ΕΠΓ, της περιφερειακής της διάστασης και της πολυμερούς συνεργασίας 
όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επ’ αόριστον αναβολή της δεύτερης 
συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης για τη Μεσόγειο, η 
οποία εκπέμπει ένα αρνητικό μήνυμα προς τους λαούς και τα θεσμικά όργανα της 
περιοχής· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές εντάσεις και οι περιφερειακές συγκρούσεις στην 
περιοχή της Μεσογείου δεν πρέπει να υπονομεύσουν τη δυνατότητα επίτευξης 
συγκεκριμένης προόδου προς την κατεύθυνση της τομεακής και πολυμερούς συνεργασίας 
και ότι μέσω της υλοποίησης μεγάλων σχεδίων ολοκλήρωσης και ανοικτού πολιτικού 
διαλόγου η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός κλίματος 
εμπιστοσύνης που ευνοεί την επίτευξη των στόχων της κοινής δικαιοσύνης και ασφάλειας 
με πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης·

8. ζητεί την πραγματοποίηση συγκεκριμένων και συντονισμένων διαπραγματεύσεων για τη 
δημιουργία ευρέων και συνεκτικών ζωνών ελευθέρου εμπορίου με στόχο την 
εγκαθίδρυση ενός ευρωμεσογειακού χώρου ελευθέρου εμπορίου, ο οποίος θα 
αντικατοπτρίζει την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα εκάστης χώρας εταίρου· 
ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη διμερούς και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας 
Νότου-Νότου, η οποία θα μπορούσε να αποδώσει απτά οφέλη στους πολίτες και να 
βελτιώσει το πολιτικό κλίμα στην περιοχή·

9. πιστεύει ότι η ενίσχυση της υποπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και 
χωρών της ΕΠΓ με συγκεκριμένα κοινά συμφέροντα θα μπορούσε να προσδώσει μια 
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θετική δυναμική σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες της μεταβλητής γεωμετρίας ως πρότυπο συνεργασίας και 
υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ΕΠΓ πρέπει να διευκολύνει και να προωθεί την 
προσέγγιση αυτή κυρίως μέσω της περιφερειακής χρηματοδότησης·

10. τάσσεται, με στόχο την κινητικότητα, υπέρ της διευκόλυνσης των διαδικασιών θεώρησης 
για τις νότιες χώρες της ΕΠΓ, ιδίως όσον αφορά τους φοιτητές, ερευνητές και 
επιχειρηματίες και τονίζει ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες εταίρους μπορεί 
να προβλέπονται μόνο για τους παράνομους μετανάστες, εξαιρουμένων συνεπώς εκείνων 
που δηλώνουν ικέτες ασύλου, πρόσφυγες ή πρόσωπα που χρήζουν προστασίας και 
επαναλαμβάνει ότι η αρχή της "μη επαναπροώθησης" ισχύει για όλα τα πρόσωπα που 
απειλούνται με θανατική ποινή, απάνθρωπη μεταχείριση και βασανιστήρια·

11. καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν επι τάπητος στο πλαίσιο των 
επαφών τους με τις νότιες χώρες της ΕΠΓ τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που 
συνίστανται στην κατάργηση της ποινής του θανάτου, στο σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και ιδίως στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
και στην ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης·

12. σημειώνει ότι οι συμβατικές σχέσεις με όλες τις χώρες της ΕΠΓ περιέχουν συμφωνίες για 
τη δημιουργία ενός τακτικού φόρουμ για την αντιμετώπιση σε τεχνικό επίπεδο, υπό 
μορφή υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητημάτων σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου· ζητεί από την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει πλήρως 
τις υφιστάμενες υποεπιτροπές και, σε όλες τις διαπραγματεύσεις, να ασκήσει πίεση 
προκειμένου αυτές να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές·

13. καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ενισχύσουν τον ρόλο των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τον έλεγχο της πολιτικής και τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση της βοήθειας μέσω μιας ειδικής χρηματοδότησης για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων·

14. υπογραμμίζει τη σημασία μιας δομημένης συνεργασίας στον τομέα της ανώτερης 
εκπαίδευσης και έρευνας με στόχο την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
προσόντων και εκπαιδευτικών συστημάτων, με στόχο, ειδικότερα, την αύξηση της 
κινητικότητας των σπουδαστών, ερευνητών και καθηγητών, σε συνδυασμό με μέτρα για 
την καταπολέμηση της "διαρροής εγκεφάλων" · επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό τη 
στήριξη που παρέχει το πρόγραμμα Tempus στην ανώτερη εκπαίδευση και τις ανταλλαγές 
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 2 του προγράμματος ERASMUS 
Mundus καθώς και την ίδρυση του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI)·

15. τονίζει τη σημασία της στενότερης διασύνδεσης των επενδύσεων, της κατάρτισης, της 
έρευνας και της καινοτομίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε μια κατάρτιση 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της περιοχής·

16. πιστεύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει γενική αρχή της αναθεώρησης 
της ΕΠΓ, η οποία πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας, στην ανάπτυξη του πλούσιου δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της 
περιοχής και στην προώθηση πολιτικών και σχεδίων που ευνοούν την καλύτερη 
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αξιοποίηση των υδάτινων πόρων που σπανίζουν·

17.  υπογραμμίζει τις μεγάλες δυνατότητες της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, ηλιακή και κυματική ενέργεια· 
υποστηρίζει τη συντονισμένη εφαρμογή του μεσογειακού σχεδίου ηλιακής ενέργειας και 
την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καθώς και την έγκριση της 
ευρωμεσογειακής στρατηγικής για την ενεργειακή αποδοτικότητα· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα της προώθησης των διευρωμεσογειακών διασυνδέσεων στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και το  πετρελαίου προκειμένου να βελτιωθεί  
η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού·

18. υπενθυμίζει τη σημασία της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόσβασης στο νερό και της ορθολογικής χρήσης του και της 
ενέργειας· συνιστά η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας να αποτελέσει προτεραιότητα 
της ΕΠΓ και να υποστηρίξει κατ’ αυτό τον τρόπο τον ευρωμεσογειακό οδικό χάρτη για τη 
γεωργία· 

19. τονίζει την αξία που έχει ο ΕΜΓΕΣ ως μέσο χρηματοδότησης της ΕΠΓ· τονίζει ωστόσο 
την ανάγκη για μεγαλύτερη ευλυγισία και παροχή στοχοθετημένης βοήθειας, ιδίως προς 
την κοινωνία των πολιτών και σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας μια προσέγγιση εκ των 
κάτω προς τα άνω· τονίζει τη σημασία των διαδικασιών ελέγχου, διαχείρισης και 
εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ· καλεί την Επιτροπή 
και την ΕΥΕΔ να πραγματοποιήσουν εγκαίρως διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της προσεχούς 
επεξεργασίας του διάδοχου μέσου·

20. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 
23 του κανονισμού για τον ΕΜΓΕΣ που υπέβαλε η Επιτροπή το Μάιο του 2008 και 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου 2008, η οποία θα καθιστούσε δυνατή 
την επανεπένδυση των κονδυλίων που προέρχονται από παλαιότερες δράσεις και θα 
παρείχε συνεπώς στην ΕΕ το μέσο που χρειάζεται απαραιτήτως προκειμένου να αμβλύνει 
τις συνέπειες της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία των 
γειτονικών περιοχών και ιδίως του Νότου·

21. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που προβλέπονται για τη νότια 
διάσταση της ΕΠΓ στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020 ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση ανταποκρίνεται στις πολιτικές 
φιλοδοξίες και προκειμένου να χορηγείται το προηγμένο καθεστώς χωρίς να θίγονται οι 
υπόλοιπες προτεραιότητες της ΕΠΓ·

22. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει η ΕΤΕπ –ο Ευρωμεσογειακός Φορέας Επενδύσεων 
και Εταιρικής Σχέσης (EIB-FEMIP), τονίζει ωστόσο την ανάγκη συνεργιών με άλλα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  που αναπτύσσουν δράση στην περιοχή·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

23. τονίζει την καθοριστική σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου καθώς και το ρόλο του στην παγίωση της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας στις γειτονικές χώρες, ιδίως μέσω των διακοινοβουλευτικών 
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αντιπροσωπειών και της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμα κοινοβουλευτικού 
ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΠΓ, πραγματοποιώντας συγχρόνως τακτικό 
διάλογο με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ΕΜΓΕΣ· χαιρετίζει την ευρεία 
διαβούλευση στο πλαίσιο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ σχετικά με την αναθεώρηση της 
ΕΠΓ και ευελπιστεί ότι η Επιτροπή και ΕΥΕΔ θα διασφαλίσουν τις διαβουλεύσεις και 
κατά την εκπόνηση των σχετικών εγγράφων, όπως τα σχέδια δράσης της ΕΠΓ· επιπλέον, 
ζητεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενο των εντολών που αφορούν όλες τις υπό 
διαπραγμάτευση διεθνείς συμφωνίες με τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ σύμφωνα με το 
άρθρο 218, παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
ΥΕ/ΑΕ, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών και των χωρών της ΕΠΓ.


