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Az Európai Parlament állásfoglalása az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának 
felülvizsgálatáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai szomszédságpolitika (ESZP) 2004 óta tartó fejlődésére és különösen 
a Bizottságnak az ESZP végrehajtásáról szóló, 2006. december 4-i helyzetjelentésére,

 tekintettel az Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Libanonnal, Marokkóval, a Palesztin 
Hatósággal és Tunéziával közösen elfogadott cselevési tervre,

 tekintettel a Bizottság „Tágabb európai szomszédság: keleti és déli szomszédainkkal 
fennálló kapcsolataink új kerete” című 2003. március 11-i közleményére1,az „Európai 
szomszédságpolitika – stratégiai dokumentum” című 2004. május 12-i közleményére2,az 
ESZP megerősítéséről szóló 2006. december 4-i közleményére3,egy határozott európai 
szomszédságpolitikáról szóló 2007. december 5-i közleményére4,valamint az európai 
szomszédságpolitika (ESZP) áttekintéséről szóló 2010. május 12-i közleményére5,

 tekintettel a Külügyi Tanácsnak az európai szomszédságpolitikáról szóló 2010. július 26-i 
következtetéseire,

 tekintettel korábbi, az európai szomszédságpolitikáról (ESZP) szóló 2006. január 19-i,az 
ESZP megerősítéséről szóló 2007. november 15-i, a „Barcelonai folyamat: Unió a 
Mediterrán Térségért (UMT)” című, 2009. február 19-i,az „Unió a Mediterrán Térségért” 
című 2010. május 20-i,az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközről 
(ENPI) szóló 2006. július 6-i,  valamint az ENPI felülvizsgálatáról szóló 2009. február 19-
i állásfoglalásaira, 

 tekintettel az EU–Marokkó Társulási Tanács 2008. október 13-i következtetéseire, amely 
kiemelt státuszt biztosít Marokkó számára,

 tekintettel az EU–Marokkó Társulási Tanács 2010. október 26-i következtetéseire, amely 
kiemelt státuszt biztosít Jordánia számára,

 tekintettel a „Barcelonai folyamat: Unió a Mediterrán Térségért ” kezdeményezésnek a 
2008. március 13–14-i brüsszeli Európai Tanács általi elfogadására,

 tekintettel a Bizottság a „Barcelonai folyamat: Unió a Mediterrán Térségért ” című 2008. 

                                               
1 COM(2003)0104 végleges.
2 COM(2004)0373 végleges.
3 COM(2006)0726 végleges.
4 COM(2007)0774 végleges.
5 COM(2010)0207.
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május 20-i közleményére1, 

 tekintettel a 2008. július 13-i párizsi csúcstalálkozónak a mediterrán térségért tett 
nyilatkozatára,

 tekintettel az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlése (UMT-PK) 
Elnökségének párizsi (2008. július 12.), kairói (2009. november 20.), rabati (2010. január 
22.), palermói (2010. június 18.) és római (2010. november 12.) nyilatkozataira,

 tekintettel az UMT-PK bizottságainak a 2010. március 13-án és 14-én Ammanban 
megtartott hatodik plenáris ülésen elfogadott ajánlásaira,

 tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) 
létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 
24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

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

A. mivel a biztonság, a demokratikus stabilitás és jólét megszilárdulása, a felelősségteljes 
kormányzás előmozdítása, valamint az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok 
tiszteletben tartása az ESZP kulcsfontosságú célkitűzései,

B. mivel 2004-es elindítása óta az ESZP megerősítette a partnerországokkal folytatott 
kapcsolatokat és néhány kézzelfogható előnyt eredményezett;  mivel a fennálló 
kihívásokkal szemben most a világosan meghatározott cselekvési prioritásokkal, 
egyértelmű eredménymutatókkal, illetve a teljesítményen és eredményeken alapuló 
differenciálással a végrehajtásra kell a hangsúlyt helyezni,

C. mivel a Lisszaboni Szerződés az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a Bizottság 
főképviselője/alelnöke poszt létrehozásával megteremtette az EU számára a feltételeket 
politikái és működése hatékonyságának és koherenciájának javításához, különösen a 
külkapcsolatok területén; 

D. 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 egy olyan 
térségének a létrehozása céljából, amely az Unió értékeire épül, és amelyet az 
együttműködésen alapuló szoros és békés kapcsolatok jellemeznek,

E. mivel a megoldatlan konfliktusok akadályozzák az ESZP teljesítését, hátráltatva a 
gazdasági, társadalmi és politikai fejlődést, illetve a regionális együttműködést, a 
stabilitást és a biztonságot,

F. mivel az EU-nak alulról felfelé építkező megközelítést kell szorgalmaznia, növelve a civil 
társadalomnak és a demokratizálódási folyamatokhoz nyújtott támogatását, ami a hosszú 
távú stabilitás előfeltétele,

                                               
1 COM(2008)0319.
2 HL L 310, 2006.11.9., 1. o.
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G. mivel az emberi jogok tisztelete, a demokrácia és a jogállamiság, csakúgy mint a 
halálbüntetés ellenzése alapvető uniós elvek, és mivel az Európai Parlament szilárdan 
elkötelezett a halbüntetés eltörlése mellet, 

H. mivel az UMT olyan régióban formálódik, amelyet területi konfliktusok, politikai 
válságok és növekvő társadalmi feszültségek jellemeznek, amelyek lelassítják az UMT 
intézményeinek működését, illetve az állam- és kormányfők 2008. júliusi párizsi 
csúcstalálkozóján meghirdetett nagyszabású regionális integrációs projektek beindítását,

I. mivel a gazdasági és pénzügyi válság következtében még súlyosabbá váltak az ESZP déli 
partnerországaiban meglévő politikai, gazdasági és társadalmi kihívások,

J. mivel a demográfiai tendenciák azt mutatják, hogy míg az elkövetkező húsz évben az EU 
tagországainak stabil, de egyre öregedő lakossága lesz, addig az ESZP déli országaiban 
növekedni fog a népesség, különösen a munkaképes korcsoportban;  mivel előfordulhat, 
hogy ezekben az országokban a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés nem lesz 
képes lépést tartani a várható lakosságnövekedéssel, elsősorban amiatt, hogy ezen 
országokban már most is igen magas – a fiatalok körében pedig különösen magas – a 
munkanélküliek aránya,  

K. mivel az ENPI hozzájárult az ESZP finanszírozásának egyszerűsítéséhez; mivel az ENPI 
helyébe lépő eszköz kialakítására irányuló folyamatnak tükröznie kell az ESZP stratégiai 
felülvizsgálatának következtetéseit és azt az összes érintett féllel folytatott konzultációkon 
keresztül kell kivitelezni,

Az ESZP felülvizsgálata –Általános észrevételek

1. újból megerősíti az ESZP alapját képező értékeket, elveket és kötelezettségvállalásokat –
mint amilyen a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 
tiszteletben tartása, a felelősségteljes kormányzás, a piacgazdaság és a fenntartható 
fejlődés – és azt, hogy az ESZP továbbra is érvényes keretet biztosít a legszorosabb 
partnereinkkel folytatott kapcsolat elmélyítéséhez és megerősítéséhez, ezen országok 
politikai, társadalmi és gazdasági reformjainak támogatása céljából; hangsúlyozza, hogy 
fontos a közös szerepvállalás elvének fenntartása az ESZP-programok tervezése és 
megvalósítása során;

2. kiemeli, hogy az ESZP stratégiai felülvizsgálatának tükröznie kell az összes partner 
fokozottabb politikai kötelezettségvállalását és meg kell erősítenie a teljesítményen 
alapuló differenciálást, világosan meghatározott eredménymutatók alapján; 

3. hangsúlyozza, hogy ki kell használni a Lisszaboni Szerződéssel járó változásokban rejlő 
lehetőségeket, különösen ami a főképviselő/alelnök megerősített szerepét, az Európai 
Külügyi Szolgálat létrehozását és az Európai Parlamentre ruházott új hatásköröket illeti, 
ahhoz, hogy koherensebb legyen az EU külpolitikája és növekedjen külső dimenziójának 
és fellépésének hatékonysága és legitimitása;

Déli dimenzió

4. megjegyzi, hogy néhány partnerország már megkapta a kiemelt státuszt vagy az erre 
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irányuló tárgyalások jelenleg is folynak; hangsúlyozza, hogy fontos e differenciálás 
átláthatóbb és koherens megközelítése és a kiemelt státusz elnyeréséhez szükséges 
feltételek világos meghatározása;

5. elítéli, hogy nem konzultáltak az Európai Parlamenttel a kiemelt státusz 
partnerországoknak történő odaítélése, sem pedig az ESZP cselekvési tervének 
kidolgozása során; felszólítja a tanácsot és az EKSZ-t, hogy vonják be az Európai 
Parlamentet a kiemelt státuszra irányuló döntéshozatali eljárásba, köztük a teljesítendő 
feltételek meghatározásába, valamint a cselekvési tervben szereplő prioritások és 
iránymutatások kidolgozásába;

6. felszólítja a főképviselőt/alelnököt a konfliktusmegoldásban való aktív részvételre a 
térségben, biztosítva, hogy az EU aktív szerepe ne merüljön ki a finanszírozásban, s 
egyúttal elkerülve azt, hogy e konfliktusok akadályozzák az ESZP, annak regionális 
dimenziója, valamint többoldalú együttműködése – amilyen például az Unió a Mediterrán 
Térségért – végrehajtását;

7. mély aggodalommal tölti el, hogy továbbra is határozatlan időre elhalasztják az UMT 
állam- és kormányfőinek második csúcstalálkozóját, ami negatív üzenetet küld a régió 
népei és intézményei felé; emlékeztet arra, hogy a földközi-tengeri térség politikai 
feszültségei és regionális konfliktusai nem fékezhetik az ágazati és többoldalú 
együttműködések irányába tett konkrét előrelépések lehetőségét, továbbá hogy a 
nagyszabású, integrációs projektek megvalósítása és a nyílt politikai párbeszéd révén az 
UMT hozzá tud járulni a bizalmi légkör kialakításához, törekedve az igazságosság és a 
közös biztonság céljainak a szolidaritás és a béke szellemében történő megvalósítására; 

8. felszólít arra, hogy konkrétan törekedjenek egy euromediterrán szabadkereskedelmi térség 
kialakítását célzó, mély és átfogó szabadkereskedelmi térségekről folyó összehangolt 
tárgyalások folytatására, amely tükrözi az egyes partnerországok társadalmi-gazdasági 
valóságát; bátorítja emellett a dél–dél két- és többoldalú gazdasági együttműködés 
kialakítását, amely érezhető előnyöket eredményezne a polgárok számára, valamint 
javítaná a régió politikai környezetét; 

9. úgy véli, hogy a sajátos közös érdekekkel rendelkező tagállamok és ESZP-országok 
közötti megerősített szubregionális együttműködés pozitív lendületet adna az egész 
földközi-tengeri térségnek; ösztönzi a tagállamokat, hogy aknázzák ki a változó 
geometriájú együttműködési mintában rejlő lehetőségeket és hangsúlyozza, hogy a 
jövőbeli ESZP-nek támogatnia és szorgalmaznia kell e megközelítést, nevezetesen 
regionális finanszírozási keretén keresztül;

10. a mobilitással kapcsolatban kiáll a vízumeljárások megkönnyítése mellett az ESZP déli 
országai – különösen pedig a tanulók, kutatók és üzletemberek – tekintetében, és 
szorgalmazza, hogy a partnerországokkal kötendő visszafogadási megállapodások csak 
illegális bevándorlókra legyenek érvényesek, kizárva tehát mindazokat, akik 
menedékkérőnek, menekültnek vagy védelemre szoruló személynek vallják magukat, és 
megismétli, hogy a visszaküldés tilalmának elve minden olyan személyre alkalmazandó, 
aki halálbüntetés, embertelen bánásmód vagy kínzás kockázatának van kitéve;

11. felszólítja a főképviselőt/alelnököt, az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy helyezze az ESZP
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déli országaival folytatott kapcsolata előterébe a halálbüntetés eltörlésére, az emberi jogok 
és alapvető szabadságjogok –nevezetesen az egyesülés szabadsága, sajtó- és 
médiaszabadság – tiszteletben tartására vonatkozó uniós politikai prioritást; 

12. megjegyzi, hogy az összes ESZP-országgal folytatott szerződéses kapcsolatok kitérnek az 
emberi jogi kérdésekkel technikai szinten – emberi jogi albizottságok keretében –
foglalkozó rendszeres fórumok megtartására vonatkozó rendelkezésekre; kéri az EKSZ-t, 
hogy használja ki teljes körűen a meglévő albizottságokat és minden tárgyalás során 
szorgalmazza azok hatékonyabb és eredményorientáltabb tevékenységét;

13. felszólítja a főképviselőt/alelnököt, az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy egy 
kapacitásnövelést szolgáló célzott eszköz révén erősítse meg a civil társadalmi 
szervezetek szerepét a szakpolitika nyomon követésében, illetve a támogatás 
programozásában és végrehajtásában; 

14. hangsúlyozza a strukturált együttműködés jelentőségét a felsőfokú oktatás és kutatás 
területén a képesítések és oktatási rendszerek kölcsönös elismerésének ösztönzése végett, 
elsősorban a tanulók, kutatók és professzorok fokozottabb mobilitása érdekében, amelyet 
az agyelszívás elleni küzdelemre irányuló intézkedések kísérnek;  e tekintetben üdvözli a 
Tempus alapítványnak a felsőfokú oktatásban, illetve az ERASMUS Mundus 2. 
cselekvési programnak a diákcserék révén nyújtott segítségét, illetve az euromediterrán 
egyetem (EMUNI) létrehozását; 

15. hangsúlyozza a beruházások, a képzés, a kutatás és az innováció egymáshoz közelítésének 
fontosságát, különös figyelmet szentelve a munkaerő-piaci igényekhez igazított képzésre, 
a régió gazdasági-társadalmi kihívásainak leküzdése érdekében;

16. hiszi, hogy a fenntartható fejlődés az ESZP felülvizsgálatának átfogó alapelve kell, hogy 
legyen, ami konkrétan a környezetvédelem javítására, a régióban rejlő tetemes 
megújulóenergia-potenciál kiaknázására, valamint a szűkös vízkészlet jobb használatára 
irányuló politikák és projektek előmozdítására történő összpontosítást jelenti;

17. kiemeli az energia és a megújulóenergia-források – például a szél, a nap és a hullám –
területén folyó együttműködésben rejlő komoly lehetőségeket; támogatja a földközi-
tengeri napenergiaterv összehangolt végrehajtását és az ipari kezdeményezéseket, 
valamint az energiahatékonyság érdekében létrehozott euromediterrán stratégia 
elfogadását; kiemeli, hogy az energiaellátás biztonságának megerősítése érdekében fontos 
a transz-euromediterrán elektromos, gáz- és olajhálózatok összekapcsolásának 
előmozdítása;

18. emlékeztet a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
a víz és az energia, illetve ezek ésszerű használata jelentőségére; javasolja, hogy 
határozzák meg a mezőgazdasági együttműködést az ESZP prioritásaként, amely az 
euromediterrán mezőgazdasági menetrendet támogatja;

19. ismételten hangsúlyozza az ESZP finanszírozási eszközét jelentő ENVI értékeit; kiemeli 
ugyanakkor, hogy egy alulról felfelé építkező megközelítés biztosításával nagyobb 
rugalmasságot és célzottabb támogatást kell nyújtani, ami elsősorban a civil társadalomra 
és a helyi szintekre irányul;  hangsúlyozza az ENPI különböző programjainak nyomon 
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követési, irányítási és végrehajtási folyamataiban rejlő értékeket; felszólítja a Bizottságot 
és az EKSZ-t, hogy az ENPI helyébe lépő eszköz közelgő előkészítése során tartson korai 
konzultációkat a Parlamenttel és a civil társadalom érdekeltjeivel;

20. felszólítja a Tanácsot, hogy fogadja el az ENPI-rendelet 23. cikkét módosító, a Bizottság 
által 2008 májusában benyújtott és az Európai Parlament által 2008. július 8-án elfogadott 
jogalkotási javaslatot, amely lehetővé tenné a korábbi műveletekből visszamaradt 
pénzeszközök újrabefektetését, ezzel biztosítva, hogy a jelenlegi pénzügyi válságnak az 
EU-val szomszédos és különösen a déli régiók reálgazdaságára gyakorolt következményei 
enyhítését célzó, égetően szükséges eszköz az EU rendelkezésére álljon;

21. kiemeli, hogy növelni kell az ESZP déli dimenziója számára előirányzott pénzeszközöket 
az EU új, 2014–2020-as pénzügyi tervében annak biztosításához, hogy a finanszírozás 
illeszkedjen a politikai ambíciókhoz, illetve ahhoz, hogy a kiemelt státusz végrehajtása ne 
legyen kihatással az ESZP egyéb prioritásaira;

22. üdvözli az EBB-FEMIP által végzett munkát, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a régióban 
aktív többi nemzetközi pénzügyi intézettel szinergiára kell törekedni;

Az Európai Parlament szerepe

23. hangsúlyozza az Európai Parlament kulcsfontosságát a politikai vita előmozdításában, 
illetve a szabadság és a demokrácia szomszédos partnereink közötti elmélyítésében 
játszott szerepét, különösen a parlamentközi küldöttségeken és az UMT-PK-n keresztül;

24. újfent megismétli elköteleződését a parlamenti ellenőrzés jogának az ESZP végrehajtása 
során történő gyakorlása mellett, de egyben kész rendszeres eszmecserét folytatni a 
Bizottsággal az ENPI alkalmazásáról; üdvözli, hogy a Bizottság és az EKSZ széles körű 
konzultációt folytat az ESZP felülvizsgálatáról, és reméli, hogy a Bizottság és az EKSZ a 
jelentős dokumentumok – például az ESZP cselekvési program – előkészítése során is 
konzultációt fog biztosítani; kéri továbbá, hogy a Parlament kapjon engedélyt az ESZP-
partnerországokkal zajló tárgyalások tárgyát képező valamennyi nemzetközi 
megállapodáshoz való hozzáférésre az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdésével 
összhangban, amelynek értelmében a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen 
tájékoztatni kell a folyamat minden állomásáról;

*
* *

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a 
főképviselőnek/alelnöknek, a Bizottságnak, az EKSZ-nek, a tagállamok és az ESZP-
országok országok kormányainak és parlamentjeinek.


