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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa – wymiaru południowego

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozwój europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) od 2004 r., 
a w szczególności sprawozdania z postępów w jej wdrażaniu przedstawiane przez 
Komisję,

 uwzględniając plany działań przyjęte wspólnie z Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, 
Marokiem, Autonomią Palestyńską i Tunezją,

 uwzględniając komunikaty Komisji z dni: 11 marca 2003 r. pt. „Szersza Europa –
sąsiedztwo: nowe ramy stosunków z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami”1, 
12 maja 2004 r. pt. „Europejska polityka sąsiedztwa – dokument strategiczny”2, 4 grudnia 
2006 r. w sprawie wzmocnienia EPS3, 5 grudnia 2007 r. w sprawie silnej europejskiej 
polityki sąsiedztwa4 i 12 maja 2010 r. w sprawie podsumowania europejskiej polityki 
sąsiedztwa5,

 uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie EPS z dnia 26 lipca 
2010 r.,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje z dni: 19 stycznia 2006 r. w sprawie 
europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), 15 listopada 2007 r. w sprawie wzmocnienia EPS, 
19 lutego 2009 r. w sprawie procesu barcelońskiego – Unii na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego, 20 maja 2010 r. w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, 
6 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) 
i 19 lutego 2009 r. w sprawie przeglądu ENPI,

 uwzględniając konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Maroko z dnia 13 października 
2008 r., zgodnie z którymi zaawansowany status przyznano Maroku,

 uwzględniając konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 26 października 2010 
r., zgodnie z którymi zaawansowany status przyznano Jordanii,

 uwzględniając zatwierdzenie przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli w dniach 
13 i 14 marca 2008 r. inicjatywy „Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego”,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2008 r. pt. „Proces barceloński: Unia na 
                                               
1 COM(2003)0104 wersja ostateczna.
2 COM(2004)0373 wersja ostateczna.
3 COM(2006)0726 wersja ostateczna.
4 COM(2007)0774 wersja ostateczna.
5 COM(2010)0207.
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rzecz regionu Morza Śródziemnego”1,

 uwzględniając oświadczenie wydane na szczycie poświęconym regionowi Morza 
Śródziemnego w Paryżu w dniu 13 lipca 2008 r.,

 uwzględniając oświadczenia Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla 
Śródziemnomorza wydane na posiedzeniach w Paryżu (12 lipca 2008 r.), Kairze 
(20 listopada 2009 r.), Rabacie (22 stycznia 2010 r.), Palermo (18 czerwca 2010 r.) 
i Rzymie (12 listopada 2010 r.),

 uwzględniając zalecenia poszczególnych komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla 
Śródziemnomorza przyjęte na 6. sesji plenarnej w Ammanie w dniach 13 i 14 marca 
2010 r.,

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI)2,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że kluczowymi celami EPS są utrwalenie bezpieczeństwa, stabilności 
demokratycznej i dobrobytu, wspieranie dobrych rządów oraz poszanowanie 
podstawowych wolności i praw człowieka,

B. mając na uwadze, że od uruchomienia EPS w 2004 r. polityka ta doprowadziła do 
zacieśnienia stosunków z krajami partnerskimi i przyniosła pewne namacalne korzyści; 
mając na uwadze, że przy nadal istniejących wyzwaniach należy obecnie skoncentrować 
się na wdrażaniu, wykorzystując jasno określone priorytety działania, jasne poziomy 
odniesienia oraz zróżnicowanie na podstawie wyników i osiągnięć,

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony stwarza warunki, dzięki którym UE może 
poprawić skuteczność i spójność swojej polityki i funkcjonowania, szczególnie w sferze 
stosunków zewnętrznych, przez utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) oraz stanowiska wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego Komisji,

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Traktatu o Unii Europejskiej Unia rozwija 
szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni 
dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartej na wartościach Unii i charakteryzującej się 
bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy,

E. mając na uwadze, że nierozwiązane konflikty stanowią przeszkodę w realizacji EPS, 
utrudniając rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny, a także współpracę regionalną, 
stabilność i bezpieczeństwo,

F. mając na uwadze, że UE powinna wspierać podejście oddolne, zwiększając swoje 
wsparcie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacji, co jest 

                                               
1 COM(2008)0319.
2 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.
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warunkiem wstępnym długoterminowej stabilizacji,

G. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka, demokracja i praworządność, a także 
sprzeciw wobec kary śmierci są fundamentalnymi zasadami UE oraz że Parlament 
zdecydowanie angażuje się na rzecz zniesienia kary śmierci,

H. mając na uwadze, że kontekst regionalny, w jakim kształtuje się Unia dla 
Śródziemnomorza, cechują konflikty terytorialne, kryzysy polityczne i wzrost napięć 
społecznych, co razem wzięte spowalnia działanie instytucji Unii dla Śródziemnomorza, 
a także rozpoczęcie dużych projektów integracji regionalnej określonych przez szefów 
państw i rządów na szczycie w Paryżu w lipcu 2008 r.,

I. mając na uwadze, że skutki kryzysu gospodarczego i finansowego zwiększyły skalę 
politycznych, gospodarczych i społecznych wyzwań w południowych krajach partnerskich 
objętych EPS,

J. mając na uwadze, że trendy demograficzne wskazują, iż w najbliższych 20 latach liczba 
ludności państw członkowskich UE będzie stabilna, jednak przy coraz większym odsetku 
osób starszych, natomiast w krajach południowych objętych EPS przybędzie ludności, 
szczególnie w wieku aktywności zawodowej; mając na uwadze, że wzrost gospodarczy 
i tworzenie miejsc pracy w tych krajach mogą nie nadążyć za przewidywanym wzrostem 
liczby ludności, zwłaszcza że niektóre kraje już teraz zmagają się z bardzo wysoką stopą 
bezrobocia i z jeszcze wyższym poziomem bezrobocia młodzieży,

K. mając na uwadze, że ENPI przyczynił się do uproszczenia finansowania EPS; mając na 
uwadze, że proces tworzenia kolejnego instrumentu powinien odzwierciedlać konkluzje 
przeglądu strategicznego EPS i przebiegać w konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami,

Przegląd EPS – kwestie ogólne

1. potwierdza wartości, zasady i zobowiązania będące podstawą EPS, obejmujące 
demokrację, praworządność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych swobód, 
dobre rządy, gospodarkę rynkową i zrównoważony rozwój, a także potwierdza, że EPS 
nadal stanowi aktualne ramy pozwalające pogłębiać i zacieśniać stosunki z naszymi 
najbliższymi partnerami, tak aby wspierać ich reformy polityczne, społeczne 
i gospodarcze; podkreśla znaczenie utrzymania zasady wspólnej odpowiedzialności za 
koncepcję i realizację programów w ramach EPS;

2. zaznacza, że przegląd strategiczny EPS powinien odzwierciedlać zwiększone 
zaangażowanie polityczne ze strony wszystkich partnerów i wzmacniać różnicowanie 
w zależności od wyników, na podstawie jasno określonych poziomów odniesienia;

3. podkreśla, że należy uznać i wykorzystać zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, 
w szczególności wzmocnioną rolę wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, 
utworzenie ESDZ i nowe uprawnienia Parlamentu Europejskiego, aby nadać większą 
spójność polityce zagranicznej UE oraz poprawić skuteczność i zasadność jej 
zewnętrznego wymiaru i działań;
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Wymiar południowy

4. zauważa, że niektórym krajom partnerskim przyznano już zaawansowany status lub też 
status taki jest obecnie przedmiotem negocjacji; podkreśla, że ważne jest, aby istniało 
bardziej przejrzyste i spójne podejście do tego różnicowania oraz aby ustalone zostały 
jasne kryteria, które należy spełnić, by taki status uzyskać;

5. z żalem zauważa, że Parlament Europejski nie jest proszony o opinię na żadnym etapie 
przyznawania zaawansowanego statusu krajom partnerskim ani w sprawie 
opracowywania planów działania w ramach EPS; wzywa Radę i ESDZ do zaangażowania 
Parlamentu Europejskiego w proces decyzyjny dotyczący zaawansowanego statusu, 
w tym w ustalanie kryteriów, jakie muszą być spełnione, a także priorytetów i wytycznych 
ujętych w planach działania;

6. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą, aby aktywnie angażowała się 
w rozwiązywanie konfliktów w regionie, zapewniając aktywną rolę UE jako uczestnika, 
a nie tylko płatnika, a także zapobiegając blokowaniu przez te konflikty rozwoju EPS, jej 
wymiaru regionalnego i prowadzonej w jej ramach współpracy wielostronnej, której 
przykładem jest Unia dla Śródziemnomorza;

7. jest głęboko zaniepokojony stałym bezterminowym odkładaniem drugiego szczytu szefów 
państw i rządów Unii dla Śródziemnomorza, co stanowi negatywny sygnał dla 
mieszkańców i instytucji regionu; przypomina, że napięcia polityczne i konflikty 
regionalne w regionie Morza Śródziemnego nie powinny ograniczać możliwości 
czynienia konkretnych postępów w kierunku współpracy sektorowej i wielostronnej oraz 
że to właśnie przez ukończenie ważnych projektów integracji i prowadzenie otwartego 
dialogu politycznego Unia dla Śródziemnomorza może przyczynić się do budowy 
atmosfery zaufania, sprzyjającej realizacji celów związanych ze wspólnym wymiarem 
sprawiedliwości i bezpieczeństwem w duchu solidarności i pokoju;

8. apeluje, aby konkretnie kontynuowano oparte na współdziałaniu negocjacje w sprawie 
pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu, w celu utworzenia 
euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu odzwierciedlającej rzeczywistość 
społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów partnerskich; zachęca również do 
rozwijania dwustronnej oraz wielostronnej współpracy gospodarczej Południe-Południe, 
co przyniosłoby wymierne korzyści obywatelom, a także poprawiłoby nastroje polityczne 
w regionie;

9. uważa, że wzmocniona współpraca podregionalna państw członkowskich i krajów 
objętych EPS posiadających szczególne wspólne interesy mogłaby nadać pozytywną 
dynamikę całemu obszarowi śródziemnomorskiemu; zachęca państwa członkowskie do 
zbadania możliwości wykorzystania zmiennej geometrii jako modelu współpracy oraz 
podkreśla, że przyszła EPS powinna ułatwiać i wspierać to podejście, szczególnie za 
pomocą regionalnej puli środków finansowych;

10. co do mobilności, opowiada się za ułatwieniem procedur wizowych dla południowych 
krajów objętych EPS – zwłaszcza w odniesieniu do studentów, naukowców 
i przedsiębiorców – oraz zaznacza, że umowy o readmisji z krajami partnerskimi mogą 
obejmować jedynie imigrantów o nieuregulowanym statusie, a nie deklarujących się jako 
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ubiegający się o azyl, uchodźcy lub potrzebujący ochrony, przypomina też, że zasada 
„non-refoulement” ma zastosowanie do wszystkich osób, którym grozi kara śmierci, 
nieludzkie traktowanie lub tortury;

11. apeluje do wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, ESDZ i Komisji, aby 
w kontaktach z południowymi krajami objętymi EPS na pierwszy plan wysunięte zostały 
priorytety polityczne UE, jakimi są zniesienie kary śmierci, poszanowanie praw człowieka 
i podstawowych wolności, szczególnie wolności zrzeszania się oraz wolności prasy 
i mediów;

12. zauważa, że w ramach stosunków umownych ze wszystkimi krajami objętymi EPS 
przewidziane są ustalenia co do regularnego forum służącego rozpatrywaniu kwestii 
związanych z prawami człowieka na poziomie technicznym, w formie podkomisji 
zajmujących się prawami człowieka; postuluje, aby ESDZ w pełni wykorzystywała 
istniejące podkomisje i aby we wszystkich negocjacjach nalegała na uczynienie ich 
skuteczniejszymi i bardziej zorientowanymi na wyniki;

13. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą, ESDZ i Komisję do wzmocnienia 
roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu polityki oraz 
w planowaniu i wdrażaniu pomocy poprzez specjalny instrument służący budowaniu 
potencjału;

14. podkreśla znaczenie usystematyzowanej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego 
i badań naukowych, by zachęcać do wzajemnego uznawania kwalifikacji i systemów 
edukacyjnych, w szczególności w celu zwiększenia mobilności studentów, badaczy 
i wykładowców w powiązaniu ze środkami przeciwdziałającymi „ucieczce mózgów”; 
w związku z tym z zadowoleniem odnotowuje pomoc dla szkolnictwa wyższego 
zapewnianą w ramach programu Tempus oraz wymiany prowadzone w ramach 
2. działania programu ERASMUS Mundus, a także utworzenie Uniwersytetu 
Euro-Śródziemnomorskiego (EMUNI);

15. podkreśla znaczenie wzajemnego zbliżenia inwestycji, kształcenia, badań i innowacji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, 
w celu reagowania na społeczno-gospodarcze wyzwania w regionie;

16. uważa, że zrównoważony rozwój powinien być generalnym założeniem przeglądu EPS, 
ukierunkowanego szczególnie na poprawę ochrony środowiska, rozwój bogatego 
potencjału w zakresie energii odnawialnej w regionie oraz wspieranie polityki i projektów 
sprzyjających lepszemu wykorzystaniu skąpych zasobów wodnych;

17. podkreśla wysoki potencjał współpracy w dziedzinie energii i odnawialnych źródeł 
energii, jak energia wiatrowa, słoneczna i energia fal morskich; popiera skoordynowane 
wdrażanie śródziemnomorskiego planu słonecznego i inicjatyw przemysłowych, a także 
przyjęcie euro-śródziemnomorskiej strategii na rzecz efektywności energetycznej; 
podkreśla znaczenie promowania euro-śródziemnomorskich połączeń 
międzysystemowych w zakresie energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii;

18. przypomina, że istotne znaczenie mają rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, 
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dostosowanie do zmiany klimatu, dostęp do wody i jej racjonalne zużycie oraz energia; 
zaleca uczynienie współpracy w dziedzinie rolnictwa priorytetem EPS, w celu wsparcia 
euro-śródziemnomorskiego planu działania dla rolnictwa;

19. ponownie zwraca uwagę na wartość ENPI jako instrumentu finansowania EPS; podkreśla 
jednak, że trzeba doprowadzić do większej elastyczności i zapewnić lepiej ukierunkowaną 
pomoc, przeznaczoną szczególnie dla społeczeństwa obywatelskiego i szczebli lokalnych, 
przy zastosowaniu podejścia oddolnego; zwraca uwagę na wartość procesów 
monitorowania, zarządzania i wdrażania w odniesieniu do przebiegu poszczególnych 
programów w ramach ENPI; wzywa Komisję i ESDZ, aby na wczesnym etapie 
prowadziły konsultacje z Parlamentem i zainteresowanymi podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego w ramach zbliżających się przygotowań do kolejnego instrumentu;

20. wzywa Radę, aby przyjęła wniosek ustawodawczy mający na celu zmianę art. 23 
rozporządzenia w sprawie ENPI, przedstawiony przez Komisję w maju 2008 r. i przyjęty 
przez Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2008 r., co pozwoliłoby na ponowne 
zainwestowanie środków finansowych pochodzących z przeszłych operacji, tym samym 
zapewniając UE bardzo potrzebne narzędzie łagodzenia konsekwencji obecnego kryzysu 
finansowego dla realnej gospodarki ościennego regionu, w szczególności w krajach 
południowych;

21. podkreśla potrzebę zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wymiar 
południowy EPS w ramach zbliżającej się perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 
w celu zadbania, aby finansowanie odpowiadało ambicjom politycznym, i w celu 
wdrożenia zaawansowanego statusu bez wpływu na inne priorytety EPS;

22. z zadowoleniem przyjmuje pracę podjętą przez EBI-FEMIP, jednak zwraca uwagę na 
potrzebę synergii z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi, które również 
są aktywne w regionie;

Rola Parlamentu Europejskiego

23. podkreśla kluczowe znaczenie Parlamentu Europejskiego dla pogłębiania debaty 
politycznej oraz jego rolę w umacnianiu wolności i demokracji wśród sąsiadujących 
z nami partnerów, szczególnie poprzez delegacje międzyparlamentarne oraz 
Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza;

24. ponawia swoje zobowiązanie do dalszego korzystania z prawa do kontroli parlamentarnej 
przy wdrażaniu EPS, lecz także poprzez prowadzenie regularnych debat z Komisją na 
temat stosowania ENPI; z zadowoleniem przyjmuje prowadzone przez Komisję i ESDZ 
szerokie konsultacje dotyczące przeglądu EPS i wyraża nadzieję, że Komisja i ESDZ 
zagwarantują też konsultacje w związku z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, 
takich jak plany działania dotyczące EPS; ponadto wzywa do przyznania Parlamentowi 
dostępu do mandatów wszystkich negocjowanych obecnie umów międzynarodowych 
z krajami partnerskimi objętymi EPS, zgodnie z art. 218 ust.10 TFUE, który stanowi, że 
Parlament ma być natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury;

*
* *
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25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej, Komisji, ESDZ oraz rządom 
i parlamentom państw członkowskich i krajów objętych EPS.


