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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la revizuirea politicii europene de 
vecinătate - dimensiunea sudică

Parlamentul European,

– având în vedere evoluţia politicii europene de vecinătate (PEV) începând din 2004 şi, în 
special, rapoartele de evaluare ale Comisiei privind punerea sa în aplicare,

 având în vedere planurile de acţiune adoptate în comun de Egipt, Israel, Iordania, Liban, 
Maroc, Autoritatea Palestiniană şi Tunisia,

 având în vedere comunicările Comisiei din 11 martie 2003 privind Europa extinsă –
vecinătatea: un nou cadru pentru relaţiile cu vecinii noştri din est şi din sud1, cea din 12 
mai 2004 referitoare la Documentul de strategie privind politica europeană de vecinătate 
(PEV)2, cea din 4 decembrie 2006 privind consolidarea PEV3, cea din 5 decembrie 2007 
privind consolidarea politicii europene de vecinătate4 şi cea din 12 mai 2010 privind 
bilanţul politicii europene de vecinătate5,

 având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la PEV din 26 iulie 
2010,

 având în vedere rezoluţiile sale anterioare: Rezoluţia din 19 ianuarie 2006 privind politica 
europeană de vecinătate (PEV), Rezoluţia din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea 
PEV, Rezoluţia din 19 februarie 2009 referitoare la Procesul de la Barcelona: Uniunea 
pentru Mediterana, Rezoluţia din 6 iulie 2006 privind Instrumentul european de vecinătate 
şi parteneriat (IEVP) şi Rezoluţia din 19 februarie 2009 referitoare la revizuirea IEVP,

 având în vedere concluziile Consiliului de asociere UE - Maroc din 13 octombrie 2008, 
care acordau un statut avansat Marocului, 

 având în vedere concluziile Consiliului de asociere UE - Iordania din 26 octombrie 2010, 
care acordau un statut avansat Iordaniei,

 având în vedere aprobarea de către Consiliul European de la Bruxelles de la 13 şi 14 
martie 2008 a „Procesului de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana”,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2008 privind „Procesul de la 
Barcelona: Uniunea pentru Mediterana”6,

                                               
1 COM(2003) 0104 final.
2 COM (2004) 0373 final.
3 COM (2006) 0726 final.
4 COM(2007) 0774 final.
5 COM(2010)0207.
6 COM(2008)0319.
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 având în vedere declaraţia reuniunii la nivel înalt de la Paris privind Mediterana, 
desfăşurată la Paris, la 13 iulie 2008,

 având în vedere declaraţiile biroului Adunării parlamentare a Uniunii pentru Mediterana 
(APUpM) realizate cu ocazia reuniunilor de la Paris (12 iulie 2008), de la Cairo (20 
noiembrie 2009), de la Rabat (22 ianuarie 2010), de la Palermo (18 iunie 2010) şi de la 
Roma (12 noiembrie 2010),

 având în vedere recomandările comisiilor APUpM, adoptate în cadrul celei de-a şasea 
sesiuni plenare, desfăşurate la Amman în perioada 13 - 14 martie 2010,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea 
unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat (IEVP)1,

 având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât consolidarea securităţii, a stabilităţii democratice şi a prosperităţii, promovarea 
bunei guvernanţe şi respectarea libertăţilor fundamentale şi a drepturilor omului sunt 
obiective esenţiale ale PEV;

B. întrucât, de la lansarea sa în 2004, PEV a dus la consolidarea relaţiilor cu ţările partenere 
şi a creat beneficii reale; întrucât există în continuare provocări, accentul ar trebui pus 
acum pe punerea în aplicare, prin definirea unor priorităţi clare de acţiune, evaluări clare 
şi diferenţiere bazata pe performanţă şi realizări;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona a creat condiţiile ca UE să-şi îmbunătăţească eficienţa şi
coerenţa politicilor şi funcţionării sale, în special în domeniul relaţiilor externe prin 
crearea Serviciul european pentru acţiune externă (SEAE) şi a funcţiei de Înalt 
Reprezentant/Vicepreşedinte al Comisiei;

D. întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea 
dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările învecinate în vederea stabilirii unui spaţiu de 
prosperitate şi de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii şi caracterizat prin relaţii 
strânse şi paşnice, bazate pe cooperare;

E. întrucât conflictele nesoluţionate reprezintă un obstacol în calea aplicării PEV, afectând 
dezvoltarea economică, socială şi politică, precum şi cooperarea, stabilitatea şi securitatea 
regională;

F. întrucât UE ar trebui să promoveze o abordare ascendentă, mărind sprijinul său pentru 
societatea civilă şi procesele de democratizare, ca o condiţie prealabilă pentru stabilitatea 
pe termen lung;

G. întrucât respectarea drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, precum şi 
opunerea faţă de pedeapsa cu moartea sunt principii fundamentale ale UE şi întrucât 
Parlamentul susţine ferm abolirea pedepsei cu moartea; 

                                               
1 JO L 310, 9.11.2066, p. 1.
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H. întrucât contextul regional în care UpM prinde contur este marcat de conflicte teritoriale, 
crize politice şi creşterea tensiunilor sociale, toate aceste încetinind funcţionarea 
instituţiilor UpM, precum şi lansarea proiectelor majore de integrare regională identificate 
de şefii de stat şi de guvern la Summitul de la Paris din iulie 2008;

I. întrucât efectele crizei economice şi financiare s-au alăturat provocărilor politice, 
economice şi sociale care există deja în ţările partenere PEV de la sud;

J. întrucât tendinţele demografice arată că, în următorii douăzeci de ani, populaţia statelor 
membre ale UE va fi stabilă, dar cu o populaţie din ce în ce mai îmbătrânită, iar ţările PEV 
de la sud vor înregistra o creştere a populaţiei, în special în rândul populaţiei active; 
întrucât este posibil ca creşterea economică şi crearea locurilor de muncă în aceste ţări să 
nu poată ţine pasul cu prognozele de creştere a populaţiei, în special având în vedere că 
unele ţări se confruntă deja cu rate foarte ridicate ale şomajului şi niveluri chiar mai 
ridicate de şomaj în rândul tinerilor; 

K. întrucât IEPV a contribuit la simplificarea finanţării PEV; întrucât procesul de elaborare a 
instrumentului care va înlocui IEPV ar trebui să reflecte concluziile revizuirii strategice a 
PEV şi ar trebui realizat prin consultări cu toate părţile interesate;

Revizuirea PEV - aprecieri generale

1. reafirmă valorile, principiile şi angajamentele care stau la baza PEV, printre care se 
numără democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, buna guvernanţă, economia de piaţă şi dezvoltarea durabilă; consideră că 
PEV rămâne un cadru valid pentru extinderea şi consolidarea relaţiilor cu cei mai 
apropiaţi parteneri în vederea susţinerii reformelor politice, sociale şi economice ale 
acestora; subliniază importanţa menţinerii principiului asumării comune în conceperea şi 
aplicarea programelor PEV;

2. subliniază că revizuirea strategică a PEV ar trebui să reflecte un angajament politic mai 
puternic din partea tuturor partenerilor şi să consolideze diferenţierea în funcţie 
performanţă, bazată pe criterii de evaluare clar definite; 

3. subliniază necesitatea recunoaşterii şi a utilizării schimbărilor aduse de Tratatul de la 
Lisabona, în special rolul consolidat al Înaltului Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisiei, 
crearea SEAE şi noile competenţe ale Parlamentului European, pentru a îmbunătăţi 
coerenţa politicii externe a UE şi pentru spori eficienţa şi legitimitatea acţiunii şi 
dimensiunii sale externe;

Dimensiunea sudică

4. subliniază faptul că statutul avansat a fost deja acordat sau este în curs de negociere cu 
unele dintre ţările partenere; subliniază importanţa de a avea o abordare mai transparentă 
şi mai coerentă cu privire la această diferenţiere şi de a stabili criterii clare care trebuie 
îndeplinite în vederea acordării statutului avansat;

5. îşi exprimă regretul privind faptul că Parlamentul European nu este consultat nici în toate 
etapele acordării statutului avansat ţărilor partenere, nici la elaborarea planurilor de 



RE\840978RO.doc 5/7 PE454.423v01-00

RO

acţiune ale PEV; invită Consiliul şi SEAE să implice Parlamentul European în procesul 
decizional privind statutul avansat, inclusiv cu privire la criteriile care trebuie îndeplinite, 
precum şi în stabilirea priorităţilor şi orientărilor incluse în planurile de acţiune;

6. invită Înaltul Reprezentant/Vicepreşedintele Comisiei să se angajeze efectiv în 
soluţionarea conflictelor din regiune, asigurând rolul activ al UE ca actor, nu numai ca 
finanţator, şi în prevenirea situaţiilor în care aceste conflicte ar bloca dezvoltarea PEV, a 
dimensiunii sale regionale şi a cooperării sale multilaterale, cum ar fi Uniunea pentru 
Mediterana;

7. îşi exprimă preocuparea deosebită privind amânarea sine die a celui de-al doilea Summit 
al şefilor de stat şi de guvern ai UpM, amânare care dă un semnal negativ popoarelor şi 
instituţiilor din regiune; reaminteşte că tensiunile politice şi conflictele regionale din 
regiunea mediteraneană nu ar trebui să scadă ritmul în care se pot realiza progrese 
concrete în direcţia stabilirii de relaţii de cooperare sectorială şi multilaterală şi că doar 
prin realizarea de mari proiecte de integrare şi prin dezvoltarea unui dialog politic deschis 
UpM va putea contribui la dezvoltarea unui climat de încredere propice atingerii 
obiectivelor de justiţie şi securitate comună într-un spirit de solidaritate şi pace;

8. solicită continuarea concretă a negocierilor pentru zonele de liber schimb consolidate şi 
globale cu scopul creării zonei de liber schimb euro-meditaraneene, reflectând realităţile 
socio-economice ale fiecărei ţări partenere; încurajează dezvoltarea unei cooperări 
economice bilaterale şi multilaterale sud-sud, care ar aduce beneficii concrete pentru 
cetăţeni şi ar îmbunătăţi climatul politic din regiune; 

9. consideră că cooperarea subregională consolidată între statele membre şi ţările PEV cu 
interese comune specifice ar putea crea o dinamică pozitivă pentru toată zona 
mediteraneană; încurajează statele membre să exploreze potenţialul geometriei variabile 
ca model de cooperare şi subliniază că viitorul PEV ar trebui să faciliteze şi să promoveze 
această abordare, în special prin capitolul său de finanţare regională;

10. susţine, cu privire la mobilitate, facilitarea procedurilor de acordare a vizelor pentru ţările 
PEV de la sud, în special pentru studenţi, cercetători şi oameni de afaceri; insistă asupra 
faptului că acordurile de readmisie cu ţările partenere pot fi încheiate numai pentru 
imigranţii ilegali, excluzând, prin urmare, persoanele care se declară solicitanţi de azil, 
refugiaţi sau persoane care necesită protecţie şi reiterează faptul că principiul nereturnării 
se aplică tuturor persoanelor care riscă condamnarea la moarte, tratamente inumane sau 
tortură;

11. solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisiei, SEAE şi Comisiei să pună în 
prim-planul contactelor lor cu ţările PEV de la sud priorităţile politice ale UE referitoare 
la abolirea pedepsei cu moartea, respectarea drepturilor omului şi libertăţile fundamentale, 
în special libertatea de asociere şi libertatea presei; 

12. ia act de faptul că relaţiile contractuale cu toate ţările PEV conţin acorduri pentru 
dezbaterea periodică a aspectelor legate de drepturile omului la nivel tehnic, în cadrul 
unor subcomisii pentru drepturile omului; solicită SEAE să folosească pe deplin 
subcomisiile existente şi să militeze în cadrul tuturor negocierilor pentru ca acestea să 
devină mai eficiente şi orientate spre rezultate concrete;
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13. invită Înaltul Reprezentant/Vicepreşedintele Comisiei, SEAE şi Comisia să consolideze 
rolul societăţii civile în ceea ce priveşte monitorizarea politicii şi respectiv punerea în 
aplicare şi programarea asistenţei printr-un instrument specific pentru întărirea capacităţii; 

14. subliniază importanţa unei cooperări structurate în domeniul învăţământului superior şi al 
cercetării pentru a încuraja recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi a sistemelor de 
învăţământ, în special în vederea creşterii mobilităţii studenţilor, a cercetătorilor şi a 
profesorilor, susţinută de măsuri vizând combaterea „exodului creierelor”;  salută în acest 
sens asistenţa oferită prin Tempus învăţământului superior şi schimburile prevăzute în 
cadrul ERASMUS Mundus Acţiunea 2, precum şi crearea Universităţii Euro-
Mediteraneene (EMUNI);

15. insistă asupra importanţei realizării unei apropieri între investiţii, formare, cercetare şi 
inovare, acordând o atenţie specială formării adaptate nevoilor pieţei muncii pentru a face 
faţă provocărilor socio-economice ale regiunii;

16. consideră că dezvoltarea durabilă ar trebui să fie un principiu transversal al revizuirii 
PEV, punând accentul pe îmbunătăţirea protecţiei mediului, dezvoltarea potenţialului 
important al energiilor din surse regenerabile în regiune şi promovarea politicilor şi 
proiectelor care vizează o mai bună utilizare a resurselor scăzute de apă;

17. subliniază potenţialul ridicat al cooperării în domeniul energiei şi al surselor regenerabile 
de energie, cum ar fi vântul, soarele şi valurile; sprijină coordonarea aplicării Planului 
mediteranean de energie solară şi a iniţiativelor industriale, precum şi adoptarea unei 
strategii euro-mediteraneene în materie de eficienţă energetică; sprijină importanţa 
promovării interconexiunilor trans-euro-mediteraneene din sectoarele energiei electrice, 
gazelor şi petrolului în scopul de a îmbunătăţi securitatea aprovizionării cu energie;

18. reaminteşte importanţa agriculturii, a dezvoltării rurale, a adaptării la schimbările 
climatice, a accesului la apă şi a utilizării sale raţionale, precum şi a energiei; recomandă 
transformarea cooperării în domeniul agriculturii într-o prioritate a PEV, în sprijinul foii 
de parcurs euro-mediteraneene pentru agricultură;

19. reafirmă valoarea IEPV ca instrument de finanţare a PEV; totuşi, subliniază necesitatea de 
a mări flexibilitatea şi de a asigura o asistenţă mai bine orientată, vizând în special 
societatea civilă şi autorităţile locale, garantând astfel o abordare ascendentă; subliniază 
importanţa proceselor de monitorizare, gestionare şi punere în aplicare a diferitelor 
programe din cadrul IEPV; invită Comisia şi SEAE să realizeze consultări anticipate cu 
Parlamentul şi reprezentanţii societăţii civile în legătură cu pregătirea, în viitorul apropiat, 
a instrumentului care va înlocui IEPV;

20. invită Consiliul să adopte propunerea legislativă de modificare a articolului 23 al 
regulamentului IEPV, prezentată de Comisie în mai 2008 şi adoptată de Parlamentul 
European la 8 iulie 2008, care ar permite reinvestirea fondurilor recuperate în urma 
operaţiunilor anterioare şi ar furniza UE un instrument foarte necesar pentru a atenua 
consecinţele actualei crize financiare asupra economiei reale a regiunilor vecine şi, în 
special, a regiunilor de la sud;

21. subliniază necesitatea creşterii fondurilor destinate dimensiunii sudice a PEV în cadrul 
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noilor perspective financiare ale UE pentru perioada 2014-2020, pentru a garanta că 
finanţarea este pe măsura ambiţiilor politice şi pentru a pune în aplicare statutul avansat, 
fără a afecta celelalte priorităţi ale PEV;

22. salută activitate realizată de BEI-FEMIP, dar subliniază necesitatea sinergiei cu alte 
instituţii financiare internaţionale care sunt, de asemenea, active în regiune;

Rolul Parlamentului European

23. subliniază importanţa esenţială a Parlamentului European în promovarea dezbaterilor 
politice şi rolul său pentru consolidarea libertăţii şi a democraţiei în ţările vecine 
partenere, în special prin delegaţiile interparlamentare şi AP-UpM;

24. îşi reafirmă angajamentul de a continua să-şi exercite dreptul la controlul parlamentar 
asupra aplicării PEV, dar şi de a organiza dezbateri periodice cu Comisia privind aplicarea 
IEPV; salută consultările extinse realizate de Comisie şi SEAE referitoare la revizuirea 
PEV şi speră că SEAE şi Comisia vor garanta şi realizarea de consultări pentru pregătirea 
documentelor relevante, cum ar fi planurile de acţiune ale PEV; de asemenea, solicită ca 
Parlamentul să aibă acces la mandatele tuturor acordurilor internaţionale în curs de 
negociere cu ţările partenere PEV, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din 
TFUE, care prevede că Parlamentul „este informat de îndată şi pe deplin pe parcursul 
tuturor etapelor procedurii”;

*
* *

25. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Înaltului 
Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisiei, Comisiei, SEAE, guvernelor şi parlamentelor 
statelor membre şi ale ţărilor PEV.


