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Resolucija Evropskega parlamentao pregledu evropske sosedske politike – južni sklop

Evropski parlament,

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

 ob upoštevanju akcijskih načrtov, sprejetih skupaj z Egiptom, Izraelom, Jordanijo, 
Libanonom, Marokom, palestinsko upravo in Tunizijo,

 ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 11. marca 2003 z naslovom „Razširjena Evropa –
sosedstvo: nov okvir za odnose EU z njenimi vzhodnimi in južnimi sosedami1, z dne 12. 
maja 2004 z naslovom Evropska sosedska politika – strateški dokument2, z dne 4. 
decembra 2006 z naslovom Krepitev Evropske sosedske politike3, z dne 5. decembra 2007 
z naslovom Močna evropska sosedska politika4in z dne 12. maja 2010 z naslovom Pregled 
evropske sosedske politike5,

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

 ob upoštevanju njenih prejšnjih resolucij z dne 19. januarja 2006 o evropski sosedski 
politiki, z dne 15. novembra 2007 o krepitvi evropske sosedske politike, z dne 19. 
februarja 2009 o barcelonskem procesu: Unija za Sredozemlje, z dne 20. maja 2010 o 
uniji za Sredozemlje, z dne 6. julija 2006 o evropskem instrumentu sosedstva in 
partnerstva in z dne 19. februarja o pregledu evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva,

 ob upoštevanju sklepov pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 13. oktobra 2008, ki je 
Maroku podelil prednostni status, 

 ob upoštevanju sklepov pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 26. oktobra 2010, ki je 
Jordaniji podelil prednostni status,

 ker je Evropski svet na zasedanju 13. in 14. marca 2008 v Bruslju dal soglasje k 
barcelonskemu procesu in Uniji za Sredozemlje,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2008 o barcelonskem procesu in Uniji 
za Sredozemlje6,

                                               
1 KOM(2003)0104 končno.
2 KOM(2004)0373 končno.
3 KOM(2006)0726 končno.
4 KOM(2007)0774 končno.
5 KOM(2010)0207.
6 KOM(2008)0319.
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 ob upoštevanju izjave z vrha za Sredozemlje, ki je potekal 13. julija 2008 v Parizu,

 ob upoštevanju izjav predsedstva parlamentarne skupščine in Unije za Sredozemlje na 
njenem srečanju v Parizu (12. julij 2008), Kairu (20. novembra 2009), Rabatu (22. 
januarja 2010), Palermu (18. junija 2010) in Rimu (12. novembra 2010),

 ob upoštevanju priporočil odborov parlamentarne skupščine in Unije za Sredozemlje, ki 
so bila sprejeta na 6. plenarnem zasedanju v Amanu 13. in 14. marca 2010,

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 2006, ki vsebuje splošne določbe o ustanovitvi Evropskega instrumenta 
sosedstva in partnerstva1,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so bistveni cilji evropske sosedske politike utrjevanje varnosti, demokratične 
stabilnosti in blaginje ter spodbujanje dobrega upravljanja in spoštovanja temeljnih 
svoboščin in človekovih pravic,

B. ker je evropska sosedska politika od leta 2004, ko je bila vzpostavljena, privedla do 
okrepitve odnosov z državami partnericami in prinesla nekaj opaznih koristi; ker izzivi 
ostajajo, se je treba sedaj osrediniti na izvajanje, pri tem pa jasno opredeliti prednostne 
naloge za ukrepanje, jasna merila in razlikovanje, ki bo temeljilo na uspešnosti in 
dosežkih,

C. ker je Lizbonska pogodba ustvarila razmere, da lahko EU poveča učinkovitost in 
skladnost svojih politik in delovanja, zlasti na področju zunanjih odnosov, z ustanovitvijo 
evropske službe za zunanje delovanje in mesta visokega predstavnika/podpredsednika 
Komisije,

D. 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 temelji na 
vrednotah Unije in za katero so značilni tesni in miroljubni odnosi, ki izhajajo iz 
sodelovanja,

E. ker nerešeni spori pomenijo prepreko za uresničitev evropske sosedske politike ter 
zavirajo gospodarski, družbeni in politični razvoj, pa tudi regionalno sodelovanje, 
stabilnost in varnost,

F. ker bi morala EU spodbujati pristop od spodaj navzgor z večjo podporo civilni družbi in 
procesu demokratizacije, kar je pogoj za dolgoročno stabilizacijo,

G. ker so spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države ter nasprotovanje 
smrtni kazni temeljna načela EU, Parlament pa je odločno zavezan odpravi smrtne kazni, 

H. ker so za regionalni okvir, v katerem se oblikuje Unija za Sredozemlje, značilni 
ozemeljski spori, politične krize in večja družbena napetost, vse to pa upočasnjuje 

                                               
1 UL L 310, 9. 11. 2066, str. 1.
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delovanje institucij Unije za Sredozemlje, pa tudi začetek večjih regionalnih projektov za 
integracijo, ki so jih določili vodje držav in vlad na vrhu v Parizu julija 2008;

I. ker so učinki gospodarske in finančne krize še povečali gospodarske in socialne izzive v 
južnih državah partnericah evropske sosedske politike;

J. ker demografski razvoj kaže, da bo v prihodnjih dvajsetih letih število prebivalstva v 
državah članicah stabilno, vendar bo vse več starejših; tudi število prebivalstva v južnih 
državah partnericah evropske sosedske politike se bo povečalo, vendar zlasti v razponu za 
delo sposobnega prebivalstva; ker gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest v teh 
državah morda ne bo uspela iti v korak s predvidenim povečanjem števila prebivalstva, 
zlasti ker se nekatere države že soočajo z zelo visoko stopnjo brezposelnosti in še večjo 
stopnjo brezposelnosti mladih; 

K. ker je evropski instrument sosedstva in partnerstva pomagal poenostaviti financiranje 
evropske sosedske politike; ker bi moral proces razvoja njegovega naslednika odražati 
sklepe strateškega pregleda evropske sosedske politike in potekati ob posvetovanju z 
vsemi zainteresiranimi stranmi,

Pregled evropske sosedske politike – splošno

1. ponovno potrjuje vrednosti, načela in zaveze, na katerih je bila zgrajena evropska 
sosedska politika, ki vključujejo demokracijo, pravno državo, spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, dobro upravljanje ter tržno gospodarstvo in trajnostni 
razvoj, ter da je evropska sosedska politika še vedno veljaven okvir za poglobitev in 
okrepitev odnosov z našimi najbližjimi partnerji, da bi podprli njihove politične, družbene 
in gospodarske reforme; poudarja pomen ohranitve načela skupnega lastništva pri 
snovanju in izvajanju programov evropske sosedske politike;

2. poudarja, da bi moral strateški pregled evropske sosedske politike odražati močnejšo 
politično zavezo vseh partneric in okrepiti razlikovanje, ki bi temeljilo na uspešnosti in 
jasno določenih merilih; 

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 povečali učinkovitost in legitimnosti njene zunanje razsežnosti in 
delovanja;

Južni sklop

4. opaža, da je bil prednostni status že podeljen ali o njem potekajo pogajanja z nekaterimi 
državami partnericami; poudarja, kako pomembno je imeti preglednejše partnerstvo in 
skladnejši pristop do tega razlikovanja in oblikovati jasna merila, ki jih je treba izpolniti 
za pridobitev prednostnega statusa;

5. obžaluje, da se z Evropskim parlamentom ne posvetuje na nobeni stopnji pri podeljevanju 
prednostnega statusa državam partnericam niti pri izdelavi akcijskih načrtov evropske 
sosedske politike; poziva Svet in evropsko službo za zunanje delovanje, naj vključita 
Evropski parlament v postopek odločanja glede prednostnega statusa, vključno z merili, ki 
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jih je treba izpolniti, pa tudi v določanje prednostnih nalog in smernic, zajetih v akcijskih 
načrtih;

6. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj si dejavno prizadeva za rešitev 
sporov v tej regiji, z zagotovitvijo dejavne vloge EU kot akterja, ne le kot plačnika, ter za 
preprečitev, da bi ti spori zavirali razvoj evropske sosedske politike, njeno regionalno 
razsežnost in njeno večstransko sodelovanje, kot je Unija za Sredozemlje;

7. je globoko zaskrbljen zaradi stalnega odlaganja drugega vrha vodij držav in vlad Unije za 
Sredozemlje za nedoločen čas, kar daje negativen znak ljudem in institucijam v tej regiji; 
opominja, da politične napetosti in regionalni spori v Sredozemski regiji ne bi smeli 
ovirati možnosti za doseganje konkretnega napredka v smeri sektorskega in večstranskega 
sodelovanja in da lahko Unija za Sredozemlje z uresničevanjem večjih projektov 
integracije in odprtega političnega dialoga prispeva k razvoju ozračja zaupanja, ki bo 
podprlo doseganje ciljev pravosodja in skupne varnosti v duhu solidarnosti in miru;

8. poziva h konkretnim prizadevanjem za skupna pogajanja za razvitih in celovitih 
prostotrgovinskih območij, usmerjenih v prostotrgovinskega evro-sredozemskega 
območja, ki bo odražal družbeno-gospodarsko stanje posameznih držav partneric; 
spodbuja razvoj dvostranskega in večstranskega gospodarskega sodelovanja jug-jug, ki bo 
prineslo oprijemljive koristi za prebivalce in izboljšalo politično ozračje v tej regiji; 

9. meni, da bi lahko okrepljeno podregionalno sodelovanje med državami članicami in 
državami partnericami evropske sosedske politike s posebnimi skupnimi interesi 
vzpostavilo pozitivno dinamiko za vse sredozemsko območje; spodbuja države članice, 
naj raziščejo potencial spremenljive geometrije vzorca sodelovanja, in poudarja, da bi 
morala prihodnja evropska sosedska politika olajšati in spodbujati ta nastop, zlasti s 
svojimi regionalnimi sredstvi financiranja;

10. v zvezi z mobilnostjo se zavzema za olajšanje vizumskih postopkov za južne države 
partnerice evropske sosedske politike, zlasti za študente, raziskovalce in poslovneže, ter 
vztraja, da se lahko sporazumi o ponovnem sprejemu z državami partnericami predvidijo 
le za nezakonite priseljence;

11. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo, naj pri svoji stikih z južnimi državami partnericami evropske 
sosedske politike dajo prednost političnim prednostnim nalogam EU: ukinitev smrtne 
kazni, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti pravice do združevanja 
ter svobode tiska in neodvisnih medijev; 

12. je seznanjen, da pogodbeni odnosi z vsemi državami partnericami evropske sosedske 
politike vsebujejo dogovore o rednem forumu za obravnavanje vprašanj glede človekovih 
pravic na tehnični ravni v obliki pododborov o človekovih pravicah; poziva evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj v celoti izkoristi obstoječe pododbore v vseh pogajanjih, 
da bi jih spodbudila k večji učinkovitosti in usmerjenosti v rezultate;

13. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo, naj okrepijo vlogo organizacij civilne družbe pri spremljanju 
politike in načrtovanju pomoči ter izvajanju z namenskim sistemom za krepitev 
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zmogljivosti; 

14. poudarja pomen strukturiranega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in 
raziskav, da bi spodbudili medsebojno priznavanje kvalifikacij in izobraževalnih sistemov, 
zlasti za povečanje mobilnosti študentov, raziskovalcev in profesorjev, ob podpori 
ukrepov za boj proti begu možganov; v zvezi s tem pozdravlja pomoč, ki jo je program 
Tempus zagotovil visokošolskemu izobraževanju, in izmenjave, ki jih je zagotovil drugi 
akcijski program Erasmus Mundus, pa tudi ustanovitev evro-sredozemske univerze;

15. vztraja, da je pomembno bolj približati naložbe, usposabljanje, raziskave in inovacije, pri 
tem pa posebno pozornost nameniti usposabljanju, prilagojenemu potrebam trga dela, da 
bi se soočili z družbeno-gospodarskimi izzivi v tej regiji;

16. meni, da bi moral biti trajnostni razvoj bistveno načelo pregleda evropske sosedske 
politike, zlasti s poudarkom na boljšem varstvu okolja, razvoju obsežnega potenciala 
obnovljive energije v tej regiji ter uveljavljanju politik in projektov, ki spodbujajo boljšo 
uporabo omejenih vodnih virov;

17. poudarja velik potencial sodelovanja na področju energije in virov obnovljive energije, na 
primer vetrne in sončne energije ter energije valov; podpira usklajeno izvajanje 
sredozemskega načrta za sončno energijo in industrijske pobude, pa tudi sprejetje evro-
sredozemske strategije za energetsko učinkovitost; poudarja, kako pomembno je 
spodbujati vseevropsko-sredozemske elektroenergetske, plinske in naftne povezave za 
okrepitev zanesljive oskrbe z energijo;

18. opominja na pomen kmetijstva, razvoja podeželja, prilagajanja na podnebne spremembe, 
dostopa do vodnih virov in njihove smotrne rabe ter energije; priporoča, da se sodelovanje 
in kmetijstvo določita za prednostni nalogi evropske sosedske politike v podporo evro-
sredozemskim načrtom za kmetijstvo;

19. ponovno poudarja vrednost evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva kot 
finančnega instrumenta evropske sosedske politike; vendar poudarja, da je treba zagotoviti 
večjo prožnost in bolj ciljno usmerjeno pomoč, zlasti civilni družbi in lokalni ravni, ter 
tako ohraniti pristop od spodaj navzgor; poudarja pomen procesa spremljanja, 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. poziva Svet, naj sprejme zakonodajni predlog spremembe člena 23 v zakonodaji 
evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, ki jo je Komisija predstavila maja 2008, 
Evropski parlament pa sprejel 8. julija 2008; omogočil bi namreč ponovno naložbo 
sredstev, vrnjenih od preteklih dejavnosti, in tako zagotovil EU zelo potrebno orodje za 
omilitev posledic sedanje finančne krize na realno gospodarstvo sosedske regije, zlasti na 
jugu;

21. poudarja, da je treba povečati sredstva, namenjena južnemu sklopu evropske sosedske 
politike v prihodnjih finančnih perspektivah EU za obdobje 2014–2020, da bi zagotovili, 
da bodo ta sredstva ustrezala političnim ambicijam, in da bi uresničili prednostni status, ne 
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da bi pri tem vplivali na druge prednostne naloge evropske sosedske politike;

22. pozdravlja delo Evropske investicijske banke – Sklada za evro-sredozemske naložbe in 
partnerstvo, vendar poudarja, da so potrebne sinergije z drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami, ki so tudi aktivne v tej regiji;

Vloga Evropskega parlamenta

23. poudarja bistveni pomen Evropskega parlamenta pri pospeševanju politične razprave in 
njegove vloge pri krepitvi svobode in demokracije med našimi sosedskimi partnerji, zlasti 
prek medparlamentarnih delegacij ter parlamentarne skupščine in Unije za Sredozemlje;

24. ponovno se zavezuje nadaljevanju izvajanja pravice do parlamentarnega nadzora pri 
izvajanju evropske sosedske politike, med drugim z rednimi razpravami s Komisijo o 
uporabi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva; pozdravlja obširno 
posvetovanje Komisije in evropske službe za zunanje delovanje o pregledu evropske 
sosedske politike in upa, da bosta Komisija in evropska služba za zunanje delovanje 
zagotovili tudi posvetovanje pri pripravi zadevnih dokumentov, na primer akcijskih 
načrtov evropske sosedske politike; nadalje poziva, naj se Parlamentu omogoči vpogled v 
mandate vseh mednarodnih sporazumov, o katerih potekajo pogajanja z državami 
partnericami evropske sosedske politike, v skladu s členom 218(10) PDEU, po katerem je 
treba Parlament nemudoma in izčrpno obveščati o vseh stopnjah postopka;

*
* *

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, visoki 
predstavnici/podpredsednici Komisije, evropski službi za zunanje delovanje ter vladam in 
parlamentom držav članic in držav partneric evropske sosedske politike.


