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Unie pro Středomoří 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o Unii pro Středomoří 

(2009/2215(INI)) 

 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na barcelonské prohlášení přijaté na evropsko-středomořské konferenci 

ministrů zahraničních věcí v Barceloně ve dnech 27. a 28. listopadu 1995, kterým bylo 

zřízeno evropsko-středomořské partnerství, 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě a názvem „Barcelonský 

proces: Unie pro Středomoří“ (KOM(2008)0319), 

– s ohledem na schválení Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří na zasedání 

Evropské rady v Bruselu ve dnech 13. a 14. března 2008, 

– s ohledem na vrcholnou schůzku Paříž pro Středomoří, která se konala v Paříži dne 

13. července 2008, 

– s ohledem na závěrečné prohlášení vzešlé ze schůze ministrů zahraničních věcí Unie pro 

Středomoří, která se konala dne 3. a 4. listopadu 2008 v Marseille, 

– s ohledem na prohlášení předsednictva Evropsko-středomořského parlamentního 

shromáždění (EMPA) z Paříže (12. července 2008), z Káhiry (22. listopadu 2009) 

a z Rabatu (22. ledna 2010), 

– s ohledem na závěry zahajující schůze Evropsko středomořského shromáždění zástupců 

regionů a měst (ARLEM), která se konala dne 21. ledna 2010 v Barceloně, 

 

– s ohledem na závěrečné prohlášení evropsko-středomořského summitu hospodářských 

a sociálních rad a obdobných institucí, který se konal dne 19. října 2009 v Alexandrii, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení o středomořské politice Evropské unie, a zejména na 

usnesení ze dne 15. března 20071 a ze dne 5. června 20082 a na své usnesení 

o Barcelonském procesu: Unie pro Středomoří dne 19. února 20093, 

– s ohledem na závěry druhé evropsko-středomořské konference ministrů o posílení úlohy 

žen ve společnosti, která se konala v Marrákeši ve dnech 11. a 12. listopadu 2009, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o posílení evropské politiky 

sousedství4, 
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– s ohledem na doporučení výborů APEM přijatá na 6. plenárním zasedání v Ammánu 

ve dnech 13. a 14. března 2010, 

– s ohledem na doporučení APEM přijaté dne 13. října 2008 v Jordánsku a předložené na 

první schůzce ministrů zahraničních věcí Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří 

v Marseille, 

– s ohledem na statut generálního sekretariátu Unie pro Středomoří přijatý dne 3. března 

2010, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro mezinárodní 

obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0133/2010), 

A.  vzhledem k tomu, že země Středomoří jsou pro EU regionem klíčového významu a že 

v multipolárním a vzájemně závislém světě budou velké integrované regionální celky 

schopnější reagovat na sociální, kulturní, hospodářské, enviromnentální, demografické, 

politické a bezpečnostní výzvy, 

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie musí přijmou strategickou vizi, která zohlední 

všechny výzvy týkající se vztahů se středomořskými sousedy, přičemž prioritními budou 

sociální, hospodářský a demokratický rozvoj této oblasti, 

C.  vzhledem k tomu, že v článku 8 Smlouvy o EU Unie rozvíjí se zeměmi ve svém 

sousedství výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrých sousedských 

vztahů, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 

spočívajícími ve spolupráci, 

D.  vzhledem k tomu, že Unie pro Středomoří umožňuje více posílit regionální 

a mnohostranné hledisko evropsko-středomořských vztahů a oživit vyhlídky na vytvoření 

prostoru, kde 800 milionů obyvatel žije v míru, v bezpečí a v prosperitě, a nabízí ideální 

rámec pro přijetí socioekonomických výzev, podporu regionální integrace a zajištění 

společného rozvoje partnerských států, 

E.  vzhledem k tomu, že politika sousedství, která upřednostňuje prohlubování 

dvoustranných diferenciálních vztahů, nemůže sama o sobě přispět ke společnému 

procesu integrace a výrazných reforem v dané oblasti; vzhledem k příležitosti – kterou 

nabízí zavedení Unie pro Středomoří – posílit doplňkovost dvoustranných politik na jedné 

straně a na druhé straně politik regionálních, s cílem plnit účinněji cíle evropsko-

středomořské spolupráce založené na vzájemném uznání společných hodnot, jako je 

demokracie, právní stát, řádná veřejná správa a dodržování lidských práv; vzhledem 

k tomu, že je třeba trvat na tom, aby se všechny členské státy zavázaly uplatňovat 

evropskou politiku sousedství jednotným a věrohodným způsobem v souladu s článkem 8 

Smlouvy o EU, 

F.  vzhledem k tomu, že je  nutné opřít se o výsledky Barcelonského procesu, jehož cíle a 

výsledky musí být posíleny Unií pro Středomoří v souladu s pařížským prohlášením ze 

dne 13. července 2008 a vyhnout se násobení a překrývání stávajících politických nástrojů 

                                                                                                                                                           
 



a institucionálních úrovní a  zajistit tak, že budou tyto četné nástroje evropsko-

středomořské spolupráce účinné a soudržné, 

G.  vzhledem k tomu, že středomořské země prožívají již asi patnáct let rychlou diversifikaci 

svých obchodních a hospodářských vztahů (například s Ruskem, Čínou, Brazílií, státy 

Perského zálivu) a že jejich společnosti procházejí podstatnými přeměnami (spotřební 

vzorce, mobilita, demografické změny…), které ovlivňují jejich vnitřní, zejména územní 

rovnováhu, 

H.  vzhledem k tomu, že omezené kulturní výměny nemohou přispět ke sblížení národů 

Středomoří a že Evropa postupně ztrácí u svých středomořských partnerů kulturní vliv, 

I.  vzhledem k velkým vzrůstajícím rozdílům mezi členskými státy Evropské unie a třetími 

zeměmi oblasti Středomoří a ke strukturálním obtížím sociálně-ekonomické 

a institucionální povahy, které jsou zdrojem znepokojení a vyžadují rázná společná řešení 

ve společném zájmu všech států, které jsou členy Unie pro Středomoří; vzhledem k tomu, 

že potenciál hospodářského růstu třetích zemí oblasti Středomoří tuto perspektivu 

podporuje; vzhledem k nutnosti posílení integrace jih-jih, 

J.  vzhledem k tomu, že regionální kontext, v němž se Unie pro Středomoří formuje, je 

poznamenán politickými konflikty a napětím, které od pařížského summitu z července 

2008 podkopaly a zpomalily její rozvoj; vzhledem k tomu, že mírový proces na Blízkém 

východě je v současnosti na mrtvém bodě, 

K.  vzhledem k tomu, že se dopady hospodářské a finanční krize přidaly k politickým, 

hospodářským a sociálním výzvám existujícím v současnosti v partnerských zemích, a to 

především k problému nezaměstnanosti; vzhledem k tomu, že je v zájmu všech, ať už jde 

o tyto země nebo o země EU, aby nezaměstnanost v regionu klesla a aby populaci, a to 

zejména ženám, mládeži a venkovskému obyvatelstvu byla nabídnuta naděje pro 

budoucnost, 

L.  vzhledem k tomu, že obnovení míru na Blízkém východě a konkrétní vyhlídky na trvalé 

řešení jsou zásadní jak pro rozvoj evropsko-středomořských vztahů, tak pro řádné 

fungování a realizaci projektů Unie pro Středomoří, 

M.  vzhledem k tomu, že dvě důležité inovace Unie pro Středomoří – institucionální 

(spolupředsednictví, stálý společný výbor, tajemník Unie pro Středomoří) a provozní 

(integrující projekty) – musí fungovat účinně a transparentně, aby zlepšily životní 

podmínky občanů, hlavních uživatelů tohoto projektu, 

N.  vzhledem k tomu, že generální sekretariát je vyzýván k tomu, aby se stal hybnou pákou 

tohoto opatření, že jeho efektivita bude záviset na schopnostech jeho zaměstnanců, kteří 

budou muset pracovat nezávisle, a že přítomnost vysokého izraelského úředníka 

a vysokého palestinského úředníka, kteří budou spolupracovat v mezinárodní organizaci 

na regionální úrovni, dosud nemá obdoby a přináší naději, 

O.  vzhledem k tomu, že středomořské oblasti se přímo týkají důležitá mezinárodní témata, 

jako je udržitelný rozvoj, zabezpečení dodávek energie, migrační toky, kulturní výměna 

a turismus, a že musí řešit i přeshraniční problémy, jako je vodní hospodářství a přístup 

k vodě, znečištění a rozvoj dopravních sítí, a že místní a regionální orgány hrají proto 

klíčovou roli při vytváření udržitelných územních politik uzpůsobených místním 



 

specifickým rysům a uskutečňování konkrétních a inkluzivních projektů, 

P.  vzhledem k tomu, že zemědělství je ve středomořských zemích rozhodujícím faktorem 

díky své socioekonomické váze, vlivu na životní prostředí a dopadům v oblasti územní 

vyváženosti, 

Q.  vzhledem k tomu, že 60 % světové populace trpící nedostatkem vody je soustředěno 

na jihu Středozemí a na Blízkém východě a že do roku 2025 by podle zprávy UNDP 

o arabském světě a Modrého plánu mohlo 63 milionů osob trpět nedostatkem pitné vody, 

R.  připomíná rozhodnutí přijaté konferencí ministrů Unie pro Středomoří, která se konala 

dne 4. listopadu 2008 v Marseille, zmenšit digitální propast mezi oběma břehy 

Středozemního moře, která vyústila do návrhu MED-BB (broadband pro Středomoří), 

S.  vzhledem k tomu, že od pařížského summitu se projekty oznámené v rámci Unie pro 

Středomoří celkově potýkají s nedostatečným financováním, které by mohlo zpozdit 

jejich zavádění, 

T.  vzhledem k značnému rozsahu migračních toků a výzvám, které s sebou přinášejí 

na jedné nebo na druhé straně Středozemního moře v oblasti občanské, sociální, kulturní 

a ekonomické, 

U.  vzhledem k velkému významu kapitálového toku v podobě prostředků, které přistěhovalci 

přinášejí populacím zemí jižního Středomoří, 

V.  vzhledem k nedávnému vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a institucionálním 

změnám, které s sebou přinesla na jedné straně, a na druhé straně k opakujícím se 

otázkám, co se týče fungování a financování Unie pro Středomoří, které od Evropského 

parlamentu vyžadují, aby vývoj Unie pro Středomoří úzce sledoval, aby jeho příspěvek 

vedl k jednoznačnému úspěchu summitu v Barceloně, 

1. žádá vedoucí představitele států a vlád Unie pro Středomoří, kteří se dne 7. června 2010 

sejdou v Barceloně, aby učinili vše pro to, aby toto setkání, po dvou obtížných letech, 

úspěšně nastartovalo instituce Unie pro Středomoří a provádění významných projektů 

a pokročilo ve všech kapitolách evropsko-středomořské spolupráce; 

2. je nadále i přes vytvoření Unie pro Středomoří znepokojen skutečností, že není jasně 

definována politika EU ve Středomoří a dlouhodobá strategie rozvoje a stabilizace 

regionu; trvá na tom, aby se proces evropsko-středomořské integrace nutně opět stal 

politickou prioritou v programu EU; 

3. vyzývá vlády členských států Unie pro Středomoří, aby zásadně zrevidovaly 

a prohloubily politický dialog; trvá na tom, že vzájemný respekt a naslouchání si jsou 

základními prvky tohoto dialogu, a připomíná, že podpora a dodržování demokracie, 

právního státu a lidských práv, ať už občanských, politických, hospodářských, sociálních 

nebo kulturních, jakož i kolektivních práv, musí být jasně zakotveny v cílech této nové 

iniciativy, zejména posílením stávajících mechanismů; v tomto ohledu trvá na tom, že je 

třeba dodržovat svobodu projevu, myšlení a vyznání a zaručit práva menšinám, včetně 

menšin náboženských; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat rovnosti žen 

a mužů a boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace; znovu potvrzuje svou 

podporu demokratickým politickým organizacím a organizacím občanské společnosti 



jižního Středomoří a chválí kvalitní práci, kterou odvedly organizace žen; 

4. je toho názoru, že politická napětí a regionální konflikty v oblasti Středomoří nesmí 

zbrzdit možnost konkrétně přistoupit k odvětvové a vícestranné spolupráci a že pouze 

uskutečněním velkých integrujících projektů a otevřeným politickým dialogem přispěje 

Unie pro Středomoří k vytvoření důvěry nutné k dosažení cílů spravedlnosti a společné 

bezpečnosti, v duchu solidarity a míru; nicméně zdůrazňuje, že Unie pro Středomoří 

nebude schopna plně dosáhnout úspěchu, aniž by vyřešila jednotlivé regionální konflikty, 

a to za dodržení mezinárodního práva, čímž se Středomoří stane pobřežím, kde vládne 

mír; 

5. trvá na tom, že je naléhavě nutné dosáhnout spravedlivého a udržitelného řešení konfliktu 

na Blízkém východě, a v tomto ohledu EU a všechny členské země Unie pro Středomoří 

nabádá k tomu, aby zaujaly rázný přístup; znovu opakuje svou výzvu k obnovení 

smysluplného jednání v rámci mírového procesu s cílem dosáhnout spoluexistence dvou 

států, nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu a izraelského 

státu, které budou vedle sebe žít v míru a bezpečnosti a jejichž hranice budou 

mezinárodně uznané; podporuje významný přínos, kterým může Unie pro Středomoří 

přispět ke zlepšení vztahů mezi Izraelem a Palestinskou národní správou, zejména 

spoluprací izraelských a palestinských zástupců v rámci Unie pro Středomoří; 

6. vyjadřuje politování nad skutečností, že stále nebyl dokončen proces dekolonizace 

Západní Sahary; 

7. vyjadřuje potěšení nad jmenováním generálního tajemníka a nad přijetím statutu 

sekretariátu a s ohledem na barcelonský summit doporučuje, aby při vytváření 

institucionální a funkční struktury Unie pro Středomoří byly zohledněny tyto prvky: 

– poskytnout sekretariátu dostatečné prostředky, a to jak finanční, tak i statutární, 

které mu umožní vykonávat svou činnost účinně a nezávisle; trvá na tom, že je 

naléhavě nutné, aby byl sekretariát plně provozuschopný a aby si své zaměstnance 

vybral podle zásluh, přičemž by zvláštní pozornost věnovat zásadám zeměpisného 

rozdělení a rovnosti žen a mužů; 

 

– vyjasnit kritéria pro rozhodování, financování a provádění významných projektů, 

zejména stanovení priorit na tři příští roky; 

 

– zajistit společné zastoupení evropských účastníků (členských států, Rady a Komise) 

v souladu s Lisabonskou smlouvou a současně umožnit aktivní účast všech třetích 

zemí oblasti Středomoří; 

 

– dbát na demokratickou legitimitu Unie pro Středomoří potvrzením APEM jakožto 

nedílné součásti institucionální stavby; 

 

– posílit koordinaci s projekty a programy Společenství schválenými zvláštními 

ministerskými konferencemi zejména s přihlédnutím k možné součinnosti; 

 

– umožnit spolupráci proměnlivé konfigurace, která bude otevřena zemím 

a mnohostranným institucím, které si přejí spolupracovat na projektech společného 

zájmu; 



 

 

– zaručit řádnou spolupráci mezi sekretariátem a Evropskou komisí a jednoznačně 

rozdělit jejich pravomoci; požádat Komisi, aby aktivně spolupracovala s Unií pro 

Středomoří, a požadovat jasnější přístup k její účasti v této nové institucionální 

struktuře; 

– rozvinout komunikační činnost pro zviditelnění aktivit Unie pro Středomoří; 

informovat občany o velkých projektech a pokroku Unie pro Středomoří, zejména 

přes dokonalý a obohacený internet; 

 

– dbát na demokratickou legitimitu Unie pro Středomoří tak, aby rozhodnutí byla 

přijímána transparentním způsobem za účasti Evropského parlamentu, EMPA 

a vnitrostátních parlamentů; zdůraznit, že APEM musí být uznán jakožto nedílná 

součást Unie pro Středomoří parlamentního rozměru; 

 

– zajistit dialog se všemi zúčastněnými stranami (místními orgány a organizacemi 

občanské společnosti) a jejich sdruženími v rozhodovacím procesu týkajícím se 

hlavních projektů; 

8. připomíná, že na pařížském summitu bylo rozhodnuto o šesti významných strategických 

horizontálních sektorech (civilní ochrana, námořní a pozemní dálnice, odstranění 

znečištění Středozemního moře, středomořský solární program, Iniciativa pro rozvoj 

podnikání v oblasti Středozemního moře a Evropsko-středomořská univerzita), přičemž 

pro většinu z nich jsou již vyvíjeny projekty přijaté v rámci evropsko-středomořského 

partnerství; zdůrazňuje proto význam podrobného hodnocení regionálních programů 

a prostředků, které v rámci evropsko-středomořského partnerství již fungují, a přeje si, 

aby se při výběru projektů financovaných v rámci Unie pro Středomoří postupovalo podle 

kritérií přínosu jak na regionální, tak místní úrovni; podporuje rychlou realizaci těchto 

prioritních projektů; 

9. domnívá se, že je zásadní, aby bylo zaručeno, navýšeno a mobilizováno financování 

projektů z veřejných a soukromých fondů; v této souvislosti: 

 

– vyzývá členy Unie pro Středomoří, aby projekty pro fondy přizpůsobily aktuálním 

výzvám, a očekává, že účastníci barcelonského summitu učiní historický závazek; 

 

– trvá na tom, aby v období, než bude ukončen finanční výhled 2007–2013, nebyly 

finančními příspěvky Unie dotčeny probíhající nebo plánované regionální 

evropsko-středomořské programy; zdůrazňuje, že v rámci nového finančního 

výhledu na období 2014–2020 je třeba prostředky určené pro jižní část evropské 

politiky sousedství a příspěvky EU na projekty Unie pro Středomoří významně 

navýšit a vzít přitom v úvahu dopady hospodářské a finanční krize a výzvy v oblasti 

fiskální konsolidace; 

 

– je potěšen, že v dané oblasti již fungují vnitrostátní finanční instituce, a to jak 

evropské (BEI-FEMIP, BERD), tak i mezinárodní (Světová banka); trvá na tom, že 

je nutné nalézt synergie v souvislosti s významnými projekty, a navrhuje vytvořit 

evropsko-středomořskou banku pro investice a rozvoj, která by posílila povahu 

rovnocennosti severní a jižní části Unie pro Středomoří; 

 

– zdůrazňuje roli Evropské investiční banky (EIB), která zajišťuje koordinaci tří ze 



šesti prioritních projektů (odstranění znečištění Středozemního moře, solární 

program a námořní a pozemní dálnice); 

 

– zdůrazňuje nutnost vytvořit podmínky pro širší spolupráci a lepší finanční 

a hospodářskou integraci mezi členskými zeměmi Unie pro Středomoří a zejména 

mezi zeměmi jižního Středomoří; 

 

– je potěšen nedávným zprovozněním investičních fondů určených k financování 

projektů Unie pro Středomoří, mezi nimiž je i fond InfraMed zaměřený na projekty 

související s infrastrukturou, a vyzývá jednotlivé aktéry, aby usnadnili rozvoj 

podobných iniciativ a podpořili spolupráci mezi investory, zejména dlouhodobými 

investory; 

 

– požaduje zavést investiční fondy určené k financování projektů místních 

a regionálních správních celků v oblasti udržitelného rozvoje; 

10. podporuje snahy o zlepšení ekonomického a právního prostředí třetích zemí s tím, že 

přednostně by měly být vytvořeny životaschopné a spolehlivé subregionální finanční 

instituce, jakož i snahy přilákat zahraniční investice; vyzývá rovněž k: 

 

– zavedení společné charty na ochranu investic pro třetí středomořské země, která 

umožní harmonizovat a zlepšit tuto ochranu a investice podpořit; 

 

– vytvoření systému pojištění a finančních záruk pro investory inspirovaného 

systémem Multilaterální agentury pro investiční záruky (MIGA) a přizpůsobeného 

evropsko-středomořskému kontextu; 

 

– reformy zaměřené na snížení administrativních omezení a zejména zlepšení 

a zjednodušení realizace smluv; 

 

– podpora postupné a účinné harmonizace pracovního práva respektujícího práva 

zaměstnanců v členských zemích Unie pro Středomoří; 

 

– zlepšení přístupu malých a středních podniků k úvěrům a nabídek týkajících se 

úvěrových a mikroúvěrových programů; 

11. očekává zlepšení hospodářského a právního prostředí dané oblasti, což je nezbytnou 

zárukou pro budoucí investice; trvá na cíli, kterým je upřednostňovat rozvoj lidských 

zdrojů a zaměstnanosti v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí pro boj proti chudobě; 

zdůrazňuje, že zachováni a rozvoj stabilních veřejných služeb je další důležitou 

podmínkou, která zaručí udržitelný rozvoj v regionu; 

12. domnívá se, že prohloubení dvoustranné i mnohostranné hospodářské spolupráce jih-jih 

přinese občanům značné výhody a zlepší politické ovzduší v regionu; 

13. trvá na zásadní nutnosti rozvíjet obchod na úrovni jih–jih, protože v této oblasti dochází 

pouze k 6 % všech obchodních transakcí, a tedy i na nutnosti jednat v zájmu rozšíření 

dohody z Agadiru; připomíná, že tyto země mají zájem na tom, aby se jejich vztahy 

a obchod zintenzivnily s cílem vytvořit jednotný a silný pól atraktivní pro investory 

a hájit zájmy regionu a valorizovat jeho vývoj; zdůrazňuje, že Unie pro Středomoří musí 



 

usnadnit vyřizování žádostí o technickou a finanční pomoc s ohledem na podporu 

hospodářské integrace na úrovni jih-jih; domnívá se, že rozšíření a zjednodušení 

kumulace pan-evropsko-středomořského původu by mohlo přispět k dosažení tohoto cíle; 

14. podtrhuje důležitost současných jednání v Evropsko–středomořské zóně volného obchodu 

a vybízí státy Unie pro Středomoří, aby sladily své postoje v souvislosti s jednáními 

Světové obchodní organizace; 

15. žádá Komisi, aby při jednáních o obchodních dohodách zohlednila výsledky existujících 

posouzení dopadu a posoudila sociální a environmentální důsledky procesu liberalizace 

s ohledem na změnu klimatu a hospodářskou a sociální krizi a podle potřeby umožnila její 

postupné a asymetrické uplatňování, přičemž bude zároveň chránit srovnatelná výrobní 

odvětví na obou březích Středomoří, u nichž bude větší pravděpodobnost, že budou 

v důsledku větší liberalizace čelit konkurenci; vyzývá Unii pro Středomoří, aby projekty 

vybírala především v závislosti na sociálních a hospodářských potřebách a nutnosti snížit 

dopad na životní prostředí; 

16. očekává, že dohody o přidružení budou revidovány s ohledem na nové potřeby související 

s finanční, hospodářskou a sociální krizí, jakož i s potravinovou a energetickou krizí; 

připomíná, že jedním z hlavních cílů vytvoření evropsko-středomořské zóny volného 

obchodu musí být i nadále obchod v zájmu rozvoje a snižování chudoby, a doufá, že plán 

ministerského summitu, který se konal dne 9. prosince 2009, umožní tohoto cíle 

dosáhnout; 

17. vyjadřuje politování nad skutečností, že pařížské prohlášení se dostatečně nevěnovalo 

sociálně-hospodářským, obchodním a energetickým aspektům, jako jsou přímé zahraniční 

investice, zaměstnanost, energetická účinnost, šedá ekonomika nebo snižování chudoby, 

a žádá, aby situace byla na barcelonském summitu napravena; 

 

18. připomíná, že přistěhovalecké politiky představují jednu z priorit evropsko-

středomořského partnerství, a vyzývá členské státy a orgány Unie pro Středomoří, aby 

věnovaly mimořádnou pozornost koordinovanému řízení migračních toků;  zdůrazňuje, 

že formování Unie pro Středomoří musí jít ruku v ruce se zhodnocením lidských zdrojů 

a obchodu mezi obyvateli Středomoří, a nabádá kromě regulace toků a boje proti 

nedovolenému přistěhovalectví k postupnému usnadnění volného pohybu mezi oběma 

břehy, k posílení opatření k integraci přistěhovalců, k vypracování aktivních politik 

umožňujících zvyšovat zaměstnanost a ke zlepšení podmínek pro uplatňování práva na 

azyl; domnívá se, že je třeba zajistit kontinuitu ministerské konference Euromed 

o přistěhovalectví, která se konala v Albufeiře ve dnech 18. a 19. listopadu 2007; 

19. vyzývá členy Unie pro Středomoří, aby usnadnili převody finančních prostředků, které 

přistěhovalci posílají obyvatelům zemí svého původu, zejména tím, že sníží náklady, 

které jsou s těmito transakcemi spojeny; 

20. připomíná význam čtvrté kapitoly evropsko-středomořské spolupráce (týkající se 

přistěhovalectví, sociální integrace, spravedlnosti a bezpečnosti) a zdůrazňuje, že je 

nutné, aby Unie pro Středomoří podporovala spolupráci v rámci této kapitoly; 

21. trvá na strategickém významu otázek zemědělství, rozvoje venkova, přizpůsobení se 

klimatickým změnám, rozumného využívání vody a energie ve středomořských zemích 

a žádá, aby se spolupráce v oblasti zemědělství stala politickou prioritou; nabádá státy 



Unie pro Středomoří, aby se co nejvíce snažily sladit své postoje pro jednání Světové 

obchodní organizace a aby se pokusily lépe sladit evropsko-středomořské zemědělské 

politiky, zejména pokud jde o vhodné sociální normy, bezpečnost potravin, 

rostlinolékařské a environmentální normy a normy pro kvalitu výrobků; domnívá se, že 

tyto politiky musí obsahovat požadavky udržitelného rozvoje (včetně ochrany přírodních 

zdrojů) a v konečném důsledku umožnit vznik regionálních trhů při zohlednění zvláštní 

a konkurenční situace středomořských zemědělců a potřeby zachování silného 

zemědělského odvětví; 

22. zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat regionální zemědělskou politiku podle evropsko-

středomořského plánu pro zemědělství, která by chránila místní produkci potravin a jejich 

bezpečnost a podporovala produkci, distribuci a diverzifikaci typických středomořských 

produktů a rozvoj malých a středních podniků a která by byla přizpůsobena udržitelnému 

rozvoji; s ohledem na rostoucí problémy se zásobováním potravinami v mnohých 

středomořských partnerských zemích vyzývá Komisi, aby přijala požadavky partnerů 

týkající se širších záruk a rychlých postupů jejich splnění v době potravinových krizí, 

23. znovu potvrzuje podporu, kterou Unie pro Středomoří věnuje životnímu prostředí, 

a připomíná význam evropsko-středomořské iniciativy na odstranění znečištění 

Středozemního moře; vítá v tomto ohledu zahájení druhé fáze investičního programu pro 

odstranění velkých zdrojů znečišťování v oblasti Středozemního moře - mechanismu 

financování přípravy a realizace projektů (MeHSIP PPIF); domnívá se, že je naléhavě 

nutné dosáhnout pokroku v konkrétní oblasti prevence znečištění moře a že Středozemní 

moře zasluhuje zvláštní pozornost jakožto uzavřené moře; upřesňuje, že všechny projekty 

Unie pro Středomoří musí být předloženy a prováděny v souladu s příslušnými programy 

týkajícími se zejména plánu akcí pro Středomoří v Programu OSN pro životní prostředí 

Barcelonské úmluvy; 

24. vyzývá partnerské státy, aby v rámci velkých projektů Unie pro Středomoří týkajících se 

pozemní a námořní dopravy zlepšily infrastrukturu s cílem zajistit lepší pohyb osob 

a zboží v oblasti Středomoří a přispět tak k udržitelné dopravní politice a aby při tom 

vzaly v úvahu požadavky udržitelného rozvoje, snížení emisí plynů se skleníkovým 

efektem, energetické účinnosti a intermodality; zdůrazňuje, že tyto snahy musí být 

realizovány zejména v součinnosti s politikou životního prostředí, průmyslu, veřejného 

zdraví a územního plánování; trvá na nutnosti rozvinout projekty mořských dálnic, aby se 

podpořilo využívání různých druhů dopravy a vytvořily se bezpečné, vlastní a trvalé 

obchodní cesty; 

25. domnívá se, že zlepšování přístavní a pozemní dopravní infrastruktury může pomoci při 

podpoře hospodářského růstu a obchodu mezi evropskými a středomořskými zeměmi; 

26. zdůrazňuje nutnost posílit spolupráci v oblasti energie a vyzývá k okamžitému sestavení 

plánů rozvoje, které budou podporovat diferenciaci zdrojů a energetických tras a přispějí 

tak rozhodujícím způsobem k zabezpečení dodávek energie v oblasti Středomoří; 

27. připomíná široký potenciál obnovitelných zdrojů energie, zejména solární energie, 

v evropsko-středomořském regionu; podporuje rychlé a koordinované zavedení 

středomořského solárního programu, jehož hlavním cílem je vytvořit do roku 2020 20 

GW nové kapacity výroby obnovitelné energie ve Středomoří, a průmyslových iniciativ, 

jako je DESERTEC, a přijetí evropsko-středomořské strategie pro energetickou účinnost; 

přeje si, aby projekty přednostně odpovídaly potřebám dodavatelských zemí, a v této 



 

souvislosti zdůrazňuje dopady posílení infrastruktur sítí, zejména v jižním Středomoří, 

postupného zavádění vzájemně závislého regionálního trhu a vytvoření nového 

průmyslového odvětví souvisejícího například s výrobou solárních komponentů na 

hospodářský rozvoj partnerských zemí; 

28. vyzývá k dalšímu prosazování a podpoře iniciativy „solární energie pro mír“ v rámci 

Evropsko-Středomořského integračního projektu energetického trhu (MED-EMIP); 

29. doporučuje, aby se země účastnící se Evropsko-Středomořského procesu zapojily 

do iniciativy „inteligentní města“, jež je zamýšlena ve strategickém plánu pro energetické 

technologie; 

30. souhlasí s podporou trans-evropsko-středomořských sítí s elektřinou, plynem a ropou za 

účelem posílení bezpečnosti dodávek energie; zdůrazňuje, že je důležité dokončit 

středomořské sítě s elektřinou, a podporuje rozvoj jižního plynového koridoru; vybízí 

k využívání zpětného toku, pokud je to odůvodněno z hlediska bezpečnosti, nákladové 

efektivnosti a životaschopnosti; 

31. zdůrazňuje, že klimatické cíle 20-20-20 v oblasti klimatu budou mít výrazný dopad 

na poptávku po plynu, což znamená, že vytvoření akčního plánu LNG pro členské země 

Unie pro Středomoří by zkvalitnilo různost a bezpečnost dodávek, zejména v zemích, 

které jsou závislé na jediném dodavateli; 

32. zdůrazňuje důležitost technologického pokroku LNG a investování do přepravních 

kapacit a také terminálů pro zpětné zplynování; připomíná, že kromě rozvoje infrastruktur 

je nutností také námořní bezpečnost; 

33. trvá na nezbytnosti rozvinout pevnou spolupráci v oblasti ochrany občanů Středomoří 

v boji proti přírodním katastrofám, zejména zemětřesením, záplavám a lesním požárům; 

podporuje vytvoření evropsko-středomořského institutu lesních požárů; 

34. trvá na tom, že v rámci Unie pro Středomoří je třeba vytvořit nové projekty zaměřené 

na vzdělávání, výměnu středoškolských i vysokoškolských studentů a v oblasti výzkumu, 

jakožto faktorů sblížení a rozvoje národů obou břehů Středozemního moře; domnívá se, 

že je prioritní, aby byl za aktivní účasti občanské společnosti vytvořen skutečný 

evropsko-středomořský prostor vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu, a v této 

souvislosti: 

 

– je potěšen vytvořením evropsko-středomořské univerzity EMUNI a vyzývá 

partnerské instituce, aby prohloubily svou účast na rozvoji jejích činností; 

 

– požaduje posílit financování programů na výměnu vysokoškolských studentů typu 

„Erasmus Mundus“ a lepší informovanost o stávajících výměnných programech; 

vyzývá zejména k tomu, aby inspirací byla zkušenost s evropským programem 

Averroès; 

 

– připomíná své přání zřídit ambiciózní evropsko-středomořský Erasmus junior, který 

by umožnil zintenzivnit výměny žáků mezi členskými státy Unie pro Středomoří; 

 

– požaduje strukturovanější spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

a výzkumu, která by podpořila vzájemné uznávání diplomů, zavedení společných 



diplomů a společných doktorských studií s cílem zvýšit zejména mobilitu 

výzkumných pracovníků, přičemž je třeba zavést opatření pro boj proti odlivu 

mozků; 

 

– přeje si, aby zvláštní pozornost byla věnována sblížení odborné přípravy, výzkumu 

a inovací a důraz kladen na dialog mezi univerzitami a společnostmi a na 

partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu; 

35. požaduje, aby na pořad jednání Unie pro Středomoří byly velmi rychle zařazeny nové 

projekty usnadňující kulturní výměny a vzájemné porozumění mezi společnostmi, 

zejména přijetím evropsko-středomořské strategie v oblasti kultury a rozvojem dialogu 

mezi kulturami a mezi různými náboženstvími; nabádá k zavedení projektů Stálé 

audiovizuální konference Středomoří (COPEAM) a zejména evropsko-středomořského 

televizního programu, jakož i k obnovení úspěšných iniciativ, jako je Arabský týden 

a EuroMedScola; vítá činnost knihovny v Alexandrii, Institutu arabského světa a Nadace 

Anny Lindhové, a zejména dny fóra pro mezikulturní dialog, které v březnu 2010 

uspořádala tato nadace v Barceloně; žádá členské státy a orgány Unie pro Středomoří, aby 

vytrvaly ve své činnosti rozvíjené v rámci Aliance civilizací OSN; 

36. vítá výběr kandidatury Marseille-Provence jako Evropského hlavního města kultury 

v roce 2013, jejíž projekt je zaměřen na evropsko-středomořský rozměr a snaží se 

o přiblížení národů obou břehů Středozemního moře; zdůrazňuje vysoce symbolickou 

kulturní kvalifikaci tohoto návrhu pro konkrétní a novátorské akce sloužící dialogu kultur 

Evropy a Středozemního moře; 

37. podtrhuje význam zavedení průmyslových politik s cílem zlepšit vyváženost hospodaření 

podporou malých a středních podniků a posílením sektorů špičkových technologií; 

vyzývá členské země a instituce Unie pro Středomoří, aby aktivně podporovaly malé 

a střední podniky, se zvláštním zaměřením na účinné finanční služby a také na technickou 

a správní pomoc, aby byla vytvořena solidní podnikatelská základna, zejména 

v odvětvích, která přispívají k ekonomickému růstu v zemích Středomoří; 

38. zdůrazňuje, že APEM by se mohlo stát parlamentním shromážděním Unie pro Středomoří 

a ručitelem jeho demokratické legitimity, a podporuje návrh 6. plenárního zasedání 

APEM, které se konalo v Ammanu ve dnech 13. a 14. března 2010, na to, aby APEM 

bylo přejmenováno na Parlamentní shromáždění – Unie pro Středomoří; 

39. připomíná své pravomoci v rozpočtovém procesu Evropské unie a trvá na tom, aby 

EMPA byla svěřena větší odpovědnost tím, že bude při definici hlavních činností, 

pravidelném sledování uskutečňovaných projektů a při provádění rozpočtu vykonávat 

konzultační úlohu a demokratickou kontrolu; vyzývá jednotlivé příslušné výbory APEM, 

aby přistoupily k pořádání pravidelných slyšení generálního tajemníka a jeho zástupců; 

domnívá se, že toto posílení odpovědnosti musí ovšem jít ruku v ruce se zlepšováním 

fungování a pracovních metod EMPA, což se týká i přidělení nezbytných lidských 

a finančních zdrojů a lepšího sladění činností APEM s činnostmi ostatních orgánů Unie 

pro Středomoří;vítá rozhodnutí přijatá v tomto smyslu na 6. plenárním zasedání 

Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění v Ammánu ve dnech 13. a 14. 

března 2010; 

 

40. vítá nedávné vytvoření Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst 



 

(ARLEM) a vyzývá k zaručení řádné koordinace jeho činností s činnostmi EMPA, 

zejména tím, že budou pořádány společné schůze, nebo tím, že členové předsednictev 

obou shromáždění budou vzájemně zváni na pracovní schůze; zdůrazňuje zájmy těchto 

shromáždění volených zástupců obou břehů Středozemního moře, která napomohou 

výměně osvědčených demokratických postupů; 

41. trvá na tom, aby při provádění činností a projektů Unie pro Středomoří byli pravidelně 

konzultováni a do těchto projektů zapojováni občanská společnost, sociální partneři 

a řada profesních a sociálně-profesních sítí vytvořených v rámci evropsko-

středomořského partnerství; a nabádá: 

 

– generální shromáždění hospodářské a sociální rady a podobné instituce, aby zvážily 

zřízení hospodářské a sociální evropsko-středomořské rady; 

 

– k rozvoji projektů usnadňujících obchodní styky, investice a partnerství podniků na 

obou stranách Středozemního moře, jako je např. program Invest in Med; 

 

– k vytvoření sítě evropsko- středomořských obchodních komor a odborových 

a patronátních evropsko-středomořských sdružení; 

 

– k rozšíření organizací zastupujících malé a střední podniky skupiny průmyslové 

spolupráce, které mají za úkol zavést Evropsko-středomořskou chartu podniků, aby 

se mohla stát nástrojem umožňujícím odstranit překážky růstu a rozvoje malých 

a středních podniků; 

42. vítá závazek potvrzený při příležitosti druhé konference evropsko-středomořských 

ministrů o posílení úlohy žen ve společnosti (Marrákeš, 11. a 12. listopadu 2009), 

na podporu rovnosti žen a mužů de jure a de facto, boje proti násilí na ženách 

a dodržování občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv žen 

i mužů; naléhavě žádá přijetí konkrétních opatření v tomto smyslu a doporučuje přijmout 

projekt Unie pro Středomoří o podnikání žen a posílení jejich účasti na veřejném životě; 

připomíná svůj trvalý postoj, podle kterého nemůže dodržování tradic a zvyků sloužit 

jako záminka k porušování základních práv žen; 

43. vyzývá Radu, místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku EU a Evropskou komisi 

a nedávno vzniklou Evropskou službu pro vnější činnost, aby usilovaly o to, aby EU při 

své účasti na Unii pro Středomoří vystupovala jednotně a aby do definování evropské 

politiky zapojily Evropský parlament; 

44. vítá nedávné zapojení zemí Západního Balkánu, které jsou kandidáty na přistoupení 

k EU, do Unie pro Středomoří; 

45. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Rady Evropské unie, 

předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce EU, 

vládám a parlamentům členských států, spolupředsednictví a generálnímu tajemníkovi 

Unie pro Středomoří, generálnímu sekretariátu Unie pro Středomoří a vládám 

a parlamentům partnerských států. 

 


