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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно отношенията между Европейския съюз и средиземноморските страни
(2008/2231(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид декларацията от Барселона, приета по време на евро-
средиземноморската конференция на министрите на външните работи, която се 
проведе в Барселона на 27 и 28 ноември 1995 г. и установи едно евро-
средиземноморско партньорство,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието“ 
(COM(2008)0319),

– като взе предвид, че Европейският съвет от Брюксел, 13-14 март 2008 г., одобри 
съобщението „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието“, 

– като взе предвид декларацията на парижката среща на върха за Средиземноморието 
от 13 юли 2008 г., 

– като взе предвид заключенията на конференцията на министрите на външните 
работи на европейските и средиземноморските държави, която се проведе в 
Лисабон на 5 и 6 ноември 2007 г., 

– като взе предвид заключенията на евро-средиземноморската среща на върха, 
провела се в Барселона на 27 и 28 ноември 2005, за да отбележи втората годишнина 
на евро-средиземноморското партньорство,

– като взе предвид декларацията на Бюрото на евро-средиземноморската 
парламентарна асамблея (ЕСПА) от 12 юли 2008 г., 

– като взе предвид заключителната декларация на председателството на АСПА, както 
и приетите от АСПА препоръки по време на четвъртата й пленарна сесия в Атина, 
на 27 и 28 март 2008 г.,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно средиземноморската 
политика на Европейския съюз, и по-специално резолюцията от 5 юни 2008 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския 
парламент, озаглавено „Даване на нов тласък на водените от Европейския съюз 
действия в сферата на правата на човека и демократизацията, в сътрудничество със 
средиземноморските партньори: стратегически насоки“ (COM(2003)0294),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент 

                                               
1 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2008)0257.



PE412.142v01-00 4/7 PR\741407BG.doc

BG

относно укрепването на европейската политика на добросъседство 
(COM(2006)0726),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно укрепването на 
европейската политика на добросъседство1,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 
комисията по конституционни въпроси, комисията по правата на жените и 
равенството между половете и комисията по международна търговия 
(A6-0000/2008),

A. като има предвид кръстопътната роля, която играе средиземноморския басейн, 
както и нарастващия брой общи интереси между Европейския съюз и страните-
партньори пред предизвикателствата на глобализацията и мирното съвместно 
съществуване, и оттам, необходимостта да се осигури една по-голямо регионално 
сближаване, както и разработването на обща политическа стратегия в региона,

Б. като има предвид нарастващите икономически, политически и културни различия 
между двата бряга на Средиземно море, които застрашават да отдалечат целта за 
създаване на общо пространство на мир, сигурност и просперитет,

В. като има предвид, че е важно отношенията между Европейския съюз и 
средиземноморските страни да бъдат основно обновени, като се отчете на първо 
място стойността на постигнатото, но в същото време, като се държи сметка за 
ограничеността на прилаганите досега политики и по-специално, за разочароващата 
равносметка от процеса от Барселона,

Г. като има предвид границите на политиката на добросъседство със 
средиземноморските страни, която, давайки предимство на двустранните 
отношения, се оказва неспособна да допринесе за общ процес на значими реформи в 
региона,

Д. като има предвид необходимостта отношенията между Европейския съюз и 
средиземноморските страни от целия средиземноморски басейн да се основават на 
равнопоставеност,

Е. като има предвид крайната необходимост да се насърчава териториалната и 
икономическа интеграция между страните от средиземноморския басейн,

Ж. като подчертава, че отношенията на правителствено равнище не изчерпват обхвата 
на политическите отношения между страните от евро-средиземноморския регион,

З. като подчертава важната роля, която играе ЕСПА, като единствена парламентарна 
асамблея, обединяваща 27-те държави-членки на ЕС и всички страни, участващи в
мирния процес в Близкия изток,

                                               
1 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2007)0538.
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И. като има предвид значението на това да се гарантира участието на местните 
организации, социалните партньори и гражданското общество в даването на нов 
тласък на евро-средиземноморските отношения,

Й. като има предвид необходимостта да не се дублират и препокриват вече 
съществуващи инструменти, политики и институционни равнища и да се гарантира 
съгласуваността на цялата система на евро-средиземноморските отношения;

1. счита, че предложението „Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието“ , 
прието от държавните и правителствените ръководители на срещата на върха за 
Средиземноморието, която се проведе в Париж на 13 юли 2008 г., представлява 
крачка напред към икономическа и териториална интеграция между 
средиземноморските страни; приветства отварянето към страни, които не участват в 
партньорството, както и целта за установяване на равнопоставени отношения между 
Европейския съюз и средиземноморските партньори;

2. приветства факта, че Съюзът за Средиземноморието беше насърчен на равнище 
институции на Европейския съюз;

3. одобрява решението да се даде предимство на една многостранна рамка 
посредством определянето на няколко големи проекта, които да се осъществят чрез 
новите инструменти на Процеса от Барселона; въпреки това отбелязва липсата на 
стратегии за икономическа и териториална интеграция в рамките на 
средиземноморския басейн, които да подкрепят тези проекти;

4. счита, че за осъществяване на проектите следва да се приеме формулата на 
„програмни споразумения“, които, като следват принципа на субсидиарност, ясно 
определят отговорностите по отношение на финансирането, управлението и 
контрола на различните институционални равнища: Европейски съюз, държави-
членки, региони, предприятия, социални партньори;

5. призовава за определяне на нови и по-разширени начини за финансиране на 
проекти, като се приобщи също така частният сектор; отново заявява своята 
подкрепа за създаването на евро-средиземноморска инвестиционна банка;

6. счита, че до преразглеждането на финансовите перспективи следва да се осигури 
финансовият принос на Европейския съюз към средиземноморските проекти, без 
това да накърни текущите или предвидени регионални евро-средиземноморски 
програми, за засилването на който принос Европейският парламент призова 
многократно; подчертава в този контекст правомощията на Европейския парламент 
в бюджетната процедура на Европейския съюз;

7. счита, че предложената в Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието 
институционална структура, а именно съвместното председателство, срещите на 
върха на всеки две години, съвместният постоянен комитет, заседанията на висшите 
служители и създаването на общ секретариат, допринася за постигане на ново 
равновесие между отговорностите в рамките на партньорството; очаква в тази 
връзка решенията от първото заседание на министрите на външните работи на 
държавите-членки на Съюза за Средиземноморието, което ще се проведе на 3 
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ноември 2008 г.;

8. призовава при решенията относно реда и условията за институционалното 
изграждане на инициативата да се взема предвид ролята на Евро-
средиземноморската парламентарна асамблея (ЕСПА) и на Европейския парламент;

9. приветства признаването на ЕСПА като легитимно парламентарно изражение на 
Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието; призовава за укрепване на 
найната роля посредством правото да предлага и да провежда оценки на стратегии 
за икономическа и териториална интеграция и на проекти, както и посредством 
възможността да отправя препоръки към заседанията на министрите на външните 
работи;

10. отбелязва, че някои страни, които участват в Процеса от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието, не участват в евро-средиземноморското партньорство; в тази 
връзка приканва Съвета, Комисията и всички държави, участващи в Процеса от 
Барселона: Съюз за Средиземноморието, да установят последователна рамка на 
отношенията, в която ясно да се определи, че Съюзът за Средиземноморието 
представлява елемент на партньорството, насочено към икономическата и 
териториална интеграция на страните от средиземноморския басейн;

11. настоява, че е необходимо да се обнови напълно цялата евро-средиземноморска 
политика, като се укрепи политическото й измерение и съвместното развитие, и 
припомня, че във всеки случай инициативата Процес от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието не изчерпва по-широката перспектива на тази политика; 

12. счита, че към разрешаването на проблемите на мира и сигурността, правата на 
човека и демокрацията, както и културното сътрудничество следва да се подходи в 
рамките на евро-средиземноморското измерение; отново потвърждава, че Съюзът за 
Средиземноморието представлява негов елемент, чиято цел е разрешаването на 
териториалните, инфраструктурни и екологични проблеми посредством 
стратегически планове и конкретни проекти;

13. изразява надежда, че укрепването на евро-средиземноморските отношения ще 
допринесе за осъществяването на проекта за създаване на пространство на мир и 
благоденствие; подчертава, че само постигнато при преговори решение на 
конфликтите в региона може да позволи постигането на тази цели; подчертава 
неотложната необходимост от приемането на доктрина за сигурността, споделена с 
арабските страни, включително страните от Залива, и с всички средиземноморски 
страни; 

14. отново потвърждава значението на насърчаването на правата на човека и 
принципите на правовата държава; призовава за оценка на постигнатите до момента 
резултати и на адекватността на въведените в рамките на партньорството 
инструменти, включително по отношение на други международни организации като 
Съвета на Европа;

15. изразява загриженост по отношение на преобладаващата в държавите-членки 
тенденция да се дава предимство на свързана със сигурността визия и по-специално 
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на управлението на имиграцията;

16. счита, че е от съществено значение да се постигнат конкретни и осезаеми цели в 
социалната област; в тази връзка припомня, че целта за създаване на зона за 
свободна търговия не може да се разглежда само от гледна точка на икономическия 
растеж, но преди всичко от гледна точка на създаването на работни места; 
припомня, че безработицата при младите хора и жените представлява първият 
неотложен социален проблем в средиземноморските страни;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на 
правителствата и парламентите на страните-партньори.
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