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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vztazích mezi Evropskou unií a zeměmi Středomoří
(2008/2231(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 závěry konference evropsko-středomořských ministrů zahraničních věcí v 
Lisabonu ve dnech 5. a 6. listopadu 2007,

– s ohledem na závěry evropsko-středomořské vrcholné schůzky, která se konala v 
Barceloně ve dnech 27. a 28. listopadu 2005 při příležitosti desátého výročí evropsko-
středomořského partnerství,

– s ohledem na prohlášení předsednictva Evropsko-středomořského parlamentního 
shromáždění (APEM) ze dne 12. července 2008,

– s ohledem na závěrečné prohlášení předsednictví APEM a na doporučení APEM přijatá na 
jeho čtvrtém plenárním zasedání v Aténách ve dnech 27. a 28. března 2008,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o středomořské politice Evropské unie, a zejména na 
usnesení ze dne 5. června 20081,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Dát ve spolupráci 
s evropskými partnery nový impuls akcím EU v oblasti ochrany lidských práv a 
demokratizace – hlavní směry“ (KOM(2003)0294),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „O posílení 
evropské politiky sousedství“ (KOM(2006)0726),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o posílení evropské politiky 
sousedství2,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0257.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0538.
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– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro ústavní 
záležitosti,Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro mezinárodní obchod 
(A6-0000/2008),

A. vzhledem k centrální poloze středomořské oblasti a rostoucím společným zájmům 
Evropské unie a partnerských zemí, jež čelí výzvám globalizace a mírového soužití, a 
v důsledku toho nutnosti zaručit lepší regionální soudržnost a rozvoj společné politické 
strategie v této oblasti,

B. vzhledem k ekonomickému, politickému a kulturnímu rozdělení obou břehů Středomoří, 
které s sebou přináší nebezpečí, že se vzdálí cíl, jímž je vytvoření prostoru míru, 
bezpečnosti a společné prosperity,

C. vzhledem k nutnosti zásadně obnovit vztahy mezi Evropskou unií a partnerskými zeměmi 
Středomoří, kdy na jedné straně budou oceněny dosažené úspěchy, ale zároveň se 
přihlédne k mezím politik, které byly až dosud uskutečněny, a zejména k neuspokojivé 
bilanci barcelonského procesu,

D. vzhledem k mezím politiky sousedství se středomořskými zeměmi, která upřednostňuje 
bilaterální vztahy a prokazuje, že není schopna přispět ke společnému procesu důležitých 
reforem v tomto regionu,

E. vzhledem k nutnosti založit vztahy mezi Evropskou unií a středomořskými zeměmi v celé 
středomořské oblasti na zásadě rovnoprávnosti,

F. vzhledem k nutnosti podpořit územní a hospodářskou integraci zemí středomořské oblasti,

G. zdůrazňuje, že mezivládní rozměr nemůže plně zahrnout složitost politických vztahů mezi 
zeměmi evropsko-středomořské oblasti,

H. zdůrazňuje důležitost úlohy APEM, které je jediným parlamentním shromážděním 
zahrnujícím 27 členských států Unie a všechny strany spojené s mírovým procesem na 
Blízkém východě,

I. vzhledem k tomu, že je důležité zajistit účast místních samospráv, sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti na novém úsilí o rozvoj evropsko-středomořských 
vztahů,

J. připomínaje, že je třeba, aby se nepřekrývaly již existující nástroje, politiky a 
institucionální úrovně, a že je třeba zaručit koherentnost celého systému vztahů v 
evropsko-středomořské oblasti,

1. má za to, že návrh s názvem „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ (PB:UpM), který 
schválily hlavy států a vlád na vrcholné schůzce pro Středomoří, která se konala v Paříži 
dne 13. července 2008, představuje krok směrem k hospodářské a územní integraci 
středomořských zemí; vítá otevření se zemím nezapojeným do partnerství i cíl zavést 
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rovnoprávné vztahy mezi Evropskou unií a partnerskými středomořskými zeměmi;

2. vítá, že došlo k podpoře Unie pro Středomoří v rámci orgánů Evropské unie;

3. schvaluje rozhodnutí upřednostnit mnohostranný rámec a stanovit několik velkých 
projektů, jež mají být uskutečněny prostřednictvím nových nástrojů PB:UpM; poukazuje 
nicméně na to,že chybí strategie hospodářské a územní integrace ve Středomoří, jež by 
tyto projekty podpořila;

4. má za to, že pro uskutečnění těchto projektů je třeba přijmout formu „programových 
dohod“, které se budou inspirovat zásadou subsidiarity a jasně stanoví finanční 
odpovědnost i odpovědnost za řízení a kontrolu na různých institucionálních úrovních: na 
úrovni Evropské unie, členských států, regionů, podniků a sociálních partnerů;

5. požaduje, aby byly vytyčeny nové, rozšířené možnosti financování těchto projektů a aby 
do nich byly zapojeny i soukromé subjekty; znovu vyjadřuje podporu vytvoření evropsko-
středomořské investiční banky;

6. má za to, že do přezkumu finančního výhledu Evropské unie by měl být zajištěn 
dostatečný objem financování středomořských projektů ze strany Evropské unie, aniž by 
byly dotčeny plánované či probíhající regionální evropsko-středomořské programy, jak o 
to několikrát žádal Evropský parlament; v této souvislosti zdůrazňuje pravomoci 
Evropského parlamentu v rozpočtovém procesu Evropské unie;

7. má za to, že institucionální uspořádání, které navrhuje PB:UpM, zejména 
spolupředsednictví, vrcholné schůzky každé dva roky, stálý společný výbor, schůze 
vysokých úředníků a vytvoření společného sekretariátu, by mělo přispět k nové rovnováze 
odpovědnosti v tomto partnerství; čeká v této souvislosti na výsledky první schůze 
ministrů zahraničních věcí členských států UpM, která proběhne dne 3. listopadu 2008; 

8. požaduje, aby v rozhodnutích týkajících se způsobů institucionálního zavedení této 
iniciativy byla brána v úvahu úloha APEM a Evropského parlamentu;

9. vítá, že PB: UpM uznal APEM za legitimní parlamentní subjekt; žádá, aby byla posílena 
jeho úloha a aby získalo právo přednášet návrhy a hodnocení strategií týkajících se 
hospodářské a územní integrace a návrhy projektů, a rovněž možnost předkládat 
doporučení schůzi ministrů zahraničních věcí;

10. konstatuje, že některé země, které se účastní PB:UpM se nepodílejí na evropsko-
středomořském partnerství; vyzývá v této souvislosti Radu, Komisi a všechny státy 
účastnící se PB:UpM, aby své vzájemné vztahy zasadily do koherentního rámce, z něhož 
bude jasné, že Unie pro Středomoří je vyjádřením partnerství za účelem hospodářské a 
územní integrace zemí středomořské oblasti;

11. trvá na tom, že je nutné obnovit do hloubky celou evropsko-středomořskou politiku tím, 
že bude posílen její politický rozměr a společný rozvoj, a připomíná, že v každém případě 
iniciativa PB:UpM nevyčerpává hlubší perspektivu této politiky;

12. má za to, že je třeba problémy míru a bezpečnosti, lidských práv a demokracie i kulturní 
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spolupráce řešit v rámci evropsko-středomořské dimenze; zdůrazňuje, že Unie pro 
Středomoří vyjadřuje tuto dimenzi, s posláním čelit uzemním problémům, problémům 
infrastruktury a životního prostředí prostřednictvím strategických plánů a konkrétních 
projektů;

13. doufá, že posílení evropsko-středomořských vztahů pomůže uskutečnit projekt vytvoření 
oblasti míru a prosperity; zdůrazňuje, že tento cíl se bude moci uskutečnit, pouze pokud se 
podaří vyřešit konflikty v oblasti na základě jednání; poukazuje na to, že je naléhavě třeba 
bezpečnostní doktríny sdílené s arabskými zeměmi, včetně zemí Perského zálivu, a se 
všemi středomořskými zeměmi;

14. zdůrazňuje, že je důležité prosazovat lidská práva a právní stát; požaduje, aby byly 
vyhodnoceny dosud dosažené výsledky a vhodnost nástrojů zavedených v rámci 
partnerství také s ohledem na jiné mezinárodní organizace, jako je Rada Evropy;

15. je znepokojen převažující tendencí mezi vládami členských států upřednostňovat 
bezpečnostní vize středomořské politiky, zejména při řízení problematiky 
přistěhovalectví;

16. považuje za zásadní dosáhnout konkrétních a hmatatelných cílů v sociální oblasti; 
připomíná  v této souvislosti, že cíl v oblasti volného obchodu nemůže být hodnocen 
pouze ve vztahu k hospodářskému růstu, ale především s ohledem na vytváření 
pracovních míst; připomíná, že nezaměstnanost žen a mladých lidí je základním sociálním 
problémem ve Středomoří;

17. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a vládám a parlamentům všech partnerských zemí.
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