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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
Μεσογείου
(2008/2231(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε στην ευρωμεσογειακή σύνοδο 
των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 27 και  28 
Νοεμβρίου 1995, με την οποία θεσπίσθηκε η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο "Διαδικασία της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο" (COM(2008)0319),

– έχοντας υπόψη την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 13ης και 
14ης Μαρτίου 2008 της "Διαδικασίας της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο,–

έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωμεσογειακής συνόδου υπουργών εξωτερικών 
που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωμεσογειακής συνόδου κορυφής που 
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2005, για τον εορτασμό της
10ης επετείου της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προεδρείου της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) της 12ης Ιουλίου 2008,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της Προεδρίας της ΕΜΚΣ, καθώς και τις συστάσεις 
που ενέκρινε στην τέταρτη σύνοδο ολομελείας της στην Αθήνα, στις 27 και 28 Μαρτίου 
2008,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 20081,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο "Νέα ώθηση στις δράσεις που αναλαμβάνει η ΕΕ με τους μεσογειακούς 
εταίρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό - Στρατηγικές 
κατευθύνσεις" (COM(2003)0294),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το  Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας 
(COM(2006)0726),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της 
                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα της αυτής ημερομηνίας P6_TA(2008)0257.
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ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη τη ζωτική σημασία που προσλαμβάνει η λεκάνη της Μεσογείου και 
τα διευρυνόμενα κοινά συμφέροντα μεταξύ της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και των χωρών 
εταίρων ενώπιον των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, της ειρηνικής συνύπαρξης και, 
επομένως, την ανάγκη να διασφαλιστεί μεγαλύτερη περιφερειακή συνοχή και η 
προώθηση μιας κοινής πολιτικής στρατηγικής στην περιοχή,

Β. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα στις δύο 
όχθες, που απειλεί να απομακρύνει το στόχο της δημιουργίας ενός χώρου ειρήνης, 
ασφάλειας και ευημερίας για όλους,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εις βάθος ανανέωσης των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης και των μεσογειακών χωρών εταίρων, με αφετηρία την αξιοποίηση 
των όσων έχουν επιτευχθεί, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα όρια των πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, και ιδίως τον απογοητευτικό απολογισμό της διαδικασίας 
της Βαρκελώνης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της πολιτικής γειτονίας με τις μεσογειακές χώρες, η οποία, 
ευνοώντας τις διμερείς σχέσεις, αποδεικνύεται ανίκανη να συμβάλει σε μια κοινή 
διαδικασία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην περιοχή,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θεμελίωσης σε ισότιμη βάση των σχέσεων μεταξύ 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης και μεσογειακών χωρών ολόκληρης της μεσογειακής λεκάνης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης της εδαφικής  και οικονομικής ολοκλήρωσης 
μεταξύ των χωρών της μεσογειακής λεκάνης,

Ζ. επισημαίνοντας ότι η διακυβερνητική διάσταση δεν μπορεί να εξαντλεί το σύνολο των 
πολιτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών της ευρωμεσογειακής περιοχής,

Η. επισημαίνοντας τη σημασία του ρόλου της ΕΜΚΣ, η οποία είναι η μόνη κοινοβουλευτική 
συνέλευση που συγκεντρώνει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και όλες τις 
πλευρές που συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών 
αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην αναθέρμανση των  
ευρωμεσογειακών σχέσεων,

Ι. υπενθυμίζοντας την ανάγκη να μη διπλασιάζονται και να μην  επικαλύπτονται μέσα, 
πολιτικές και  υφιστάμενα θεσμικά επίπεδα και να διασφαλίζεται η συνοχή ολόκληρου 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα της αυτής ημερομηνίας P6_TA(2007)0538.
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του συστήματος των ευρωμεσογειακών σχέσεων,

1. θεωρεί ότι η πρόταση "Διαδικασία της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο" , που 
υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής για τη 
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου·
εκφράζει την ικανοποίησή του για το άνοιγμα προς τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην 
εταιρική σχέση, όπως και για το στόχο της καθιέρωσης ισότιμων σχέσεων μεταξύ 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης και μεσογειακών χωρών εταίρων·

2. εκφράζει την εκτίμησή του για το γεγονός ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο προωθήθηκε στο 
πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης·

3. συμφωνεί με την επιλογή της προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με τον 
προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των νέων 
μέσων της "Διαδικασίας της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο"· σημειώνει, ωστόσο, 
την απουσία στρατηγικών οικονομικής  και εδαφικής ολοκλήρωσης εντός της λεκάνης 
της Μεσογείου για την υποστήριξή  των έργων αυτών·

4. θεωρεί ότι για την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να υιοθετηθεί ο τύπος των 
"προγραμματικών συμφωνιών", οι οποίες, καθοδηγούμενες από την  αρχή της 
επικουρικότητας, καθορίζουν με σαφήνεια τις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και 
ελεγκτικές ευθύνες  των διαφόρων θεσμικών επιπέδων: Ευρωπαϊκή  Ένωση, κράτη μέλη,  
περιφέρειες, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι·

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

6. θεωρεί ότι το μερίδιο της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στα μεσογειακά  
έργα, ενόψει της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται χωρίς να θίγονται τα ευρωμεσογειακά περιφερειακά προγράμματα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι προγραμματισμένα και την ενίσχυση των οποίων έχει 
ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7. θεωρεί ότι η θεσμική δομή που προτείνεται για τη "Διαδικασία της Βαρκελώνης:  Ένωση 
για τη Μεσόγειο", ιδίως η συμπροεδρία, η ανά διετία σύνοδος κορυφής, η διαρκής μικτή 
επιτροπή, οι συνεδριάσεις των ανώτερων υπαλλήλων, η δημιουργία κοινής γραμματείας,  
συμβάλλει στην εξισορρόπηση των ευθυνών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· αναμένει 
σχετικώς τις αποφάσεις της πρώτης συνόδου των υπουργών εξωτερικών των χωρών 
μελών της " Διαδικασίας της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο", που θα 
πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2008·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της ΕΜΚΣ ως νόμιμης έκφρασης της 
"Διαδικασίας της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο"· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου 
της με βάση το δικαίωμα πρότασης και αξιολόγησης των στρατηγικών οικονομικής και 
εδαφικής ολοκλήρωσης και των προγραμμάτων, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλει 
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συστάσεις στη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών·

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις χώρες που συμμετέχουν στη "Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο" δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή εταιρική 
σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα κράτη που 
συμμετέχουν στη "Διαδικασία της Βαρκελώνης:  Ένωση για τη Μεσόγειο" να 
εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η Ένωση για τη 
Μεσόγειο είναι μια εταιρική δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση των χωρών της μεσογειακής λεκάνης·

11. επιμένει στην ανάγκη εις βάθος ανανέωσης του συνόλου της ευρωμεσογειακής πολιτικής, 
με την ενίσχυση της πολιτικής διάστασής της  και της από κοινού ανάπτυξης, και 
υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση η πρωτοβουλία "Διαδικασία της Βαρκελώνης:  Ένωση 
για τη Μεσόγειο" δεν εξαντλεί τις ευρύτερες προοπτικές αυτής της πολιτικής·

12. θεωρεί ότι τα προβλήματα της ειρήνης και της ασφάλειας, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της δημοκρατίας, καθώς και της πολιτιστικής συνεργασίας, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται στην ευρωμεσογειακή τους διάσταση· επαναλαμβάνει ότι η Ένωση για 
τη Μεσόγειο αποτελεί δομή με προορισμό την αντιμετώπιση εδαφικών προβλημάτων, 
προβλημάτων υποδομών και περιβάλλοντος, με τη βοήθεια στρατηγικών και ειδικών 
σχεδίων·

13. εκφράζει την ευχή, η ενίσχυση των ευρωμεσογειακών σχέσεων να βοηθήσει στην 
ολοκλήρωση του σχεδίου της δημιουργίας ενός χώρου ειρήνης και ευημερίας· τονίζει ότι 
μόνο η επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να 
επιτρέψει την υλοποίηση αυτού του στόχου· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη  ενός 
δόγματος ασφαλείας από κοινού με τις αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
χωρών του Περσικού Κόλπου, και με όλες τις χώρες της Μεσογείου·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
κράτους δικαίου· ζητεί να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα και η καταλληλότητα των μέσων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων,  με άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το Συμβούλιο 
της Ευρώπης·

15. εκφράζει την ανησυχία του για την τάση που επικρατεί μεταξύ των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών να προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις μεσογειακές πολιτικές, και 
ιδιαίτερα στη διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης·

16. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την επίτευξη συγκεκριμένων και απτών στόχων στον 
κοινωνικό τομέα· υπενθυμίζει σχετικώς ότι ο στόχος ενός χώρου ελεύθερων συναλλαγών 
δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά 
κυρίως από την άποψη της δημιουργίας θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει ότι η ανεργία των 
νέων και των γυναικών είναι το πλέον επείγον κοινωνικό ζήτημα στις χώρες της 
Μεσογείου·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια όλων των χωρών εταίρων.
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