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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és a földközi-tengeri térség országai közötti kapcsolatokról
(2008/2231(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1995. november 27–28-i euro-mediterrán külügyminiszteri konferencián 
elfogadott Barcelonai Nyilatkozatra, amely létrehozta az euro-mediterrán partnerséget,

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló, 2008. május 20-i, 
„A barcelonai folyamat: Unió a mediterrán térségért” (COM(2008)0319) című 
közleményére,

– tekintettel arra, hogy a brüsszeli Európai Tanács 2008. március 13–14-én jóváhagyta a 
barcelonai folyamat: Unió a fölközi-tengeri térségért kezdeményezést,

– tekintettel a 2008. július 13-i párizsi csúcstalálkozó a földközi-tengeri térségért 
nyilatkozatára,

– tekintettel az euro-mediterrán külügyminiszterek 2007. november 5–6-án Lisszabonban 
tartott értekezletének következtetéseire,

– tekintettel az euro-mediterrán partnerség tizedik évfordulója megünneplése céljából 
összehívott, 2005. november 17–18-i barcelonai euro-mediterrán csúcstalálkozó 
következtetéseire,

– tekintettel az euro-mediterrán parlamenti közgyűlés (EMPK) elnökségének 2008. július 
12-i nyilatkozatára,

– tekintettel az EMPK elnökségének végleges nyilatkozatára és az EMPK negyedik plenáris 
ülésszakán, 2008. március 27–28-án, Athénban elfogadott ajánlásaira,

– tekintettel az Európai Unió mediterrán politikájáról szóló korábbi állásfoglalásira, 
különösen a 2008. június 5-i állásfoglalásra1,

– tekintettel a Bizottság által a Tanács és az Európai Parlament részére eljuttatott „Az EU 
emberi jogokkal és a demokratizálódással kapcsolatos, a mediterrán partnerekkel együttes 
fellépésének megerősítése – stratégiai orientációk” című közleményre (COM(2003)0294),

– tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, „Az európai 
szomszédságpolitika megerősítéséről” című bizottsági közleményre (COM(2006)0726),

– tekintettel az európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló, 2007. november 15-i 
állásfoglalására2,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0257.

2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0538.
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– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság, a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

A. tekintettel a Földközi-tenger medencéje központi szerepére, továbbá az Európai Unió és a 
partnerországok a globalizáció, a békés egymás mellett élés és következésképp a nagyobb 
regionális kohézió biztosításának szükségessége, továbbá egy, a térséggel kapcsolatos 
közös politikai stratégia kialakítása által állított kihívásokban jelentkező egyre növekvő 
közös érdekeire,

B. tekintettel a két part közötti gazdasági, politikai és kulturális eltérésekre, aminek az a 
kockázata, hogy a béke, biztonság és jólét közös térsége megteremtésének célkitűzését 
elnyújtja,

C. tekintettel az Európai Unió és a mediterrán partnerországok közötti kapcsolatok alapos 
megújításának szükségességére, az elért eredmények értékeléséből kiindulva, de az eddig 
megvalósított politikák korlátait is figyelembe véve, különös tekintettel a barcelonai 
folyamat csalódást okozó mérlegére,

D. tekintettel a mediterrán országokkal kapcsolatos szomszédsági politika korlátaira, amelyek 
– a kétoldalú kapcsolatokat privilegizálva – alkalmatlannak bizonyulnak a régióban 
végrehajtandó közös reformfolyamathoz való hozzájárulásra,

E. tekintettel arra, hogy az Európai Unió és a Földközi-tenger medencéje mediterrán 
országainak kapcsolatait egyenlőségre kell alapozni,

F. tekintettel a területi és gazdasági integráció a Földközi-tenger medencéjének országai 
közötti előmozdításának igényére,

G. hangsúlyozva, hogy a kormányközi dimenzió nem merítheti ki az euro-mediterrán régió 
országai közötti komplex politikai kapcsolatokat,

H. hangsúlyozva az EMPK szerepének jelentőségét, amely az egyetlen olyan parlamenti 
közgyűlés, amely egyesíti az Unió 27 tagállamát és a közel-keleti békefolyamat összes 
felét,

I. tekintettel arra, hogy biztosítani kell a helyi közösségek, a szociális felek és a civil 
társadalom részvételét az euro-mediterrán kapcsolatok újrafelvételében,

J. emlékeztetvén arra, hogy nem szabad kettőzni vagy egymásra halmozni az eszközöket, 
politikákat és a már meglévő intézményi szinteket, és garantálni kell az euro-mediterrán 
kapcsolatok teljes rendszerének koherenciáját,

1. úgy véli, hogy a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” című javaslat, 
amelyet az állam- és kormányfők 2008. július 13-án a párizsi, a földközi-tengeri térségért 
rendezett csúcstalálkozón hagytak jóvá, előrelépést jelent a Földközi-tenger térségének 
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országai gazdasági és területi integrációja irányában; örömét fejezi ki a partnerségben nem 
részt vevő országok felé való nyitás, valamint az Európai Unió és a földközi-tengeri térség 
országai egyenrangú viszonya stabilizációjának célkitűzése kapcsán;

2. elismerését fejezi ki azért, hogy a földközi tengeri országok egységét előmozdították az 
Európai Unió intézményi szintjén;

3. egyetért azzal, hogy a multilaterális keretet részesítik előnyben a „Barcelonai folyamat: 
Unió a földközi-tengeri térségért” új eszközei által megvalósítandó nagy projektek 
meghatározásán keresztül; hangsúlyozza azonban, hogy a Földközi-tenger medencéje 
belsejében hiányzik a gazdasági és területi integrációra vonatkozó, magukat a projekteket 
támogató stratégia;

4. úgy ítéli meg, hogy a projektek megvalósításához el kell fogadni a 
„programmegállapodások” formuláját, amelyek a szubszidiaritás elvéből táplálkozva 
egyértelműen meghatározzák a pénzügyi és igazgatói felelősséget, és a különböző 
intézményi szintek ellenőrzésének felelősségét: Európai Unió, tagállamok, régiók, 
vállalkozások, szociális felek;

5. kéri, hogy különítsenek el új és szélesebb körű projektfinanszírozási módokat, a 
magánszektor bevonásával; megismétli egy euro-mediterrán befektetési bank 
létrehozásával kapcsolatos támogatását;

6. úgy véli, hogy az Európai Unió mediterrán projektekre fordított finanszírozási kvótáját a 
pénzügyi terv felülvizsgálatára várva a folyamatban vagy tervben lévő euro-mediterrán 
regionális programok sérelme nélkül kell biztosítani, megerősítését pedig az Európai 
Parlament már több ízben kérte; hangsúlyozza ebben az összefüggésben az Európai 
Parlament illetékességét az Európai Unió költségvetési eljárásában;

7. úgy ítéli meg, hogy a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” által 
javasolt intézményi struktúra, különösen a társelnökség, a kétévenkénti csúcstalálkozó, a 
közös állandó bizottság, a magas rangú tisztségviselők találkozói és a közös titkárság 
létrehozása hozzájárul a felelősségi körök ismételt egyensúlyba hozásához a 
partnerségben; ezzel kapcsolatban várja a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri 
térségért” tagországai külügyminisztereinek első találkozóján hozott döntéseket, amelyre 
2008. november 3-án kerül sor; 

8. azt kéri, hogy az ezen kezdeményezés intézményi megvalósításának módozataival 
kapcsolatos döntésekben az EMPK  és az Európai Parlament szerepét vegyék figyelembe;

9. gratulál ahhoz, hogy az EMPK-t elismerték mint a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-
tengeri térségért” legitim parlamenti kifejeződését; saját szerepének megerősítését kéri a 
gazdasági és területi integrációra és a projektekre vonatkozó stratégia javaslatára és 
értékelésére vonatkozó jogköre, valamint azon jogköre alapján, hogy ajánlásokat 
fogalmazhat meg a külügyminiszterek ülésén;

10. ismételten hangsúlyozza, hogy a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” 
kezdeményezésben részt vevő országok némelyike nem tagja az euro-mediterrán 
parlamentnek; ebben az összefüggésben felkéri a Tanácsot, a Bizottságot és a „Barcelonai 
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folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” kezdeményezésben részt vevő összes államot, 
hogy biztosítsa a koherens kapcsolatok keretét, amelyben egyértelműen kifejeződik, hogy 
az Unió a földközi-tengeri térségért a partnerség megnyilvánulása, amelynek célja a 
földközi-tengeri medence országainak gazdasági és területi integrációja;

11. ragaszkodik az euro-mediterrán belpolitika alapvető megújításának szükségességéhez, a 
politikai és közös fejlesztési dimenzió megerősítéséhez és emlékeztet arra, hogy 
mindenesetre a „Barcelonai folyamat: Unió a földközi-tengeri térségért” kezdeményezés 
nem meríti ki ennek a politikának a nagyobb távlatait;

12. úgy véli, hogy a békével, biztonsággal, az emberi jogokkal és a demokráciával, valamint 
az együttműködéssel kapcsolatos problémákkal szembe kell nézni euro-mediterrán 
szempontból; megerősíti, hogy az Unió a földközi-tengeri térségért célkitűzése a területi, 
infrastrukturális és környezeti problémákkal való szembenézés stratégiai tervek és 
specifikus projektek által;

13. azt kívánja, hogy az euro-mediterrán kapcsolatok megerõsítése járuljon hozzá a béke és 
jólét térségének megteremtéséhez; hangsúlyozza, hogy a konfliktusoknak csak tárgyalásos 
úton való rendezése teheti lehetõvé e cél elérését; ismételten hangsúlyozza egy, az arab 
országokkal – így az Öböl országaival is – és az összes mediterrán országgal kötött 
biztonsági megállapodás sürgõsségét;

14. megerõsíti az emberi jogok és a jogállamiság elõmozdításának fontosságát; kéri az eddig 
kapott eredmények és a partnerség keretében felhasznált eszközök megfelelõségének 
értékelését, más szervezetekkel, pl. az Európa Tanáccsal összehasonlítva is;

15. aggódik a tagállamok kormányaiban tapasztalható azon tendencia miatt, hogy a földközi-
tengeri térséggel kapcsolatos politikában és különösen a bevándorlás jelenségének 
kezelésében a biztonsági elképzelést részesítik elõnyben,

16. alapvető fontosságúnak tekinti konkrét és megvalósítható célok kitűzését szociális 
területen; emlékeztet ebben az összefüggésben arra, hogy egy szabadkereskedelmi övezet 
célját nem csak a gazdasági növekedés szempontjából kell értékelni, hanem mindenekelőtt 
munkahely teremtési szempontból; emlékeztet arra, hogy a fiatalok és nők 
munkanélkülisége a földközi-tengeri térség országaiban a legsürgetőbb probléma;
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