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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono valstybių santykių
(2008/2231(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Barselonos deklaraciją, priimtą Europos ir Viduržemio jūros regiono 
šalių užsienio reikalų ministrų konferencijoje, vykusioje 1995 m. lapkričio 27 ir 28 d. 
Barselonoje, ir kuria sukuriama Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystė,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai, pavadinimu 
„Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“ (COM(2008)0319),

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 13 ir 14 d. Europos Vadovų Tarybos Briuselyje pritarimą 
iniciatyvai „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 13 d. Paryžiuje vykusio Paryžiaus aukščiausiojo lygio 
susitikimo Viduržemio jūros regiono tema deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 5 ir 6 d. Lisabonoje vykusios Europos ir Viduržemio 
jūros regiono valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 27 ir 28 d. Barselonoje vykusio Europos ir Viduržemio 
jūros šalių aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas dėl Europos ir Viduržemio jūros šalių 
partnerystės dešimtųjų metinių minėjimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 12 d. Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinės 
asamblėjos biuro deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Viduržemio jūros šalių parlamentinei asamblėjai pirmininkaujančios 
institucijos galutinę deklaraciją, taip pat į 2008 m. kovo 27 ir 28 d. asamblėjos ketvirtosios 
plenarinės sesijos metu Atėnuose priimtas rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos Sąjungos Viduržemio jūros 
regiono politikos, visų pirma į 2008 m. birželio 5 d. rezoliuciją1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu 
„Naujų ES veiksmų paskatų kūrimas žmogaus teisių ir demokratizavimo srityje, 
bendradarbiaujant su Viduržemio jūros regiono partneriais. Strateginės gairės“ 
(COM(2003)0294),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos 
kaimynystės politikos stiprinimo (COM(2006)0726),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0257.
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politikos stiprinimo1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto, 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A6–
0000/2008),

A. kadangi Viduržemio jūros regionas atlieka svarbų vaidmenį ir bendrų Europos Sąjungos ir 
šalių partnerių interesų skaičius didėja atsižvelgiant į globalizacijos iššūkius ir taikaus 
bendrabūvio siekį ir su tuo susijusi būtinybė užtikrinti didesnę regiono sanglaudą ir 
bendros politinės strategijos regione sukūrimą,

B. kadangi tarp dviejų Viduržemio jūros krantų egzistuoja ekonominė, politinė ir kultūrinė 
praraja, dėl kurios gali būti sudėtinga pasiekti bendros taikos, saugumo ir gerovės erdvės 
sukūrimo tikslą,

C. kadangi svarbu iš esmės pakeisti Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros šalių partnerių 
santykius panaudojant įgytą patirtį ir kartu atsižvelgiant į iki šiol vykdytos politikos 
ribotumą, ypač į netenkinančius Barselonos proceso rezultatus,

D. kadangi kaimynystės politika Viduržemio jūros šalių atžvilgiu, kurią vykdant pirmenybė 
teikiama dvišaliams santykiams, yra ribota ir pasirodė, kad ji nepajėgi prisidėti prie 
bendro esminių reformų regione proceso,

E. kadangi Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros šalių visame Viduržemio jūros baseine 
santykių srityje būtina įtvirtinti lygybės principą,

F. kadangi būtina skatinti Viduržemio jūros baseino šalių teritorinę ir ekonominę integraciją,

G. kadangi reikia pabrėžti, kad santykių vyriausybių lygmenyje nepakanka norint apimti 
Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių politinių santykių visumą,

H. kadangi reikia pabrėžti svarbų Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinės 
asamblėjos vaidmenį, nes tai vienintelė parlamentinė asamblėja, vienijanti 27 Sąjungos 
valstybes nares ir visas Artimųjų Rytų taikos procese dalyvaujančias šalis,

I. kadangi svarbu užtikrinti vietos bendruomenių, socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimą stiprinant Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykius,

J. kadangi reikia priminti, jog jau egzistuojančių priemonių, politikos sričių ir institucinių 
lygmenų skaičius neturėtų būti didinamas ir jos neturėtų atlikti tų pačių funkcijų, ir reikėtų 
užtikrinti visos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių sistemos nuoseklumą,

1. mano, kad iniciatyva „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“, 
kurią 2008 m. liepos 13 d. Paryžiuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime 
Viduržemio jūros regiono tema priėmė valstybių ir vyriausybių vadovai, reiškia pažangą 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0538.
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siekiant Viduržemio jūros šalių ekonominės ir teritorinės integracijos; teigiamai vertina 
atvirumą šalims, su kuriomis nesudaryta partnerystė, ir tikslą įtvirtinti lygiaverčius 
Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono partnerių santykius;

2. džiaugiasi, kad Europos Sąjungos institucijos suteikė paramą Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjungai;

3. patvirtina sprendimą pirmenybę teikti daugiašaliam bendradarbiavimui apibrėžiant keletą 
projektų, kuriuos siekiama įgyvendinti panaudojant naujas iniciatyvos „Barselonos 
procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“ priemones; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad pačiame Viduržemio jūros regione nėra ekonominės ir teritorinės 
integracijos strategijų, tinkamų paremti šiuos projektus;

4. mano, kad norint įgyvendinti projektus reikia pasinaudoti „susitarimais dėl programų“, 
kuriuose remiantis subsidiarumo principu aiškiai apibrėžiama įvairių institucinių lygmenų 
(Europos Sąjungos, valstybių narių, regionų, įmonių, socialinių partnerių) atsakomybė 
finansavimo, valdymo ir kontrolės srityse;

5. pageidauja, kad būtų apibrėžti nauji platesnės apimties projektų finansavimo būdai, 
įtraukiant ir privatų sektorių; patvirtina, kad palankiai vertina Europos ir Viduržemio jūros 
regiono šalių investicijų banko sukūrimą;

6. mano, kad, kol bus persvarstytos finansinės perspektyvos, Europos Sąjungos finansinis 
indėlis į Viduržemio jūros regiono projektus turi būti užtikrintas nepakenkiant 
dabartinėms arba numatytoms Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių regioninėms 
programoms, kurias Europos Parlamentas daug kartų pageidavo stiprinti; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia Europos Parlamento kompetenciją Europos Sąjungos biudžeto sudarymo 
procedūros metu;

7. mano, kad iniciatyvoje „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjunga“ pasiūlyta institucinė struktūra, ypač bendras pirmininkavimas, kartą per dvejus 
metus rengiamas aukščiausiojo lygio susitikimas, nuolatinis bendras komitetas, aukšto 
rango pareigūnų susitikimai ir bendro sekretoriato sukūrimas, reiškia įnašą į didesnį 
atsakomybės pasidalijimą įgyvendinant partnerystę; atsižvelgdamas į tai laukia 
Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos valstybių narių užsienio reikalų ministrų 
pirmojo susitikimo, kuris numatytas 2008 m. lapkričio 3 d., sprendimų;

8. ragina, kad sprendimuose dėl institucinio šios iniciatyvos įgyvendinimo ypatumų būtų 
atsižvelgiama į Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinės asamblėjos ir Europos 
Parlamento vaidmenį;

9. džiaugiasi, kad iniciatyvoje „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjunga“ Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinė asamblėja buvo pripažinta 
teisėtu parlamentiniu atstovavimu; ragina, kad jos vaidmuo būtų stiprinamas numatant 
teisę teikti pasiūlymus dėl ekonominės ir teritorinės integracijos strategijų ir projektų ir 
juos vertinti bei galimybę teikti rekomendacijas užsienio reikalų ministrų susitikimui;

10. pažymi, kad kai kurios šalys, dalyvaujančios iniciatyvoje „Barselonos procesas: 
Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“, nėra Europos ir Viduržemio jūros šalių 
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partnerystės šalys; ragina Tarybą, Komisiją ir visas iniciatyvoje „Barselonos procesas: 
Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“ dalyvaujančias valstybes nustatyti nuoseklią 
santykių sistemą, kad būtų aišku, jog Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga sudaro 
partnerystės sritį, kurios tikslas – ekonominė ir teritorinė Viduržemio jūros regiono šalių 
integracija;

11. pabrėžia, kad būtina iš esmės persvarstyti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių 
politikos visumą, stiprinant politinę dimensiją ir bendrą vystymąsi, ir primena, kad bet 
kokiu atveju iniciatyva „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjunga“ nesusilpnina platesnio šios politikos siekio;

12. mano, kad problemos, susijusios su taika ir saugumu, žmogaus teisėmis ir demokratija, 
taip pat su kultūriniu bendradarbiavimu, turi būti sprendžiamos atsižvelgiant į Europos ir 
Viduržemio jūros regiono šalių dimensiją; dar kartą patvirtina, kad Viduržemio jūros 
regiono valstybių sąjunga yra šios dimensijos dalis, kurios paskirtis – rengiant strateginius 
planus ir konkrečius projektus spręsti teritorines, infrastruktūros ir aplinkos problemas;

13. tikisi, kad stiprinant Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykius bus prisidedama 
prie taikos ir gerovės erdvės sukūrimo projekto užbaigimo; pabrėžia, kad tik derybų keliu 
pasiektas konfliktų regione sprendimas gali sudaryti sąlygas pasiekti šį tikslą; pabrėžia, 
kad kartu su arabų šalimis, įskaitant ir Persijos įlankos šalis, ir visomis Viduržemio jūros 
regiono šalimis reikia skubiai priimti saugumo doktriną;

14. dar kartą patvirtina žmogaus teisių ir teisinės valstybės skatinimo svarbą; ragina, kad būtų 
įvertinti iki šiol gauti rezultatai ir partnerytės įgyvendinimo priemonių tinkamumas, taip 
pat atsižvelgiant į kitas tarptautines organizacijas, pvz., Europos Tarybą;

15. išreiškia susirūpinimą dėl tendencijos, vyraujančios valstybėse narėse, kurios pirmenybę 
teikia Viduržemio jūros regiono politikos saugumo aspektui, ypač spręsdamos imigracijos 
klausimą;

16. mano, kad būtina įgyvendinti konkrečius ir apibrėžtus tikslus socialinėje srityje; todėl 
primena, kad laisvosios prekybos zonos tikslas turi būti vertinamas atsižvelgiant ne vien 
tik į ekonominį augimą, bet visų pirma į darbo vietų kūrimą; primena, kad jaunimo ir 
moterų bedarbystė yra svarbiausia Viduržemio jūros regiono šalių socialinė problema;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir visų valstybių partnerių vyriausybėms ir parlamentams.
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