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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona valstu attiecībām 
(2008/2231(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Barselonā 1995. gada 27. un 28. novembrī notikušās Eiropas un Vidusjūras 
reģiona valstu ārlietu ministru konferences laikā pieņemto Barselonas deklarāciju, ar ko 
izveido Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerību,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Barselonas process 
– Vidusjūras reģiona valstu savienība”(COM(2008)0319),

– ņemot vērā to, ka Briseles 2008. gada 13.–14. marta Eiropadome apstiprināja Barselonas 
procesu „Vidusjūras reģiona valstu savienība”,

– ņemot vērā Parīzē 2008. gada 13.jūlijā notikušo augstākā līmeņa sanāksmi, kas veltīta 
Vidusjūras reģiona valstīm,

– ņemot vērā 2007. gada 5.–6. novembrī Lisabonā notikušās Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu ārlietu ministru konferences secinājumus,

– ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika 
2005. gada 27. un 28. novembrī, lai atzīmētu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu 
partnerības desmito gadskārtu, 

– ņemot vērā Vidusjūras reģiona valstu parlamentārās asamblejas (EVPA) Prezidija 2008. 
gada 12. jūlija deklarāciju,

– ņemot vērā EVPA prezidentūras nobeiguma deklarāciju, kā arī EVPA ieteikumus, ko tā 
pieņēma ceturtajā plenārsēdē 2008. gada 27. un 28. martā Atēnās,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Vidusjūras 
reģionu un konkrēti 2008. gada 5. jūnija rezolūciju1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam “ES cilvēktiesību un 
demokratizācijas pasākumu pastiprināšana kopā ar Vidusjūras reģiona partneriem –
Stratēģiskās pamatnostādnes” (COM(2003)0294),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Par Eiropas 
kaimiņattiecību politikas nostiprināšanu” (COM(2006)0726),

– ņemot vērā 2007. gada 15. novembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas 

                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0257
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nostiprināšanu,1

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu, kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas, 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības 
komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā Vidusjūras baseinam ir īpaša nozīme un tā kā globalizācijas un miermīlīgas 
līdzāspastāvēšanas uzdevumu dēļ palielinās Eiropas Savienības un partnervalstu kopējo 
interešu skaits, un tā kā līdz ar to ir jānodrošina lielāka reģionālā kohēzija un jāizstrādā 
kopēja politiskā stratēģija reģionā,

B. tā kā pastāv ekonomiskās, politiskās un kultūras atšķirības starp abiem Vidusjūras 
krastiem, kas apdraud mērķa sasniegšanu uzveidot kopīgu miera, drošības un pārticības 
telpu,

C. tā kā ir pašos pamatos jāpārveido Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona valstu 
attiecības, izmantojot jau paveikto, taču arī ņemot vērā līdz šim īstenotos politikas 
virzienu ierobežojumus un it īpaši neapmierinošos Barselonas procesa rezultātus,

D. tā kā kaimiņattiecību politikai ar Vidusjūras reģiona valstīm ir ierobežojumi, kas, sniedzot 
priekšroku divpusējām attiecībām, ir izrādījušies nespējīgi sniegt ieguldījumu kopējā 
būtisko reformu procesā reģionā,

E. tā kā ir jāizveido tādas Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona valstu attiecībās visā 
Vidusjūras baseinā, kuras balstītos uz vienlīdzību,

F. tā kā ir īpaši svarīgi veicināt teritoriālo un ekonomisko integrāciju starp Vidusjūras 
baseina valstīm.

G. uzsverot, ka valdību līmenis ir nepietiekams, lai risinātu visas politiskās attiecības starp 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm,

H. uzsverot EVPA nozīmīgo lomu kā vienīgajai parlamentārajai asamblejai, kas apvieno 27 
Eiropas Savienības dalībvalstis un visas Vidējo Austrumu miera procesā iesaistītās puses,

I. tā kā ir svarīgi nodrošināt vietējo pašvaldību, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu attiecību atjaunošanā,

J. atgādinot, ka nav jāpalielina jau pastāvošo instrumentu, politikas virzienu un 
institucionālo līmeņu skaits, ka tiem nav jāpārklājas un ka ir jānodrošina saskaņa visā 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu sistēmā,

1. uzskata, ka priekšlikums „Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība”, ko 
pieņēma valstu un to valdību vadītāji 2008. gada 13. jūlijā notikušajā Vidusjūras reģiona 
valstu augstākā līmeņa sanāksmē, ir solis uz priekšu ekonomiskās un teritoriālās 

                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0538
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integrācijas virzienā starp Vidusjūras reģiona valstīm;  atzinīgi vērtē neiesaistīto valstu 
pievienošanos partnerībai un mērķim, kas paredz izveidot vienlīdzīgas attiecības starp
Eiropas Savienību un Vidusjūras reģiona partnervalstīm; 

2. atzinīgi vērtē to, ka Vidusjūras reģiona valstu savienība tika popularizēta Eiropas 
Savienības iestādēs;

3. apstiprina lēmumu sniegt priekšroku daudzpusējai sistēmai, nosakot dažus vērienīgus 
projektus, kas jāveic, izmantojot jaunos Barselonas procesa – Vidusjūras reģiona valstu 
savienības instrumentus; tomēr ņem vērā to, ka pašās Vidusjūras baseina valstīs nepastāv 
ekonomiskas un teritoriālas integrācijas stratēģijas, ar ko varētu atbalstīt šos projektus;

4. uzskata, ka, lai īstenotu šos projektus, ir jāpieņem „vienošanās par programmām” formula, 
kas atbilstīgi subsidiaritātes principam skaidri nosaka dažādu institucionālo līmeņu, proti, 
Eiropas Savienības, dalībvalstu, reģionu, uzņēmumu, sociālo partneru līmeņa atbildību 
finansējuma, pārvaldes un kontroles jomā;

5. pauž cerību, ka tiks noteikti jauni paplašināti projektu finansējuma veidi, tostarp attiecībā 
uz privāto sektoru; atkārtoti pauž atbalstu Eiropas un Vidusjūras reģiona investīciju 
bankas izveidei;

6. uzskata, ka, gaidot finanšu plāna pārskatīšanu, Eiropas Savienībai ir jānodrošina finanšu 
atbalsts projektiem Vidusjūras reģionā un ka tas nevar notikt uz pašreizējo un paredzēto 
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu reģionālo programmu rēķina, kuras Eiropas 
Parlaments vairākkārt ir aicinājis pastiprināt; šajā sakarībā uzsver Eiropas Parlamenta 
kompetenci Eiropas Savienības budžeta procedūrā; 

7. uzskata, ka Barselonas procesa – Vidusjūras reģiona valstu savienības ierosinātā 
institucionālā struktūra, konkrēti augstākā līmeņa sanāksmes reizi divos gados, kopēja 
pastāvīgā komiteja, augstu amatpersonu sanāksmes un kopēja sekretariāta izveide palīdzēs 
atjaunot kompetenču līdzsvaru partnerībā; sagaida, ka Vidusjūras reģiona valstu 
savienības valstu ārlietu ministri pirmajā sanāksmē, kas paredzēta 2008. gada 3. novembrī, 
pieņems lēmums šajā sakarībā;

8. prasa, lai lēmumos par šīs iniciatīvas institucionālās uzbūves kārtību ņemtu vērā EVPA un 
Eiropas Parlamenta nozīmi;

9. atzinīgi vērtē to, ka Barselonas process – Vidusjūras reģiona valstu savienība ir atzinusi 
EVPA par likumīgu parlamentāro izpausmi; prasa pastiprināt tās lomu, piešķirot tiesības 
iesniegt priekšlikumus un novērtēt ekonomiskās un teritoriālās integrācijas stratēģijas un 
projektus un iespēju iesniegt ieteikumus ārlietu ministru sanāksmē;

10. norāda, ka vairākas valstis, kas piedalās Barselonas procesā – Vidusjūras reģiona valstu 
savienībā, nepiedalās Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībā; šajā sakarībā 
ierosina Padomei, Komisijai un visām Barselonas procesa – Vidusjūras reģiona valstu 
savienības dalībvalstīm ieviest saskaņotu sistēmu, precizējot, ka Vidusjūras reģiona valstu 
savienībā uzsvars tiek likts uz Vidusjūras baseina valstu ekonomisko un teritoriālo 
integrāciju;
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11. uzsver, ka ir padziļināti jāpārskata visa Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu politika, 
pastiprinot politisko dimensiju un līdzattīstību, un atgādina, ka Barselonas procesa –
Vidusjūras reģiona valstu savienības iniciatīva nekādā gadījumā neierobežos šīs politikas 
plašāku darbības jomu;

12. uzskata, ka problēmas, kas saistītas ar mieru un drošību, cilvēktiesībām un demokrātiju, 
kā arī sadarbību kultūras jomā, ir jārisina, sadarbojoties Eiropas un Vidusjūras valstīm; 
atkārtoti apstiprina, ka Vidusjūras reģiona valstu savienība uzdevums ir risināt teritoriālās, 
infrastruktūras un vides problēmas ar stratēģiskiem plāniem un īpašiem projektiem;

13. uzskata, ka Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu attiecību pastiprināšana palīdzēs īstenot 
projektu izveidot miera un labklājības telpu;  uzsver, ka šo mērķi ļauj sasniegt vienīgi 
reģiona konfliktu risinājums sarunu ceļā; uzsver, ka ir nekavējoties jāpieņem kopēja 
drošības doktrīna ar arābu valstīm, tostarp Persijas līča un visām Vidusjūras reģiona 
valstīm;

14. atgādina, ka ir svarīgi veicināt cilvēktiesības un tiesisku valsti; vēlas, lai tiktu novērtēti 
līdz šim iegūtie rezultāti un partnerībā piemēroto instrumentu atbilstība, arī to instrumentu 
atbilstība, kas piemēroti attiecībās ar citām starptautiskajām organizācijām, piemēram, 
Eiropas Padomi;

15. pauž bažas par dalībvalstīs valdošo tendenci galvenokārt skatīt Vidusjūras reģiona politiku 
no drošības viedokļa, it īpaši imigrācijas pārvaldības jomā; 

16. uzskata, ka ir īpaši svarīgi īstenot konkrētus un reālus mērķus sociālajā jomā; šajā sakarībā 
atgādina, ka mērķi izveidot brīvās tirdzniecības zonu nevar vērtēt tikai saistībā ar 
ekonomisko izaugsmi, bet vispirms tā ir jāvērtē darba vietu izveides viedokļa; atgādina, ka 
bezdarbs jauniešu un sieviešu vidū ir vissteidzamāk risināmā sociālā problēma Vidusjūras 
reģiona valstīs;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī visu partnervalstu valdībām un parlamentiem.
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