
PR\741407PL.doc PE412.142v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Spraw Zagranicznych

2008/2231(INI)

10.9.2008

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie stosunków między UE i krajami śródziemnomorskimi
(2008/2231(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Pasqualina Napoletano



PE412.142v01-00 2/7 PR\741407PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3



PR\741407PL.doc 3/7 PE412.142v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosunków między UE i krajami śródziemnomorskimi
(2008/2231(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając deklarację z Barcelony ustanawiającą partnerstwo eurośródziemnomorskie, 
przyjętą w czasie konferencji Euromed ministrów spraw zagranicznych, która odbyła się 
w Barcelonie w dniach 27 i 28 listopada 1995 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany: 
„Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego” (COM(2008)0319),

– uwzględniając zatwierdzenie przez Radę Europejską na posiedzeniu w Brukseli w dniach 
13-14 marca 2008 Procesu barcelońskiego – Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego,

– uwzględniając deklarację ze Szczytu na rzecz regionu Morza Śródziemnego, który odbył 
się w Paryżu dnia 13 lipca 2008 r.,

– uwzględniając wnioski konferencji ministrów spraw zagranicznych krajów Euromed, 
która miała miejsce w dniach 5-6 listopada 2007 r. w Lizbonie,

– uwzględniając wnioski ze szczytu eurośródziemnomorskiego, który odbył się 
w Barcelonie w dniach 27-28 listopada 2005 r. dla uczczenia dziesiątej rocznicy 
partnerstwa eurośródziemnomorskiego,

– uwzględniając deklarację prezydium Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego (APEM) z dnia 12 lipca 2008 r.,

– uwzględniając deklarację końcową przewodnictwa Eurośródziemnomorskiego 
Zgromadzenia Parlamentarnego oraz zalecenia Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego przyjęte na czwartej sesji plenarnej w Atenach w dniach 27-28 marca 
2008 r.,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie polityki śródziemnomorskiej Unii 
Europejskiej, a szczególnie rezolucję z dnia 5 czerwca 2008 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wzmocnienia działań UE w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji we współpracy 
z partnerami śródziemnomorskimi – wytyczne strategiczne (COM(2003)0294),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa (COM(2006)0726),

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wzmocnienia 

                                               
1 Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2008)0257.
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europejskiej polityki sąsiedztwa1, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Handlu 
Międzynarodowego (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze rolę skrzyżowania dróg odgrywaną przez basen Morza Śródziemnego 
oraz zwiększenie liczby wspólnych interesów Unii Europejskiej i krajów partnerskich 
wobec wyzwań związanych z globalizacją i pokojowym współistnieniem, a przez to 
wobec konieczności zapewnienia większej spójności regionalnej i opracowania wspólnej 
strategii politycznej w regionie,

B. mając na uwadze przepaść gospodarczą, polityczną i kulturową, która istnieje między 
obydwoma brzegami Morza Śródziemnego i grozi oddaleniem się realizacji celu, jakim 
jest stworzenie przestrzeni pokoju, bezpieczeństwa i wspólnego dobrobytu,

C. mając na uwadze, iż należy głęboko odnowić stosunki między Unią Europejską i krajami-
partnerami z basenu Morza Śródziemnego, rozpoczynając od nadania wartości dorobkowi, 
lecz mając również na uwadze wprowadzane dotąd ograniczenia polityczne, 
a w szczególności rozczarowujący bilans procesu barcelońskiego,

D. mając na uwadze ograniczenia polityki sąsiedztwa prowadzonej wraz z krajami basenu 
Morza Śródziemnego, która – sprzyjając stosunkom dwustronnym – okazuje się niezdolna 
do wykształcenia wspólnego procesu znaczących reform w regionie,

E. mając na uwadze konieczność nawiązania na zasadzie równości stosunków między Unią 
Europejską i krajami basenu Morza Śródziemnego w całym regionie,

F. mając na uwadze naglącą konieczność promowania integracji terytorialnej i gospodarczej 
między krajami basenu Morza Śródziemnego,

G. podkreślając, że wymiar międzyrządowy nie jest wystarczający dla podjęcia wszystkich 
aspektów stosunków politycznych między krajami regionu eurośródziemnomorskiego,

H. podkreślając ważną rolę odgrywaną przez Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie 
Parlamentarne, będące jedynym zgromadzeniem parlamentarnym skupiającym 27 państw 
członkowskich Unii i wszystkie strony związane z procesem pokojowym na Bliskim 
Wschodzie,

I. mając na uwadze znaczenie, jakie posiada zagwarantowanie udziału społeczności 
lokalnych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego we wznowieniu 
stosunków eurośródziemnomorskich,

J. przypominając, że nie można mnożyć i nakładać na siebie już istniejących narzędzi, 
strategii politycznych i poziomów instytucjonalnych oraz że należy zapewnić spójność 

                                               
1 Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2007)0538.
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całego systemu stosunków eurośródziemnomorskich,

1. uważa, że wniosek „Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego”, 
przyjęty przez szefów państw i rządów w trakcie Szczytu na rzecz regionu Morza 
Śródziemnego, który odbył się w Paryżu dnia 13 lipca 2008 r., stanowi krok naprzód ku 
integracji gospodarczej i terytorialnej między krajami basenu Morza Śródziemnego; 
z zadowoleniem przyjmuje otwarcie na kraje niezaangażowane w partnerstwo oraz cel 
związany z ustanowieniem na zasadzie parytetowej stosunków między Unią Europejską 
a partnerami z regionu Morza Śródziemnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego była 
promowana w ramach instytucji Unii Europejskiej;

3. zgadza się z decyzją dotyczącą wyboru ram wielostronnych poprzez opracowanie kilku 
znaczących projektów, które powinny zostać zrealizowane z wykorzystaniem nowych 
instrumentów procesu barcelońskiego; odnotowuje jednak brak – w samym basenie 
Morza Śródziemnego – strategii integracji gospodarczej i terytorialnej, które mogłyby 
wspierać te projekty;

4. uważa, że dla realizacji projektów należy przyjąć formułę „porozumień programowych”, 
które, opierając się na zasadzie pomocniczości, jasno określają zakres odpowiedzialności 
za finansowanie, zarządzanie i kontrolę na poszczególnych poziomach instytucjonalnych: 
Unii Europejskiej, państw członkowskich, regionów, przedsiębiorstw, partnerów 
społecznych;

5. wzywa do opracowania nowych i szerszych sposobów finansowania projektów, angażując 
także podmioty prywatne; potwierdza, iż sprzyja utworzeniu eurośródziemnomorskiego 
banku inwestycyjnego;

6. uważa, że – w oczekiwaniu na przegląd perspektyw finansowych – wkład finansowy Unii 
Europejskiej w projekty śródziemnomorskie musi zostać zapewniony bez szkody dla 
realizowanych lub przewidzianych eurośródziemnomorskich programów regionalnych, 
których wzmocnienia wielokrotnie pragnął Parlament Europejski; podkreśla w tym 
kontekście uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procedurze budżetowej Unii 
Europejskiej;

7. uważa, że struktura instytucjonalna zaproponowana w komunikacie na temat procesu 
barcelońskiego, a w szczególności współprzewodnictwo, szczyt odbywany co dwa lata, 
wspólny stały komitet, posiedzenia wysokich urzędników i powołanie wspólnego 
sekretariatu, przyczyni się do przywrócenia równowagi w zakresie odpowiedzialności 
w partnerstwie; oczekuje w związku z tym decyzji, które podjęte zostaną przez ministrów 
spraw zagranicznych krajów należących do Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego 
podczas pierwszego posiedzenia planowanego na 3 listopada 2008 r.;

8. wnioskuje, aby rola Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 
i Parlamentu Europejskiego została wzięta pod uwagę w decyzjach dotyczących środków 
instytucjonalnego wprowadzania omawianej inicjatywy;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne 



PE412.142v01-00 6/7 PR\741407PL.doc

PL

zostało uznane w komunikacie dotyczącym procesu barcelońskiego za prawomocny organ 
parlamentarny; wnioskuje, aby jego rola została wzmocniona dzięki uprawnieniu do 
przedstawiania wniosków i ocen dotyczących strategii integracji gospodarczej 
i terytorialnej i przedstawiania projektów oraz dzięki możliwości przedkładania zaleceń 
na posiedzeniach ministrów spraw zagranicznych;

10. zauważa, że niektóre kraje uczestniczące w Procesie barcelońskim – Unii na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego nie należą do partnerstwa eurośródziemnomorskiego; 
zachęca w związku z tym Radę, Komisję i wszystkie kraje uczestniczące w Procesie 
barcelońskim – Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego do zapewnienia spójnych 
ram dla ich stosunków, z których będzie jasno wynikać, że Unia na rzecz Morza 
Śródziemnego stanowi punkt połączenia partnerstwa zorientowanego na integrację 
gospodarczą i terytorialną między krajami basenu Morza Śródziemnego;

11. nalega na konieczność dokonania głębokiego przeglądu całości polityki 
eurośródziemnomorskiej, wzmacniając jej wymiar polityczny i założenie wspólnego 
rozwoju, oraz przypomina, że w żadnym wypadku inicjatywa Proces barceloński – Unia 
na rzecz Regionu Morza Śródziemnego nie osłabia szerszej perspektywy tej polityki;

12. uważa, że problematyka pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i demokracji oraz 
współpracy kulturalnej muszą zostać podjęte w wymiarze eurośródziemnomorskim; 
potwierdza, że Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego stanowi jej wyraz, którego 
zadaniem jest podejmowanie kwestii terytorialnych, infrastrukturalnych i ekologicznych 
poprzez plany strategiczne i szczegółowe projekty;

13. ma nadzieję, że umocnienie stosunków eurośródziemnomorskich przyczyni się do 
realizacji projektu utworzenia przestrzeni pokoju i dobrobytu; podkreśla, że jedynie 
wypracowane w negocjacjach rozwiązanie konfliktów w regionie może pozwolić na 
osiągnięcie ww. celu; podkreśla, że sprawą pilną jest przyjęcie doktryny bezpieczeństwa 
podzielanej przez kraje arabskie, w tym przez kraje Zatoki Perskiej, i przez wszystkie 
kraje położone w basenie Morza Śródziemnego;

14. potwierdza znaczenie promowania praw człowieka i zasady państwa prawa; pragnie, aby 
dokonano oceny dotychczas osiągniętych wyników i adekwatności instrumentów 
stosowanych w ramach partnerstwa, w tym w odniesieniu do innych organizacji 
międzynarodowych, takich jak Rada Europy;

15. jest zaniepokojony dominującą w państwach członkowskich tendencją opowiadania się za 
wizją śródziemnomorskich strategii politycznych nadającą priorytet kwestiom 
bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie zarządzania zjawiskiem imigracji;

16. uważa za kluczowe osiągnięcie konkretnych i wymiernych celów w dziedzinie społecznej; 
przypomina w związku z tym, że cel, jakim jest utworzenie strefy wolnego handlu, nie 
może być oceniany jedynie w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, lecz przede 
wszystkim w kontekście tworzenia miejsc pracy; przypomina, że bezrobocie wśród kobiet 
i osób młodych jest pierwszym pilnym zagadnieniem społecznym w krajach regionu 
Morza Śródziemnego;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
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i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządom 
i parlamentom wszystkich krajów partnerskich.
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