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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind relaţiile dintre Uniunea Europeană şi ţările mediteraneene 
(2008/2231(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Declaraţia de la Barcelona adoptată cu ocazia Conferinţei euro-
mediteraneene a miniştrilor de afaceri externe, ce a avut loc la Barcelona între 27-28 
noiembrie 1995 şi care a pus bazele parteneriatului euro-mediteraneean,

– având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European şi Consiliului, 
intitulată „Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana” (COM(2008)0319),

– având în vedere aprobarea de către Consiliul European din 13-14 martie 2008 a Procesului 
de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana,

– având în vedere declaraţia reuniunii la vârf privind Mediterana, ce a avut loc la Paris la 13 
iulie 2008,

– având în vedere concluziile Conferinţei miniştrilor de afaceri externe din regiunea euro-
mediteraneeană, ce a avut loc la Lisabona, între 5-6 noiembrie 2007,

– având în vedere concluziile reuniunii la vârf euro-mediteraneene ce a avut loc la 
Barcelona între 27-28 noiembrie 2005, pentru a celebra cea de a zecea aniversare a 
parteneriatului euro-mediteraneean,

– având în vedere declaraţia Biroului Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (APEM) 
din 12 iulie 2008,

– având în vedere declaraţia finală a preşedinţiei APEM, precum şi recomandările adoptate 
de APEM cu ocazia celei de a patra sale sesiuni plenare de la Atena, din 27-28 martie 
2008,

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind politica mediteraneeană a Uniunii 
Europene şi în special rezoluţia sa din 5 iunie 20081,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European intitulată 
„Un nou impuls dat acţiunilor întreprinse de către Uniune în domeniul drepturilor omului 
şi al democratizării, în cooperare cu partenerii mediteraneeni - orientări strategice” 
(COM(2003)0294),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European, intitulată 
„Consolidarea politicii europene de vecinătate” (COM(2006)0726),

– având în vedere rezoluţia sa din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea Politicii europene  

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0257.



PE412.142v01-00 4/6 PR\741407RO.doc

RO

de vecinătate1

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe şi avizul Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, precum şi cel al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen şi 
cel al Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0000/2008),

A. întrucât bazinul mediteraneean joacă un rol central, iar interesele comune ale Uniunii 
Europene şi ale ţărilor partenere se diversifică în faţa abordării provocărilor globalizării şi 
a celor la adresa coexistenţei paşnice, şi, în consecinţă, având în vedere necesitatea 
asigurării unei mai mari coeziuni regionale şi a dezvoltării unei strategii politice comune 
în regiune;

B. întrucât clivajul economic, politic şi cultural între cele două ţărmuri ale Mediteranei riscă 
să facă mai dificilă realizarea obiectivului de creare a unui spaţiu comun de pace, 
securitate şi prosperitate;

C. întrucât este necesară revizuirea în detaliu a relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi ţările 
mediteraneene partenere, având la bază rezultatele existente, dar totodată ţinând seama de 
limitele politicilor aplicate până în prezent, şi, mai ales, de bilanţul dezamăgitor al 
procesului de la Barcelona;

D. întrucât politica de vecinătate aplicată în cazul statelor mediteraneene, concentrată pe 
relaţiile bilaterale, nu a putut contribui la realizarea unui proces comun de reforme 
semnificative în regiune;

E. întrucât este necesară stabilirea pe baze egale a relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi 
ţările mediteraneene din întreg bazinul mediteraneean;

F. întrucât este imperios necesară promovarea integrării teritoriale şi economice între ţările 
din bazinul mediteraneean;

G. subliniind că relaţiile la nivel interguvernamental nu sunt suficiente în abordarea 
ansamblului de relaţii politice dintre ţările regiunii euro-mediteraneene;

H. subliniind rolul important jucat de APEM, unica adunare parlamentară ce reuneşte cele 27 
de state membre UE şi toate părţile implicate în procesul de pace din Orientul Mijlociu;

I. întrucât este important să se garanteze participarea colectivităţilor locale, a partenerilor 
sociali şi a societăţii civile  la relansarea relaţiilor euro-mediteraneene;

J. reamintind necesitatea de a nu duplica şi de a nu suprapune instrumentele, politicile şi 
nivelurile instituţionale deja existente şi de a garanta coerenţa ansamblului sistemului de 
relaţii euro-mediteraneene,

1. consideră că propunerea intitulată „Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana” 
(PB:UpM), adoptată de şefii de stat şi de guvern cu ocazia reuniunii la vârf pentru 
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Mediterana, ce a avut loc la Paris la 13 iulie 2008, constituie un progres în vederea 
integrării economice şi teritoriale între ţările mediteraneene; salută deschiderea către ţările 
ce nu fac parte din parteneriat şi către obiectivul de stabilire de relaţii pe baze egale între 
Uniunea Europeană şi partenerii săi mediteraneeni;

2. salută sprijinul acordat UpM de către instituţiile Uniunii Europene;

3. aprobă decizia de promovare a unui cadru multilateral prin definirea unor proiecte de 
anvergură ce ar trebui realizate prin intermediul noilor instrumente oferite de PB:UpM; ia 
act, cu toate acestea, de absenţa unor strategii de integrare economică şi teritorială în 
cadrul bazinului mediteraneean, care să sprijine proiectele menţionate;

4. consideră că, pentru realizarea proiectelor, ar trebui adoptată formula „acordurilor de 
programe”, care, pornind de la principiul subsidiarităţii, definesc în mod clar 
responsabilităţile la nivelul finanţării, gestiunii şi controlului ale diferitelor niveluri 
instituţionale: Uniunea Europeană, statele membre, regiuni, întreprinderi, parteneri sociali;

5. solicită definirea unor noi şi mai extinse modalităţi de finanţare a proiectelor, implicând şi 
sectorul privat; reafirmă sprijinul său în favoarea creării unei bănci euro-mediteraneene de 
investiţii;

6. consideră că, până la revizuirea perspectivelor financiare, trebuie asigurat sprijinul 
financiar al Uniunii Europene pentru proiectele mediteraneene fără ca acest lucru să 
prejudicieze programele regionale euro-mediteraneene în curs sau stabilite, programe a 
căror consolidare a fost susţinută de Parlamentul European în repetate rânduri; subliniază, 
în acest context, competenţele Parlamentului European în cadrul procedurii bugetare a 
Uniunii Europene;

7. consideră că structura instituţională propusă prin PB:UpM, îndeosebi copreşedinţia, 
reuniunea bianuală la vârf, comitetul comun permanent, reuniunile înalţilor-funcţionari şi 
înfiinţarea unui secretariat comun, contribuie la reechilibrarea responsabilităţilor impuse 
de parteneriat; aşteaptă, în acest sens, deciziile primei reuniuni a miniştrilor afacerilor 
externe din statele membre ale UpM, ce va avea loc la 3 noiembrie 2008;

8. solicită ca, în luarea deciziilor privind modalităţile de aplicare la nivel instituţional al 
acestei iniţiative, să fie avut în vedere rolul APEM şi cel al Parlamentului European;

9. salută recunoaşterea APEM ca expresie parlamentară legitimă a PB:UpM; solicită 
consolidarea rolului său pe baza dreptului de a efectua propuneri şi de a evalua strategiile 
de integrare economică şi teritorială, precum şi a posibilităţii de a prezenta recomandări 
reuniunii miniştrilor afacerilor externe;

10. ia act de faptul că anumite ţări ce participă la PB:UpM nu fac parte din parteneriatul euro-
mediteraneean; invită, în acest sens, Consiliul, Comisia şi toate statele ce iau parte la 
PB:UpM să instituie un cadru coerent de relaţii, care să prevadă faptul că UpM reprezintă 
o componentă a parteneriatului, destinată integrării economice şi teritoriale între ţările din 
bazinul mediteraneean;

11. insistă asupra necesităţii de a revizui în profunzime ansamblul politicii euro-
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mediteraneene, consolidând dimensiunea politică şi codezvoltarea, şi reaminteşte că, în 
niciun caz, iniţiativa PB:UpM nu subminează perspectiva mai amplă a acestei politici; 

12. consideră că problemele în domeniul păcii şi securităţii, al drepturilor omului şi al 
democraţiei, dar şi al cooperării culturale, trebuie abordate dintr-o perspectiva euro-
mediteraneeană; reafirmă că Uniunea pentru Mediterana constituie o componentă 
destinată să abordeze problemele teritoriale, de infrastructură şi de mediu, prin intermediul 
unor planuri strategice şi al unor proiecte specifice;

13. îşi exprimă speranţa că consolidarea relaţiilor euro-mediteraneene va contribui la 
îndeplinirea proiectului de creare a unui spaţiu de pace şi prosperitate; subliniază că doar o 
soluţie negociată a conflictelor din regiune poate permite atingerea acestui obiectiv; 
subliniază necesitatea urgentă de a adopta o doctrină de securitate partajată cu ţările arabe, 
inclusiv cele din Golf, şi toate ţările mediteraneene;

14. reafirmă importanţa promovării drepturilor omului şi a statului de drept; solicită evaluarea 
rezultatelor actuale şi conformitatea instrumentelor existente în cadrul parteneriatului, 
inclusiv prin raportarea la alte organizaţii internaţionale precum Consiliul Europei;

15. îşi exprimă îngrijorarea faţă de tendinţa dominantă din statele membre de a privilegia o 
abordare securitaristă a politicilor mediteraneene, îndeosebi în materie de gestionare a 
fenomenului imigraţionist;

16. consideră ca esenţială realizarea de obiective concrete în domeniul social; reaminteşte, în 
acest sens, că obiectivul unei zone de liber-schimb nu poate fi evaluat doar prin prisma 
creşterii economice, ci, în primul rând, din punctul de vedere al creării de locuri de 
muncă; reaminteşte că şomajul în rândul tinerilor şi al femeilor constituie prima prioritate 
socială în ţările mediteraneene;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernelor şi 
parlamentelor tuturor ţărilor partenere.
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