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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vzťahoch medzi Európskou úniou a krajinami Stredomoria
(2008/2231(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na vyhlásenie z Barcelony prijaté na európsko-stredomorskej konferencii 
ministrov zahraničných vecí v dňoch 27. a 28. novembra 1995, ktoré ustanovilo európsko-
stredomorské partnerstvo,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom 
Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie (KOM(2008)0319),

– so zreteľom na schválenie Barcelonského procesu: Únia pre Stredozemie na zasadnutí 
Európskej rady v Bruseli v dňoch 13. a 14. marca 2008,

– so zreteľom na vyhlásenie účastníkov parížskeho samitu o Stredomorí, ktorý sa konal dňa 
13. júla 2008 v Paríži,

– so zreteľom na závery konferencie európsko-stredomorských ministrov zahraničných vecí 
v Lisabone v dňoch 5. a 6. novembra 2007,

– so zreteľom na závery európsko-stredomorského samitu, ktorý sa konal v dňoch 27. a 28. 
novembra 2005 pri príležitosti osláv desiateho výročia Európsko-stredomorského 
združenia,

– so zreteľom na vyhlásenie Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia 
(ESPZ) z 12. júla 2008,

– so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedníctva ESPZ, ako aj na odporúčania, ktoré 
ESPZ prijalo na 4. plenárnom zasadaní v Aténach v dňoch 27. a 28. marca 2008,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o stredomorskej politike Európskej únie, 
najmä uznesenie z 5. júna 20081,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Posilnenie 
opatrení EÚ v oblasti ľudských práv a demokratizácie v spolupráci s partnerskými 
krajinami Stredomoria – strategické usmernenia (KOM(2003)0294),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní 
európskej susedskej politiky (KOM(2006)0726),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o posilňovaní európskej susedskej 
politiky,2,

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0257.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0538.
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– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre ústavné veci, 
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre medzinárodný obchod 
(A6-0000/2008),

A. vzhľadom na centrálnu pozíciu stredozemskej oblasti a rozširujúce sa spoločné záujmy 
Európskej únie a partnerských krajín, ktoré stoja pre náročnými úlohami súvisiacimi 
s globalizáciou, mierovým spolužitím, a následne na potrebu zaručiť väčšiu regionálnu 
súdržnosť a rozvoj spoločnej politickej stratégie v tejto oblasti,

B. vzhľadom na hospodárske, politické a kultúrne rozdiely medzi oboma pobrežiami 
Stredomoria, v dôsledku ktorých existuje riziko vzdialenia cieľa, ktorým je vytvorenie 
spoločného priestoru mieru, bezpečnosti a spoločnej prosperity,

C. vzhľadom na potrebu hĺbkovej obnovy vzťahov medzi Európskou úniou a i partnerskými 
krajinami Stredomoria, pričom východiskom má byť zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 
a súčasne sa majú zohľadniť obmedzené možnosti politík, ktoré sa doteraz realizovali, 
najmä neuspokojivá bilancia barcelonského procesu,

D. keďže obmedzené možnosti politiky susedstva so stredomorskými krajinami, v rámci 
ktorej sa kladie dôraz na dvojstranné vzťahy, poukazujú na to, že táto politika nedokáže 
prispieť k spoločnému procesu významných reforiem v regióne,

E. vzhľadom na potrebu založiť vzťahy medzi Európskou úniou a stredomorskými krajinami 
celej stredozemskej oblasti na rovnocennom základe,

F. vzhľadom na potrebu podporovať územnú a hospodársku integráciu krajín stredomorskej 
oblasti,

G. vzhľadom na to, že medzivládny rozmer nemôže obsiahnuť politické vzťahy ako celok 
medzi krajinami európsko-stredomorského regiónu,

H. zdôrazňuje význam úlohy Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia, ktoré 
predstavuje jediné parlamentné zhromaždenie združujúce 27 členských štátov Únie 
a všetky strany, ktoré sa zúčastňujú na mierovom procese na Blízkom východe,

I. vzhľadom na význam zabezpečenia účasti miestnych spoločenstiev, sociálnych partnerov 
a občianskej spoločnosti na obnove európsko-stredomorských vzťahov,

J. pripomína, že je potrebné, aby sa nezdvojovali a neprelínali už existujúce nástroje, 
politiky a inštitucionálne úrovne a aby sa zaručila koherentnosť celého systému európsko-
stredomorských vzťahov;

1. zastáva názor, že návrh Barcelonského procesu: Únia pre Stredomorie (Bp:ÚpS), 
schválený hlavami štátov a vlád na samite pre Stredomorie, ktorý sa konal 13. júla 2008 
v Paríži, je krokom vpred smerom k hospodárskej a územnej integrácii medzi krajinami 
Stredomoria; vyjadruje potešenie nad otvorením sa krajinám, ktoré sa na partnerstve 
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nezúčastňujú, ako aj nad cieľom nadviazať rovnocenné vzťahy medzi Európskou úniou 
a stredomorskými partnerskými krajinami;

2. vyjadruje uznanie nad skutočnosťou, že Únii pre Stredomorie sa v rámci inštitúcií 
Európskej únie dostáva podpory;

3. súhlasí s voľbou uprednostniť mnohostranný rámec a stanoviť niekoľko veľkých 
projektov, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom nových nástrojov Bp:ÚpS;
upozorňuje na skutočnosť, že neexistujú stratégie hospodárskej a územnej integrácie 
v rámci stredomorskej oblasti na podporu samotných projektov;

4. domnieva sa, že na realizáciu projektov treba prijať vzorec tzv. programových dohôd, 
ktoré vychádzajú zo zásady subsidiarity a jasne definujú zodpovednosť v oblasti financií, 
riadenia a kontroly na rôznych inštitučných úrovniach: na úrovni Európskej únie, 
členských štátov, regiónov, podnikov a sociálnych partnerov;

5. žiada, aby sa určili nové a rozsiahlejšie spôsoby financovania projektov, do ktorých by sa 
zapojili aj súkromné osoby; opätovne potvrdzuje svoju podporu vytvoreniu Európsko-
stredomorskej investičnej banke;

6. domnieva sa, že do uskutočnenia revízie finančného výhľadu treba zabezpečiť podiel 
Európskej únie na financovaní stredomorských projektov bez toho, aby boli dotknuté 
stredomorské regionálne programy, ktoré sa už realizujú alebo sú naplánované a ktorého 
posilnenie viackrát žiadal Európsky parlament; v tejto súvislosti zdôrazňuje právomoc 
Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu Európskej únie;

7. domnieva sa, že inštitucionálne usporiadanie navrhované pre Bp:ÚpS, najmä 
spolupredsedníctvo, samit usporadúvaný každý dva roky, stály spoločný výbor, schôdze 
vysokých štátnych predstaviteľov a vytvorenie spoločného sekretariátu, prispieva k tomu, 
aby sa zodpovednosť v partnerstve opätovne uviedla do rovnováhy; v tejto súvislosti 
očakáva rozhodnutia prvej schôdze ministrov zahraničných vecí členských krajín Bp:ÚpS, 
ktorá sa uskutoční 3. novembra 2008;

8. žiada, aby sa pri rozhodovaní o spôsoboch inštitucionálneho zavedenia tejto iniciatívy 
zohľadňovala úloha ESPZ a Európskeho parlamentu;

9. vyjadruje potešenie nad uznaním Európsko-stredomorského parlamentného zhromaždenia 
ako legitímneho parlamentného zastúpenia v rámci Bp:ÚpS; žiada, aby sa posilnila jeho 
úloha získaním práva navrhovať a hodnotiť stratégie hospodárskej a územnej integrácie 
a projekty, ako aj možnosti predkladať odporúčania na schôdzach ministrov zahraničných 
vecí;

10. poznamenáva, že niektoré krajiny, ktoré sa zúčastňujú na Bp:ÚpS, nie sú súčasťou 
európsko-stredomorského partnerstva; v tejto súvislosti vyzýva Radu, Komisiu a všetky 
štáty, ktoré sa zúčastňujú na Bp:ÚpS, aby zabezpečili koherentný rámec vzťahov, 
z ktorého bude jasne vyplývať, že Únia pre Stredomorie je vyjadrením partnerstva 
s cieľom hospodárskej a územnej integrácie medzi krajinami stredomorskej oblasti;

11. trvá na potrebe hĺbkovej obrody celej európsko-stredomorskej politiky, a to posilnením jej 
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politického rozmeru a spoločného rozvoja, a pripomína, že iniciatíva Bp:ÚpS v žiadnom 
prípade nevyčerpáva širšiu perspektívu tejto politiky;

12. domnieva sa, že problémy súvisiace s mierom a bezpečnosťou, ľudskými právami 
a demokraciou, ako aj kultúrnou spoluprácou treba riešiť z hľadiska európsko-
stredomorského rozsahu; opätovne potvrdzuje, že Únia pre Stredomorie je vyjadrením 
tohto rozsahu a jej poslaním je riešiť problémy súvisiace s územím, infraštruktúrou 
a životným prostredím prostredníctvom strategických plánov a osobitných projektov;

13. želá si, aby posilnenie európsko-stredomorských vzťahov prispelo k zavŕšeniu projektu 
vytvorenia priestoru mieru a prosperity; zdôrazňuje, že tento cieľ možno dosiahnuť len 
riešením konfliktov v regióne na základe rokovaní; upozorňuje na naliehavú potrebu 
spoločnej doktríny bezpečnosti s arabskými krajinami vrátane krajín Perzského zálivu a 
so všetkými stredomorskými krajinami;

14. pripomína význam podpory ľudských práv a právneho štátu; žiada, aby sa vyhodnotili 
doteraz dosiahnuté výsledky a primeranosť zavedených nástrojov v oblasti partnerstva, 
a to aj v súvislosti s inými medzinárodnými organizáciami, ako je Rada Európy;

15. je znepokojený prevažujúcou tendenciou vlád členských štátov uprednostňovať určitú 
bezpečnostnú víziu v stredomorských politikách a najmä pri riadení javu prisťahovalectva;

16. považuje za kľúčové, aby sa dosiahli konkrétne a hmatateľné ciele v sociálnej oblasti;
v tejto súvislosti pripomína, že cieľ zóny voľného obchodu nemožno hodnotiť len 
vo vzťahu k hospodárskemu rastu, ale aj z hľadiska vytvárania pracovných miest;
pripomína, že nezamestnanosť mladých ľudí a žien je najvýraznejším sociálnym 
problémom v krajinách Stredomoria;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vládam a parlamentom všetkých partnerských krajín.


	741407sk.doc

