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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o odnosih med Evropsko unijo in sredozemskimi državami
(2008/2231(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju barcelonske deklaracije, sprejete na evro-sredozemski konferenci 
ministrov za zunanje zadeve, ki je potekala v Barceloni 27. in 28. novembra 1995, s katero 
je bilo ustanovljeno evro-sredozemsko partnerstvo,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Barcelonski proces: Unija za Sredozemlje“ (KOM(2008)0319),

– ker je Evropski svet na zasedanju 13. in 14. marca 2008 v Bruslju dal soglasje k 
barcelonskemu procesu: Unija za Sredozemlje,

– ob upoštevanju izjave pariškega vrha za Sredozemlje, ki je potekal 13. julija 2008 v 
Parizu,

– ob upoštevanju sklepov konference ministrov za zunanje zadeve evro-sredozemskih 
držav, ki je potekala v Lizboni 5. in 6. novembra 2007,

– ob upoštevanja sklepov evro-sredozemskega srečanja na vrhu, ki je potekal v Barceloni 
27. in 28. novembra 2005 v počastitev desete obletnice evro-sredozemskega partnerstva,

– ob upoštevanju izjave predsedstva evro-sredozemske parlamentarne skupščine z dne 12.
julija 2008,

– ob upoštevanju končne izjave predsedstva evro-sredozemske parlamentarne skupščine in 
priporočil, ki jih je skupščina sprejela na svojem četrtem plenarnem zasedanju v Atenah 
27. in 28. marca 2008,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o sredozemski politiki Evropske unije, zlasti tiste 
z dne 5. junija 20081,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom "Nov 
zagon dejavnostim EU na področju človekovih pravic in demokratizacije v sodelovanju s 
sredozemskimi partnericami – strateške smernice" (KOM(2003)0294),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o krepitvi evropske 
sosedske politike (KOM(2006)0726),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o krepitvi evropske sosedske 
politike2, 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0257.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0538.
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– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za ustavne zadeve, 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter Odbora za mednarodno trgovino (A6-
0000/2008);

A. ker postaja Sredozemlje vse bolj pomembno in ker so skupni interesi Evropske unije in 
držav partneric vse večji spričo izzivov globalizacije in miroljubnega sožitja, od tu pa 
izhaja tudi potreba po zagotovitvi večjega regionalnega povezovanja in oblikovanja 
skupne politične strategije na tem območju, 

B. ob upoštevanju gospodarskih, političnih in kulturnih razlik med obema obalama, zaradi 
katerih bi se lahko cilj izgradnje območja skupnega miru, varnosti in blaginje oddaljil, 

C. ker je treba temeljito prenoviti odnose med Evropsko unijo in sredozemskimi partnerskimi 
državami, pri čemer je treba najprej ovrednotiti to, kar je bilo že narejeno, obenem pa je 
treba upoštevati omejitve doslej uresničenih politik in zlasti slab izkupiček barcelonskega 
procesa,

D. ob upoštevanju omejitev sosedske politike do sredozemskih držav, ki daje prednost 
dvostranskim odnosom in vse bolj razkriva svojo nesposobnost, da bi prispevala k 
skupnemu procesu pomembnih reform v regiji,

E. ker je treba odnose med Evropsko unijo in sredozemskimi državami celotnega 
Sredozemlja vzpostaviti na enakopravni osnovi,

F. ker je treba spodbujati območno in gospodarsko povezovanje med državami Sredozemlja,

G. ker celotni obseg političnih odnosov med državami evro-sredozemske regije ni omejen le 
na medvladno raven,

H. ker poudarja pomen vloge evro-sredozemske parlamentarne skupščine, edine 
parlamentarne skupščine, ki združuje 27 držav članic Evropske unije in vse strani, ki so 
povezane z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu,

I. ker je pri ponovni vzpostavitvi evro-sredozemskih odnosov treba zagotoviti sodelovanje 
lokalnih skupnosti, socialnih partnerjev in civilne družbe,

J. ker je treba paziti, da se ne podvajajo in prekrivajo že obstoječi instrumenti, politike in 
institucionalne ravni, in ker je treba zagotoviti skladnost celotnega sistema evro-
sredozemskih odnosov,

1. meni, da je predlagano sporočilo „Barcelonski proces: Unija za Sredozemlje“,  ki so ga 
sprejeli predsedniki držav in vlad na srečanju na vrhu za Sredozemlje, ki je 13. julija 2008 
potekalo v Parizu, korak naprej na poti v gospodarsko in območno združevanje 
sredozemskih držav; odobrava odpiranje državam, ki niso del partnerstva, pa tudi cilj 
vzpostavitve enakopravnih odnosov med Evropsko unijo in sredozemskimi partnerskimi 
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državami;

2. izraža odobravanje, ker je bila Unija za Sredozemlje sprejeta v okvir institucij Evropske 
unije;

3. odobrava odločitev, da se z določitvijo nekaterih velikih projektov, ki bodo uresničeni 
prek novih instrumentov iz sporočila „Barcelonski proces: Unija za Sredozemlje“, da 
prednost večstranskemu okviru; opaža pa pomanjkanje strategij gospodarskega in 
območnega povezovanja v Sredozemlju, ki bi podpirale te projekte; 

4. meni, da je treba za uresničevanje projektov uporabiti formulo programskih dogovorov, ki 
bi se zgledovali po načelu subsidiarnosti in bi jasno določali finančno, upravno in 
nadzorno odgovornost različnih institucionalnih ravni: Evropske unije, držav članic, regij, 
podjetij, socialnih partnerjev;

5. zahteva, da se določijo novi in obsežnejši načini financiranja projektov ter da se vanje 
vključijo tudi zasebniki;  ponovno izraža podporo ustanovitvi evro-sredozemske
investicijske banke;

6. meni, da je treba v pričakovanju pregleda finančne perspektive zagotoviti delež finančnih 
sredstev Evropske unije za sredozemske projekte brez poseganja v evro-sredozemske 
regionalne programe, ki se že izvajajo ali so načrtovani in v zvezi s katerimi je Evropski 
parlament večkrat prosil za okrepitev; s tem v zvezi poudarja vpliv Evropskega 
parlamenta v proračunskem postopku Evropske unije;

7. meni, da institucionalna struktura, predlagana v sporočilu „Barcelonski proces: Unija za 
Sredozemlje“, zlasti sopredsedovanje, dveletna srečanja na vrhu, stalni skupni odbor, 
srečanja visokih funkcionarjev, vzpostavitev skupnega sekretariata, prispeva k boljši 
porazdelitvi odgovornosti v partnerstvu; pričakuje v zvezi s tem sklepe prvega srečanja 
ministrov za zunanje zadeve držav članic barcelonskega procesa: Unije za Sredozemlje, ki 
bo potekalo 3. novembra 2008; 

8. zahteva, da se pri odločanju o načinu vzpostavitve institucionalnega okvira za to pobudo 
upošteva vloga evro-sredozemske parlamentarne skupščine in Evropskega parlamenta;

9. odobrava priznanje evro-sredozemske parlamentarne skupščine kot legitimnega 
parlamentarnega izraza barcelonskega procesa: Unije za Sredozemlje; zahteva okrepitev 
vloge skupščine, ki naj temelji na pravici do predlaganja in ocenjevanja strategij 
gospodarskega in območnega povezovanja in projektov ter na možnosti predložitve 
priporočil na srečanjih ministrov za zunanje zadeve; 

10. ugotavlja, da nekatere države, ki sodelujejo pri barcelonskem procesu: Uniji za 
Sredozemlje, niso vključene v evro-sredozemsko partnerstvo; zato poziva Svet, Komisijo 
in vse države, ki sodelujejo pri barcelonskem procesu: Uniji za Sredozemlje, da 
zagotovijo skladen okvir odnosov, ki bo jasno odražal, da je Unija za Sredozemlje oblika 
partnerstva, katere namen je gospodarsko in območno povezovanje držav v Sredozemlju; 

11. vztraja, da je treba temeljito prenoviti celotno evro-sredozemsko politiko, okrepiti njeno 
politično razsežnost in skupni razvoj, ter opozarja, da s pobudo barcelonskega procesa: 
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Unije za Sredozemlje če niso izčrpane širše perspektive te politike;

12. meni, da se je treba problema miru in varnosti, človekovih pravic in demokracije ter 
sodelovanja na področju kulture lotiti v okviru evro-sredozemske razsežnosti; poudarja, da 
je Unija za Sredozemlje izraz te razsežnosti, njen namen pa je obravnavati območne, 
infrastrukturne in okoljske probleme s pomočjo strateških načrtov in specifičnih 
projektov;

13. izraža upanje, da bo okrepitev evro-sredozemskih odnosov prispevala k dokončanju 
projekta izgradnje območja miru in blaginje; poudarja, da je ta cilj možno doseči le, če se 
konflikti v regiji rešijo s pogajanji; opozarja na nujno potrebno doktrino varnosti, s katero 
bi se strinjale arabske države, tudi zalivske, ter vse sredozemske države;

14. poudarja pomen spodbujanja človekovih pravic in načel pravne države; poziva, da je treba 
oceniti dosedanje rezultate in ustreznost instrumentov, ki so bili izvedeni v okviru 
partnerstva, tudi prek primerjave z drugimi mednarodnimi organizacijami, kot je Svet 
Evrope;

15. izraža zaskrbljenost zaradi težnje, ki prevladuje pri vladah držav članic, da dajejo prednost 
eni varnostni viziji v okviru sredozemskih politik, zlasti pri urejanju priseljevanja; 

16. meni, da je nadvse pomembno dosegati konkretne in otipljive cilje na socialnem področju; 
s tem v zvezi opozarja, da cilja območja proste trgovine ni mogoče ovrednotiti le z vidika 
gospodarske rasti, ampak predvsem z vidika ustvarjanja novih delovnih mest; opozarja, da 
je brezposelnost mladih in žensk največje žarišče socialne stiske v sredozemskih državah; 

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladam in parlamentom vseh držav partneric.
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