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V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o evropski sosedski politike, kot jih je 20. junija 2011 sprejel 

Svet. 
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PRILOGA

Sklepi Sveta o evropski sosedski politiki

1. Svet pozdravlja objavo skupnega sporočila z naslovom "Nov odziv na spremembe v 

sosedstvu" z dne 25. maja 2011 ter se zahvaljuje visoki predstavnici in Komisiji za ta odziv na 

poziv z dne 26. julija 2010, naj sprožita razmislek o izvajanju ESP v prihodnje. Svet 

pozdravlja tudi posvetovanja, opravljena zaradi priprave skupnega sporočila. 

2. Novi pristop EU bo temeljil na vzajemni odgovornosti in skupni zavezanosti univerzalnim 

vrednotam svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih pravic in pravne 

države. Partnerstvo med EU in vsako od njenih sosed bo temeljilo na njihovih potrebah, 

zmogljivostih in reformnih ciljih. Temeljilo bo tudi na skupnem prevzemanju odgovornosti in 

upoštevanju posebnosti. Takšno partnerstvo lahko državam, zmožnim in voljnim 

napredovanja, omogoči tesnejše politično pridruževanje in postopno gospodarsko 

povezovanje z notranjim trgom EU. Uporaba akcijskih načrtov in enakovrednih dokumentov 

bo učinkovitejša z osredotočenjem na omejeno število prednostnih nalog z jasnejšim 

zaporedjem ukrepov ter vključitvijo natančnejših meril uspešnosti, v njihovo uresničevanje pa 

bo vključeno tesnejše politično usmerjanje. To bo partnericam pomagalo pri prednostnem 

razvrščanju reform in jim omogočalo boljše povezovanje ciljev politik in načrtovanja pomoči. 
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3. Svet se strinja s potrebo po večji podpori partnericam, ki so na poti vzpostavljanja globoke in 

trajnostne demokracije, podpori vključujočemu gospodarskemu razvoju in okrepitvi tako 

južne kot vzhodne razsežnosti ESP, zlasti na področju demokracije, človekovih pravic in 

pravne države. Opozarja, da je raven krepitve političnega sodelovanja, tesnejšega 

gospodarskega povezovanja in podpore EU odvisna od napredka reform. Prilagojena bo 

potrebam partneric, ki hočejo reforme in učinkovito sodelovanje z EU na vseh pomembnih 

področjih; če reform ne bo, pa je mogoča tudi ponovna preučitev tega sodelovanja. Ta načela 

bi bilo treba uporabljati enako za vse partnerice ESP. Svet poziva visoko predstavnico in 

Komisijo, naj oblikujeta ustrezne mehanizme in instrumente, ki bi pomagali pri uresničevanju 

teh ciljev.

4. Svet pozdravlja vlogo, ki jo skupno sporočilo pripisuje partnerstvom z družbami. Visoko 

predstavnico in Komisijo poziva naj pripravita konkretne predloge za podporo civilni družbi, 

vključno z evropsko dotacijo za demokracijo in mehanizmom za spodbujanje razvoja civilne 

družbe, za vzpostavitev novih vzvodov EU za podpirane trajnostnega razvoja in delovanja 

globoke in trajnostne demokracije v sosednjih državah, ki bodo v celoti skladni z obstoječimi 

instrumenti in strukturami. 
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5. Svet se zaveda gospodarskih koristi, ki jih prinaša povečanje trgovine z blagom in storitvami, 

možnosti za povečanje naložbenih tokov in pomena postopnega gospodarskega povezovanja z 

notranjim trgom EU in zato podpira nadaljevanje prizadevanj EU za takšno vključevanje prek 

vzpostavitve razvitih in celovitih prostotrgovinskih območij s partnericami ESP, kot je 

predlagano v skupnem sporočilu, takoj ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Pogoji za začetek 

pogajanj o razvitih in celovitih prostotrgovinskih območjih so članstvo v STO in korenite 

priprave na podlagi ključnih priporočil. Svet pričakuje hiter napredek pri pogajanjih o razvitih 

in celovitih prostotrgovinskih območjih z Ukrajino in ugotavlja, da so tudi nekatere druge 

vzhodne partnerice precej napredovale pri izvajanju ključnih priporočil. Pozdravlja današnje 

sprejetje smernic za pogajanja o razvitih in celovitih prostotrgovinskih območjih z Republiko 

Moldavijo. Glede južnega Sredozemlja Svet spodbuja pobude za okrepitev trgovinskih in 

naložbenih odnosov s partnericami, ki izvajajo demokratične in gospodarske reforme. V 

skladu s tem Svet poziva Komisijo, naj pripravi priporočila o smernicah za pogajanja o 

razvitih in celovitih prostotrgovinskih območjih z izbranimi partnericami iz južnega 

Sredozemlja. Svet se strinja, da naj si EU v okviru sedanjih in prihodnjih pogajanj prizadeva 

za izboljšanje možnosti za dostop na trg, po potrebi tudi s podaljšanjem trgovinskih koncesij, 

pri čemer je treba upoštevati okoliščine v posameznih partnerskih državah. 

6. Dobro upravljana mobilnost oseb je ključna za medsebojno razumevanje, poslovne vezi in 

gospodarsko rast tako v EU kot tudi v partnerskih državah. Svet ob sklicevanju na izjavo 

Evropskega sveta z dne 11. marca 2011 ter sklepe Sveta za pravosodje in notranje zadeve z 

dne 9. junija 2011 Komisijo poziva, naj nadaljuje in še okrepi delo s partnericami na tem 

področju na podlagi globalnega pristopa k vprašanju migracij. EU bo v skladu s predlogom 

Komisije v njenem sporočilu z dne 25. maja 2011 pripravila vse potrebno za začetek pogajanj 

o partnerstvu za mobilnost z Marokom, Tunizijo in Egiptom kot prvo skupino. EU si bo 

prizadevala, da v celoti izkoristi možnosti vizumskega zakonika EU za dobroverne potnike 

med EU in vsemi partnericami. V skladu s sklepi Sveta PNZ z dne 9. in 10. junija bo EU za 

vsak primer posebej razmislila o začetku pogajanj za sporazum o poenostavitvi vizumskih 

postopkov in ponovnem sprejemu z južnimi partnericami in pri tem med drugim upoštevala 

tudi učinkovitost sodelovanja pri ukrepanju proti nezakonitim migracijam, vključno s 

sodelovanjem pri ponovnem sprejemu in upravljanju meja.
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Ob opozarjanju na sklepe o vzhodnem partnerstvu z dne 25. oktobra 2010 si bo EU 

prizadevala zaključiti pogajanja o partnerstvu za mobilnost z Armenijo in si prizadevala začeti 

pogajanja o sporazumih o poenostavitvi vizumskih postopkov hkrati s sporazumi o ponovnem 

sprejemu z Belorusijo, ki naj bi koristili vsem prebivalcem; to velja tudi za Armenijo in 

Azerbajdžan. Svet pozdravlja začetek veljavnosti sporazuma z Gruzijo o poenostavitvi 

vizumskega postopka in ponovnem sprejemu. Pozdravlja tudi predstavitev poročila o 

napredku glede izvajanja akcijskih načrtov za liberalizacijo vizumskih režimov z Ukrajino in 

Republiko Moldavijo, ki bi jih lahko uporabili kot koristen model za druge vzhodne 

partnerice, pri čemer bi upoštevali posebnosti in napredek v vsaki državi posebej, kar je v 

skladu z izjavo s praškega vrha in poznejšimi sklepi Sveta.

7. Svet poziva visoko predstavnico in Komisijo k uresničitvi predlogov iz sporočila glede 

sektorskega sodelovanja v tesnem sodelovanju z drugimi obstoječimi pobudami v sosedstvu. 

EU bo pomagala tudi pri sodelovanju partnerskih držav v programih in agencijah EU.

8. O znatnem povišanju finančne podpore do največ 1,242 milijarde EUR za najnujnejše potrebe 

in za odzivanje na nove izzive in spremembe, ki se nakazujejo v tem sosedstvu, se bo 

odločalo v skladu z rednim proračunskim postopkom, zlasti pa brez poseganja v večletni 

finančni okvir. Svet z zadovoljstvom pričakuje predlog, ki ga Komisija v tej zvezi pripravlja 

za proračunski organ. Ta sredstva se bodo dodeljevala ob temeljitem upoštevanju potreb 

partnerskih držav, njihove pripravljenosti, da se lotijo reform, in njihovega približevanja 

"globoki in trajnostni demokraciji", kakor je zapisano v sporočilu. Svet v zvezi z EIB poziva 

Komisijo, naj razmisli, kako bi lahko v sosedstvu okrepili posle s tveganim kapitalom, pri tem 

pa upoštevali dobro proračunsko upravljanje. Svet prav tako poudarja, da je treba ponovno 

določiti prioritete v zvezi z obstoječimi viri in potrjuje svojo podporo povečanju kreditiranja 

iz EIB. Svet potrjuje tudi svojo podporo razširitvi območja delovanja EBRD na južne 

partnerice v demokratični preobrazbi ter druge večje donatorje in mednarodne finančne 

institucije poziva, naj pri tem sodelujejo.
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9. Svet v okviru nadgrajenega pristopa k ESP z zadovoljstvom pričakuje predlog Komisije, po 

katerem bi v naslednjem večletnem finančnem okviru uvedli nov instrument za evropsko 

sosedstvo, ki bi temeljil na poenostavljenem načrtovanju programov, ki bi ga bolj usmerjale 

zadevne politike in bi omogočal temeljitejšo diferenciacijo po načelu "več za več", vključno s 

prožnostjo, ki bo dopuščala boljše usmerjanje sredstev glede na uspešnost in potrebe reform 

in se odzivala na nove cilje v okviru zadevne politike. Prav tako bo novi instrument v oporo 

regionalnemu sodelovanju in čezmejnemu sodelovanju na zunanjih mejah EU; tudi v zvezi s 

tem Svet posebej opozarja na pomen prožnih mehanizmov za učinkovito izvajanje. Svet se 

namerava tem vprašanjem znova posvetiti ob razpravah o prihodnjem večletnem finančnem 

okviru.

10. Svet z zadovoljstvom pričakuje varšavski vrh vzhodnega partnerstva 29. in 30. septembra 

2011, na katerem naj bi okrepili odnose med EU in vzhodnimi partnericami. Z vzhodnim 

partnerstvom naj bi pospešili politično pridruževanje in gospodarsko povezovanje, kakor je 

zapisano v skupni izjavi s praškega vrha vzhodnega partnerstva 7. maja 2009, in sicer

izhajajoč iz skupnih načel svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter pravne države. To so vrednote, ki so jim privržene vse države članice Evropske 

unije. Svetu so znana evropska hotenja in evropska usmeritev nekaterih partneric. Prav tako 

Svet poziva visoko predstavnico in Komisijo, naj predlagata načrt, ki bo na podlagi rezultatov 

tega vrha usmerjal nadaljnje izvajanje vzhodnega partnerstva ob upoštevanju nadaljnjega 

izvajanja vodilnih pobud in konkretnih projektov, vanj pa bodo vključeni tudi predlogi o tem, 

kako izboljšati regionalno sodelovanje.

11. Svet opozarja na pomen Unije za Sredozemlje (UzS), ki dopolnjuje dvostranske odnose med 

EU in partnericami z juga, in bi jo bilo treba okrepiti za vzpostavitev učinkovitega in v 

rezultate usmerjenega regionalnega sodelovanja s konkretnimi projekti. Svet pozdravlja 

imenovanje Jusefa Amranija za možnega generalnega sekretarja sekretariata UzS. Svet 

ponavlja, da podpira sekretariat UzS, ki bi moral delovati kot orodje za spodbujanje, ki bo 

države, EIB, mednarodne finančne institucije in zasebni sektor združevalo pri konkretnih 

gospodarskih projektih strateškega pomena, in podpirati ustvarjanje delovnih mest, inovacije 

in rast po vsej regiji.
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12. ESP bo morala biti kos novim izzivom, povezanim z južnim sosedstvom. Preobrazba v 

posameznih državah utegne biti dolga in težavna, ne glede na to pa Svet poudarja, da so EU in 

države članice odločene pomagati in podpirati konkretna prizadevanja vlad, ki se pristno 

lotevajo političnih in gospodarskih reform, pa tudi civilno družbo. V tej zvezi Svet poziva 

visoko predstavnico in Komisijo, naj poskrbita, da bo pri potekajočem izvajanju sporočila z 

naslovom Partnerstvo za demokracijo in skupno blaginjo z državami Južnega Sredozemlja z 

dne 8. marca 2011 skladno z ustreznimi sklepi Sveta upoštevan novi pristop, začrtan v 

"novem odzivu na spremembe v sosedstvu". Svet podpira visoko predstavnico pri 

ustanavljanju projektne skupine za južno sosedstvo, ki bo še dodatno pripomogla k 

prizadevanjem EU za čim bolj usklajeno mednarodno podporo napredovanju demokracije in 

vključujočemu gospodarskemu razvoju v Sredozemlju. Pozdravlja tudi predlog visoke 

predstavnice o PPEU za južno Sredozemlje in poudarja, da bi moral ta začeti delovati čim 

prej. Svet pozdravlja partnerstvo iz Deauvilla in podporo G8 državam v demokratični 

preobrazbi.

13. Svet poziva visoko predstavnico in Komisijo naj izkoristita možnosti iz Lizbonske pogodbe in 

ob upoštevanju obstoječih okvirov poglobita udejstvovanje EU pri reševanju dolgotrajnih 

sporov ter nadaljujeta skupna prizadevanja za utrditev regionalne varnosti v našem sosedstvu 

s skupno uporabo instrumentov skupne zunanje in varnostne politike ter drugih instrumentov 

EU. Države partnerice poziva, naj se še bolj trudijo za rešitev sporov in kar najbolje 

izkoristijo podporo EU.

14. Svet soglaša, da bi morale države članice z nacionalnimi programi podpore dopolnjevati in 

krepiti podporo EU v okviru evropske sosedske politike, pri tem pa skrbeti za temeljito 

usklajevanje. Tudi Evropsko komisijo poziva, naj se še bolje usklajuje z drugimi donatorji in 

mednarodnimi finančnimi institucijami.

15. Svet z zadovoljstvom pričakuje izvajanje "novega odziva na spremembe v sosedstvu" ter 

poziva visoko predstavnico in Komisijo, da leta 2012 pripravita ustrezno poročilo.

________________________


