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Μια αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο: από τις 
υποχρεώσεις στις πράξεις 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια 
αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο: από τις υποσχέσεις στις 
πράξεις (2007/2076(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τον Νότιο Καύκασο, και 
ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004 που περιέχει σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τον 
Νότιο Καύκασο1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 11ης Απριλίου 2007, με τίτλο «Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου – Μια 
νέα πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας» (COM(2007)0160),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 4ης Δεκεμβρίου 2006 για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας (COM(2006)0726),

– έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) που 
εγκρίθηκαν με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), ο 
οποίος συνδέεται στενά με την εφαρμογή των από κοινού εγκριθέντων σχεδίων δράσης 
και αντικαθιστά την τεχνική βοήθεια που έως σήμερα παρεχόταν από το TACIS και το 
MEDA,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Ιανουαρίου 2007 με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική για 
την Ευρώπη» COM(2007)0001,

– έχοντας υπόψη τη διάσκεψη της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας 
που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας2,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1771 (2006) και το ψήφισμα αριθ. 1525 (2006) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με ένα σύμφωνο 
σταθερότητας για τον Νότιο Καύκασο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πορεία προς 
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μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την περιφερειακή 
πολιτική για την περιοχή του Εύξεινου Πόντου2,

– έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της 14ης 
και 15ης Δεκεμβρίου 2006 και της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007, καθώς και την έκθεση 
προόδου της γερμανικής Προεδρίας, της 15ης Ιουνίου 2007, με τίτλο «Ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών οι οποίοι συναντήθηκαν στα πλαίσια του Συμβουλίου 
για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, της 19ης και 20ής Νοεμβρίου 2007, και τη δέσμευση 
της ΕΕ να εφαρμόσει το ψήφισμα αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που έχουν συναφθεί με 
την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της ένατης συνεδρίασης της 
επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας (ΕΚΣ) ΕΕ-Αρμενίας της 30ής Ιανουαρίου 
2007,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της όγδοης συνεδρίασης της ΕΚΣ 
ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν της 12ης Σεπτεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της ένατης συνεδρίασης της ΕΚΣ 
ΕΕ-Γεωργίας της 26ης Ιουνίου 2007, 

– έχοντας υπόψη τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρμενία και στο 
Αζερμπαϊτζάν και τις εκθέσεις παρατήρησης του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1781/2007 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
σχετικά με τη διένεξη μεταξύ Γεωργίας-Αμπχαζίας και την παράταση της εντολής της 
αποστολής παρατήρησης του ΟΗΕ στη Γεωργία,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου αριθ. 14818/07 σχετικά με 
την κατάσταση στη Γεωργία και αριθ. 14809/07 σχετικά με την καταδίκη του Eynulla 
Fatullayev στο Αζερμπαϊτζάν,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Μπακού για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα 
της ενέργειας και το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά 
με μια στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της ενέργειας, που υπεγράφη στις 
Βρυξέλλες στις 7 Νοεμβρίου 2006,

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετηρίδας του ΟΗΕ, καθώς και την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την 
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ανάπτυξη1,

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας με τίτλο «Μια ασφαλής Ευρώπη 
σε έναν καλύτερο κόσμο», η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 
Δεκεμβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις παρακολούθησης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0516/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 26ης Φεβρουαρίου 
2001 η ΕΕ δήλωσε την προθυμία της να διαδραματίσει πιο ενεργό πολιτικό ρόλο στην 
περιοχή του Νότιου Καυκάσου, να αναζητήσει τρόπους υποστήριξης των προσπαθειών 
που αποσκοπούν στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή και να 
συμμετάσχει στην αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκαινίαση της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
Μπακού-Τιφλίδα-Καρς θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο μεταξύ της περιοχής του Νότιου 
Καυκάσου, της Τουρκίας και της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και θα ενισχύσει επίσης τον 
αποκλεισμό της Αρμενίας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της ΕΠΓ· 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τις 
Μεταφορές θα εφαρμοσθούν και ο Διάδρομος Μεταφορών Ευρώπης-Καυκάσου-Ασίας 
(TRACECA) παραμένει ο κύριος διακρατικός άξονας για τον Καύκασο που συνδέει όλες 
τις χώρες της περιοχής,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της ΕΠΓ στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη 
Γεωργία αποτελεί σημαντική πρόοδο στην ανάληψη δράσης της Ένωσης στην περιοχή, 
διαμορφώνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προορατική συμμετοχή της ΕΕ 
στον Νότιο Καύκασο και παρέχοντας στις χώρες της περιοχής ευκαιρίες για στενότερη 
συνεργασία με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα ώστε η
Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία να παροτρυνθούν να προχωρήσουν στον δρόμο 
των μεταρρυθμίσεων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ βασίζεται σε κοινές αξίες και στην αποτελεσματική 
εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, με δεδηλωμένο στόχο 
τη δημιουργία χώρου φίλιων γειτόνων με ισχυρές δημοκρατίες βασιζόμενες σε 
λειτουργούσες οικονομίες της αγοράς και στο κράτος δικαίου,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ πρέπει να εξελιχθεί προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ στην εν λόγω περιοχή και να αποκτήσει έτσι η 
ΕΕ τον ρόλο παράγοντα ασφαλείας και σταθερότητας που θα μπορούσε να 
διαδραματίσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει σαφές προφίλ και 
ισχυρότερη παρουσία στην περιοχή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των χωρών του Νότιου Καυκάσου στην ΕΠΓ 
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συνεπάγεται επίσης αυξημένες ευθύνες και δεσμεύσεις και για τις εν λόγω χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία 
αποτελούν θεμελιώδεις συνιστώσες της ΕΠΓ,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ -σύγκρουση που επιδεινώνει τις σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και 
Αζερμπαϊτζάν- και των εσωτερικών συγκρούσεων στη Γεωργία και συγκεκριμένα στην 
Αμπχαζία και στη Νότια Οσετία, είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα στις χώρες που 
γειτνιάζουν με την ΕΕ, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Νότιου 
Καυκάσου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της περαιτέρω διεθνοποίησης των μετασοβιετικών 
άλυτων διενέξεων πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα των σχέσεων ΕΕ-
Ρωσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των 
κοινών γειτονικών χωρών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία της περιοχής για τη θετική εμπλοκή της ΕΕ δεν 
προκύπτει μόνον από τη γεωγραφική της θέση ως περιοχής διαμετακόμισης ενεργειακών 
προμηθειών από την Κεντρική Ασία στην Ευρώπη, αλλά επίσης βασίζεται στο κοινό 
συμφέρον μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων να αναπτυχθεί η περιοχή προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημοκρατία, η ευημερία και το κράτος δικαίου και να δημιουργηθεί κατά τον 
τρόπο αυτόν ένα βιώσιμο πλαίσιο για την περιφερειακή και διαπεριφερειακή ανάπτυξη 
και συνεργασία στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε αρένα ανταγωνισμού μεταξύ των 
στρατηγικών συμφερόντων διαφόρων σημαντικών γεωπολιτικών παραγόντων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιμέρους σχέδια δράσης εταιρικής σχέσης που έχουν και οι 
τρεις χώρες με το ΝΑΤΟ καθιστούν τη συμμαχία νέο παράγοντα στην περιοχή,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και ο συντονισμός μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της δημοκρατίας, 
στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην ενδυνάμωση της περιφερειακής 
ασφάλειας στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία και η Αρμενία γνωρίζουν σημαντική οικονομική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 34,5% το 2006, 
κυρίως λόγω των αποθεμάτων αερίου και πετρελαίου που διαθέτει· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, παρά τους ρυθμούς αύξησης αυτούς, οι κοινωνίες των τριών χωρών χαρακτηρίζονται 
από επίπεδα φτώχειας και ανεργίας που εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά, 
περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, χαμηλά εισοδήματα και άνιση 
κατανομή των εισοδημάτων αυτών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Νότιο Καύκασο βρίσκεται εν εξελίξει ένας 
αποσταθεροποιητικός ανταγωνισμός εξοπλισμών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη 
συσσώρευση στρατιωτικών οπλοστασίων με πρωτόγνωρο ρυθμό·

Η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία στο πλαίσιο της ΕΠΓ

1. χαιρετίζει τη συμπερίληψη της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας στην ΕΠΓ 
και την έγκριση των διμερών σχεδίων δράσης της ΕΠΓ από τα συναφή Συμβούλια 



Συνεργασίας στις 14 Νοεμβρίου 2006, και εκφράζει την υποστήριξή του προς τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες για την υλοποίησή τους, που θα πρέπει να επιτευχθεί με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη συναφή διαδικασία·

2. τονίζει ότι η προσέγγιση πολιτικής προς τις τρεις χώρες του Νότιου Καυκάσου δεν θα 
πρέπει να αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών αυτών χωρών· υποστηρίζει τη 
διαφοροποίηση που είναι ενσωματωμένη στην εφαρμογή της ΕΠΓ στις αντίστοιχες χώρες 
και υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με αυτές τις χώρες, 
ανάλογα με τις ικανότητες της καθεμίας κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων σχεδίων 
δράσης της ΕΠΓ·

3. τονίζει τη γεωπολιτική κατάσταση της Αρμενίας, της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν σε 
σχέση με τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον που 
επιδεικνύουν για την περιοχή άλλες οικονομικές δυνάμεις, όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Κίνα· θεωρεί, επομένως, ότι είναι ύψιστης σημασίας να δοθεί μέγιστη 
προτεραιότητα στη συνεργασία με το Νότιο Καύκασο, κυρίως σε θέματα που σχετίζονται 
με την ενέργεια·

4. επαναλαμβάνει ότι οι κύριοι στόχοι της ΕΕ στην περιοχή είναι η ενθάρρυνση της 
εξέλιξης των χωρών του Νότιου Καυκάσου σε ανοικτά, ειρηνικά, ασφαλή και σταθερά 
κράτη, ικανά να συμβάλλουν σε σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή και στην 
περιφερειακή σταθερότητα, και έτοιμα να συμμεριστούν τις ευρωπαϊκές αξίες και να 
αναπτύξουν θεσμική και νομική διαλειτουργικότητα μεταξύ τους και με την ΕΕ· καλεί 
την ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, να αναπτύξει μια περιφερειακή 
πολιτική για τον Νότιο Καύκασο που θα εφαρμοστεί από κοινού με τις χώρες της 
περιοχής και θα συμπληρώνεται από τις επιμέρους διμερείς πολιτικές·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΠΓ σχεδιάστηκε με σκοπό την υπέρβαση των 
διαχωριστικών γραμμών στην Ευρώπη με τη σταδιακή επέκταση της περιοχής όπου 
κυριαρχούν η δημοκρατία, η ευημερία και η ασφάλεια· ζητεί από την ΕΕ και τις χώρες 
του Νότιου Καυκάσου να αξιοποιήσουν, μέσω αδελφοποιήσεων, αποσπάσεων και 
λοιπών διαθέσιμων προγραμμάτων ενίσχυσης, την εκτενή γνώση και εμπειρία που έχουν 
αποκομίσει τα νέα κράτη μέλη από τη μεταρρύθμιση των κοινωνιών και των οικονομιών 
τους στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ, ιδιαίτερα ως προς την ενίσχυση του σώματος 
συνοριοφυλάκων και των τελωνειακών αρχών και την ανάπτυξη περιφερειακής 
συνεργασίας μεταξύ τους·

6. τονίζει ότι οι αναθεωρήσεις και η χρηματοδότηση της ΕΠΓ πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την προώθηση της οικοδόμησης θεσμών, του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, του εκδημοκρατισμού και της περιφερειακής 
συνεργασίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη για περαιτέρω σταθερά βήματα εκ μέρους της 
ΕΕ με σκοπό την ενθάρρυνση της πραγματικής περιφερειακής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο της 
διαδικασίας περιφερειακής ανάπτυξης και να προσαρμόζει τις πολιτικές της και τα μέσα 
της αντιστοίχως· προσβλέπει στην ανάπτυξη όλο και πιο εποικοδομητικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα της κοινωνίας των 
πολιτών, στις χώρες εταίρους με σκοπό η διεργασία της ΕΠΓ να καταστεί δυναμικότερη 
και διαφανέστερη·

7. σημειώνει ότι, λόγω της ταχείας και σημαντικής αύξησης του ΑΕΠ του, το Αζερμπαϊτζάν 
έχει μετατραπεί σε χορηγό βοήθειας, ενώ οι διεθνείς χορηγοί βοήθειας έχουν μειώσει 



εμφανώς τη δραστηριότητά τους στην εν λόγω χώρα· προτείνει η ΕΕ να εστιάσει το 
ενδιαφέρον της στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων αδελφοποίησης, τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών 
(TAIEX) και Sigma (στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης)·

8. θεωρεί ότι η εμπορική πολιτική είναι βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση της 
πολιτικής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης που θα οδηγήσει στη μείωση της 
φτώχιας στο Νότιο Καύκασο και ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Νοτίου Καυκάσου· υπογραμμίζει ότι, 
αναφορικά με την εμπορική πολιτική, πρέπει να ληφθεί υπόψη η κοινωνική διάσταση·

9. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προβεί σε μελέτη σκοπιμότητας για την 
αξιολόγηση του ενδεχομένου σύναψης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη 
Γεωργία και την Αρμενία· πιστεύει ότι μια τέτοια συμφωνία θα ωφελήσει όλα τα μέρη·
ζητεί, παράλληλα, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η Αρμενία, η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν ωφελούνται όσο το δυνατόν 
περισσότερο από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα 
τη σημασία της ένταξης του Αζερμπαϊτζάν στον ΠΟΕ για την περαιτέρω ενίσχυση των 
διμερών εμπορικών σχέσεων· παροτρύνει τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιληφθούν 
περαιτέρω των εναπομεινάντων κωλυμάτων όσον αφορά την ένταξη της χώρας στον 
ΠΟΕ, όπως είναι οι υψηλοί τελωνειακοί δασμοί, η απουσία διαφάνειας και η μη 
εφαρμογή των εμπορικών νομοθετικών διατάξεων, η διαφθορά και η μη επιβολή της 
νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
περαιτέρω το Αζερμπαϊτζάν στη διαδικασία ένταξής του στον ΠΟΕ·

10. επισημαίνει ότι η Γεωργία τελεί υπό ασφυκτική πίεση, λόγω του οικονομικού 
αποκλεισμού που επέβαλε η Ρωσία πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, κλείνοντας τις 
παραδοσιακές αγορές για τα γεωργιανά προϊόντα και στερώντας, κατά συνέπεια, από 
έναν αριθμό πολιτών τα βιοποριστικά τους μέσα· τονίζει ότι η ταχεία σύναψη συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία είναι εξίσου σημαντική με την ενίσχυση των 
σχέσεων ΕΕ- Γεωργίας και την ανακούφιση της χώρας από τις συνέπειες του ρωσικού 
αποκλεισμού·

11. τονίζει ότι και τα τρία κράτη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να μειώσουν 
τη φτώχεια και να τηρήσουν την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης· προτείνει τη θέσπιση 
αποτελεσματικών πολιτικών για τη μείωση της κοινωνικής πόλωσης, καθώς και για τη 
διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τις τρεις χώρες ώστε να ενισχυθεί η εθνική τους 
ικανότητα να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές μείωσης της φτώχειας·

12. πιστεύει ότι η ΕΠΓ παρέχει ένα άριστο πλαίσιο για την περιφερειακή και 
υποπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία ενός πραγματικού χώρου 
ασφάλειας, δημοκρατίας και σταθερότητας, τόσο στον Νότιο Καύκασο όσο και στην 
περιοχή του Εύξεινου Πόντου· είναι της άποψης ότι μια διαφοροποιημένη διμερής 
προσέγγιση για τις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου δεν είναι δυνατόν να μην 
περιλαμβάνει μια συνολική πολυμερή διάσταση που θα οδηγεί στην ανάπτυξη της 
περιφερειακής συνεργασίας· επομένως:

 δίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργό συμμετοχή και την ένταξη της Αρμενίας, του 
Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας στη διεργασία εφαρμογής της Συνέργειας του 



Εύξεινου Πόντου και συναφών περιφερειακών προγραμμάτων·

 τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης του τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και 
της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας·

 χαιρετίζει το γεγονός ότι η Γεωργία και η Αρμενία ευθυγραμμίζονται με τις 
περισσότερες από τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ στον τομέα της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και στηρίζει την απόφαση για τη 
συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν κατά τον ίδιο τρόπο·

 καλεί τις τρεις χώρες να μην παρεμποδίσουν και να μην ασκήσουν βέτο κατά των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 
στοχεύουν στην επανάληψη του διαλόγου, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ 
των εμπλεκομένων μερών και στην αντιμετώπιση περιφερειακών προβλημάτων·

 ζητεί την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των τριών 
χωρών στο πλαίσιο του περιφερειακού περιβαλλοντικού κέντρου για τον Καύκασο·

 ζητεί ενισχυμένη συνεργασία στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, και ιδίως στη διαχείριση των συνόρων, τη μετανάστευση και το 
άσυλο, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων 
και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, της 
τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

 καλεί την Επιτροπή να συντονίζει και να στηρίζει δράσεις των κρατών μελών που 
συμμετέχουν ήδη στην επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων·

Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου

13. επιδοκιμάζει τις εσωτερικές πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχει 
δρομολογήσει η Αρμενία μετά τη συνταγματική μεταρρύθμιση και στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΠΓ· ενθαρρύνει τις αρμενικές αρχές να συνεχίσουν 
στον δρόμο αυτόν και να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την ενίσχυση των 
δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου· ζητεί, ιδίως, να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εγκαθίδρυση 
ανεξάρτητης δικαιοσύνης, την προώθηση μεταρρυθμίσεων στην αστυνομία, στο δημόσιο 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δημιουργία μιας 
ζωντανής κοινωνίας των πολιτών· σημειώνει τη δήλωση της Διεθνούς Αποστολής 
Εκλογικής Παρατήρησης ότι οι βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν τον Μάιο του 
2007 ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με τις διεθνείς δεσμεύσεις· πιστεύει ότι οι αρχές 
της Αρμενίας θα συνεργαστούν στενά με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα ζητήματα, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των 
επιδόσεων που έχει ήδη σημειώσει και την πλήρη διασφάλιση της ελεύθερης και δίκαιης 
διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών που πρόκειται να διενεργηθούν στις 19 
Φεβρουαρίου 2008· ενθαρρύνει, γενικά, την εγκαθίδρυση ενός εποικοδομητικού 
διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με σκοπό την ενίσχυση του 
πλουραλισμού ως κεντρικού στοιχείου της δημοκρατίας· καλεί επιπροσθέτως τις αρχές 
της Αρμενίας να ερευνήσουν τις κατηγορίες περί βίας και κακομεταχείρισης κατά την 



προφυλάκιση από την αστυνομία καθώς και στα σωφρονιστικά ιδρύματα καθώς και τις 
κατηγορίες για διαφθορά και παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασης·

14. επαναλαμβάνει τις σοβαρές ανησυχίες του για την επιδείνωση της κατάστασης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στο 
Αζερμπαϊτζάν· ζητεί από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης, να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους δημοσιογράφους που 
παραμένουν στη φυλακή μετά την απόδοση χάριτος εκ μέρους του προέδρου το 
Δεκέμβριο του 2007, να σταματήσουν τους διωγμούς δημοσιογράφων, ιδίως υπό τη 
μορφή της καταχρηστικής χρήσης νόμων περί εγκληματικής δυσφήμισης, και να 
ανακοινώσουν μορατόριουμ στην περαιτέρω χρήση των διατάξεων περί εγκληματικής 
δυσφήμισης ως κινήσεις έκφρασης της δέσμευσής τους να διασφαλίσουν την ελευθερία 
έκφρασης· προσδοκά από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να ακολουθήσουν τις υποδείξεις 
της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ελευθερία του συνέρχεσθαι και την απουσία περιορισμών στις δραστηριότητες των 
πολιτικών κομμάτων ενόψει των εκλογών του 2008, καθώς και να διασφαλίσουν την 
πλήρη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του ΟΑΣΕ· ζητεί, επίσης, από τις αρχές του 
Αζερμπαϊτζάν να αποτρέψουν την αστυνομική βία και να ερευνήσουν όλους τους 
ισχυρισμούς περί κακομεταχείρισης κατά την προφυλάκιση· επαναλαμβάνει την 
προθυμία της ΕΕ να συνδράμει το Αζερμπαϊτζάν στην διενέργεια μεταρρυθμίσεων 
σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· 

15. σημειώνει τις ευρείες μεταρρυθμίσεις που ακολούθησε η κυβέρνηση της Γεωργίας μετά 
την Επανάσταση των Ρόδων· ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της 
πλουραλιστικής διακυβέρνησης και του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης, του κράτους δικαίου και της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, 
τη μηδενική ανοχή στην αστυνομική βία, τις μεταρρυθμίσεις στην ποινική δικαιοσύνη 
και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης· ζητεί από τις αρχές της Γεωργίας να 
σεβαστούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία 
έκφρασης, τα δικαιώματα των μειονοτήτων συμμορφούμενη με την Σύμβαση Πλαίσιο 
για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης· προσδοκά από τη Γεωργία να εκπληρώσει τους στόχους του σχεδίου 
δράσης ΕΠΓ και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της δημοκρατικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως 
υπόψη τον σεβασμό του πλουραλισμού και της αντιπολίτευσης, των ενσωματωμένων 
μηχανισμών ελέγχου και ισορροπιών και τη θεσμική μεταρρύθμιση·

16. επαναλαμβάνει τη συνεχιζόμενη στήριξή του στις προσπάθειες της Γεωργίας να προβεί 
σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσει τους δημοκρατικούς της 
θεσμούς περιλαμβανομένης της τροποποίησης του εκλογικού νόμου, οικοδομώντας με 
τον τρόπο αυτόν μια ειρηνική και ευημερούσα Γεωργία, η οποία μπορεί να συμβάλει στη 
σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη· εκφράζει τη βαθιά 
ανησυχία του για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γεωργία το Νοέμβριο του 2007, οι οποίες 
κλιμακώθηκαν με τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων από την αστυνομία, το 
κλείσιμο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τη συνολική 
αξιολόγηση της Διεθνούς Αποστολής Παρατηρητών των Εκλογών οι προεδρικές εκλογές 
που διεξήχθησαν στις 5 Ιανουαρίου 2008 ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά στις περισσότερες 
δεσμεύσεις και προδιαγραφές του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για 



δημοκρατικές εκλογές· θεωρεί ότι, αν και αποκαλύφθηκαν σημαντικές προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπισθούν επειγόντως, οι εκλογές αυτές ήσαν οι πρώτες αυθεντικά 
ανταγωνιστικές προεδρικές εκλογές που επέτρεψαν στο λαό της Γεωργίας να εκφράσει 
την πολιτική του επιλογή· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Γεωργία να αγωνισθούν 
για μια δημοκρατική πολιτική κουλτούρα στο πλαίσιο της οποίας οι πολιτικοί αντίπαλοι 
είναι σεβαστοί και ο εποικοδομητικός διάλογος αποσκοπεί στη στήριξη και παγίωση των 
ευαίσθητων δημοκρατικών θεσμών της Γεωργίας· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να 
αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες που επισημάνθηκαν στην προκαταρκτική έκθεση της 
Διεθνούς Αποστολής Παρατηρητών των Εκλογών πριν από τις βουλευτικές εκλογές που 
πρόκειται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2008·

17. χαιρετίζει την ειρηνική διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις 5 Ιανουαρίου 2008 που 
θεωρεί ως ένα ακόμη βήμα προόδου προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της 
κοινωνίας της Γεωργίας και της οικοδόμησης και εδραίωσης των δημοκρατικών θεσμών 
της Γεωργίας· αναμένει από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο να λάβει, προς τούτο, τα 
απαιτούμενα μέτρα για έναν εποικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση· εκφράζει 
ωστόσο την ανησυχία του σχετικά με την όλη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας 
που πραγματοποιήθηκε σε ένα λίαν πολωμένο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίσθηκε από 
έλλειψη εμπιστοσύνης και ασαφείς κατηγορίες παραβιάσεων, καθώς και από αυθαίρετη 
επικάλυψη των κρατικών δραστηριοτήτων του πρώην προέδρου με την προεκλογική του 
εκστρατεία, γεγονός που συνέβαλε σε ένα προεκλογικό κλίμα χαρακτηριζόμενο από 
ανισότητες· καλεί επειγόντως τις αρχές της Γεωργίας να ασχοληθούν με επαρκή και 
επείγοντα τρόπο όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σχετικά με την εκλογική 
διαδικασία· προτρέπει τις αρχές της Γεωργίας να λάβουν δεόντως υπόψη τις 
παρατηρήσεις των διεθνών παρατηρητών προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που 
επισημάνθηκαν και να προετοιμάσουν με τον δέοντα και εξονυχιστικό τρόπο τις 
επερχόμενες γενικές εκλογές· καλεί τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συμπεριφερθούν 
με υπευθυνότητα, σεβόμενες τα αποτελέσματα των εκλογών και να συμμετάσχουν 
εποικοδομητικά στον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών της 
Γεωργίας·

18. τονίζει ότι η σαφής δέσμευση εκ μέρους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της 
Γεωργίας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών έχει καθοριστική σημασία για τις μελλοντικές τους σχέσεις με την ΕΕ· 
αναμένει από τις χώρες αυτές να εκπληρώσουν τους στόχους του σχεδίου δράσης ΕΠΓ 
και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης εν προκειμένω· ζητεί από την Επιτροπή 
να διαπραγματευτεί τη σύσταση υποεπιτροπών ανθρώπινων δικαιωμάτων και με τις τρεις 
αυτές χώρες·

19. αναμένει από τις αρχές της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας να 
διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ενόψει των αντίστοιχων εκλογών τους που θα 
διενεργηθούν το 2008· υπογραμμίζει ότι η ικανότητα των χωρών αυτών να επιτρέπουν τη 
δίκαιη και ισορροπημένη πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά μέσα 
ενημέρωσης και να διενεργούν τις εκλογές τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα έχει καίρια 
σημασία για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους με την ΕΕ·

20. χαιρετίζει την απόφαση να διοριστεί η Πολωνία διαμεσολαβητής εκ μέρους της ΕΕ 
μεταξύ της κυβέρνησης της Γεωργίας και των μέσων ενημέρωσης που πρόσκεινται στην 
αντιπολίτευση ενόψει των προεδρικών εκλογών του Ιανουαρίου του 2008· θεωρεί ότι έχει 



εξαιρετική σημασία η συμμετοχή των νέων κρατών μελών, τα οποία έχουν στενούς 
πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς με την περιοχή·

21. υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης και της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών και 
της ανάπτυξης επαφών μεταξύ των λαών στο πλαίσιο της προαγωγής της δημοκρατίας 
και του κράτους δικαίου· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες 
που παρέχει το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 
μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΠΓ· τονίζει ότι η διαδικασία 
της ΕΠΓ θα πρέπει να είναι ανοικτή στη συνεργασία και τη διαβούλευση με την κοινωνία 
των πολιτών· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα, συγκροτώντας 
συγκεκριμένους μηχανισμούς διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη 
σημασία του να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια κατανέμονται δίκαια χωρίς κρατική 
παρέμβαση με πολιτικά κίνητρα· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με το ρόλο τους στην εφαρμογή 
των σχεδίων δράσης της ΕΠΓ·

22. τονίζει τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας στα σύνορα 
της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
καταστήσουν λειτουργική την υποεπιτροπή δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας 
Γεωργίας-ΕΕ όσο το δυνατόν συντομότερα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες περί επανεισδοχής και διευκόλυνσης της 
έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας και για την υπογραφή συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης με την ΕΕ για την κινητικότητα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις 
αρνητικές επιπτώσεις των καθυστερήσεων επί των εσωτερικών συγκρούσεων στη 
Γεωργία και σημειώνοντας τις δυσκολίες που προκαλεί η απόφαση των ρωσικών αρχών 
να χορηγήσουν ρωσικά διαβατήρια στα άτομα που ζουν στην Αμπχαζία και τη Νότια 
Οσετία· υποστηρίζει την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες με την Αρμενία και 
το Αζερμπαϊτζάν· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία προκειμένου 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προξενικών αρχών στις χώρες του Νότιου 
Καυκάσου και να επιταχυνθεί η δημιουργία κοινών κέντρων για τις αιτήσεις θεώρησης·
στηρίζει τη διερεύνηση συμπληρωματικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
μιας συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης στην ανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη·

23. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει επίσης, από οικονομική άποψη, την παρουσία 
ευρωπαϊκών ΜΚΟ στην Αρμενία, στο Αζερμπαϊτζάν και στη Γεωργία, προκειμένου να 
εξαπλωθεί η γνώση και η εμπειρία τους στη δημιουργία μιας οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών·

24. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
συγκεντρώσει τις ΜΚΟ και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών των τριών 
χωρών του Νότιου Καυκάσου εις τρόπον ώστε να διευκολυνθεί ο διάλογος, να ενισχυθεί 
η αμοιβαία κατανόηση και να αντιμετωπισθούν σε βάθος τα προβλήματα της περιοχής· 
καλεί τις αρχές των χωρών αυτών να μην παρεμποδίσουν οποιαδήποτε τέτοια 
πρωτοβουλία·

25. υπογραμμίζει ότι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των προσώπων συνδέεται με τα 
ασφαλή σύνορα και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προωθήσει την 
περιφερειακή συνεργασία στον Νότιο Καύκασο στον τομέα της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων· τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής διευκόλυνσης των 



απαιτήσεων έκδοσης θεωρήσεων για την τοπική μεθοριακή κυκλοφορία· αντιλαμβάνεται 
ότι η καλή θέληση και των δύο πλευρών αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεργασία 
καθ’ όλο το μήκος των συνόρων της Γεωργίας με τη Ρωσία· τονίζει τη σημασία της 
δημοσιονομικής και εισοδηματικής διαφάνειας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η 
κυβέρνηση λογοδοτεί στους απλούς πολίτες για τις δαπάνες που πραγματοποιεί·

26. ζητεί και από τις τρεις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και για τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις και τις 
επιχειρήσεις· τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής διαφάνειας, που έχει ως σκοπό τη 
διασφάλιση της λογοδοσίας της κυβέρνησης για τις δημόσιες δαπάνες· υπογραμμίζει ότι 
η ανάπτυξη των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη· ενθαρρύνει την 
προώθηση μεταρρυθμίσεων σε σχέση με την οικονομία της αγοράς με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εδραίωση του ιδιωτικού τομέα· στηρίζει την 
εναρμόνιση και την περαιτέρω εντατικοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης σύμφωνα με τις 
αρχές του ΠΟΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι οι οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις συνοδεύονται από κατάλληλα κοινωνικά μέτρα·

27. ζητεί από τις αρχές και των τριών χωρών να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς δεν χρησιμοποιούνται για πολιτικούς 
σκοπούς και ότι οι έρευνες, οι διώξεις και οι δίκες διεξάγονται κατά δίκαιο και διαφανή 
τρόπο·

28. σημειώνει ότι οι μετασοβιετικές άλυτες διενέξεις και η ανασφάλεια που προκαλούν έχουν 
οδηγήσει σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των κρατών της περιοχής, επηρεάζοντας 
κατά τον τρόπο αυτόν αρνητικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους· ζητεί, για 
τον λόγο αυτόν, από τα κράτη της περιοχής να σταματήσουν την αύξηση των 
στρατιωτικών δαπανών τους·

Ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων

29. θεωρεί ότι η εξεύρεση ειρηνικής λύσης στις μετασοβιετικές άλυτες διενέξεις αποτελεί το 
κλειδί για την επίτευξη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης στον Νότιο 
Καύκασο, καθώς και σε εκτεταμένο περιφερειακό πλαίσιο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη συνεισφορά στην κουλτούρα του διαλόγου 
και στην κατανόηση στην περιοχή, καθώς και στη διασφάλιση της εφαρμογής του 
προαναφερθέντος ψηφίσματος αριθ. 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· 
συνηγορεί υπέρ της χρήσης διασυνοριακών προγραμμάτων και διαλόγου μεταξύ των 
κοινωνιών των πολιτών ως εργαλεία για τον μετασχηματισμό των συγκρούσεων και την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης εκατέρωθεν των διαχωριστικών γραμμών· χαιρετίζει ιδιαίτερα 
τις προσπάθειες της Επιτροπής να παράσχει βοήθεια και ενημέρωση στην Αμπχαζία και 
τη Νότια Οσετία· υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τον 
Νότιο Καύκασο, κ. Peter Semneby, για τη σύσταση γραφείων ενημέρωσης και στις δύο 
περιοχές· ζητεί από την Επιτροπή και τον κ. Semneby να παράσχουν αντίστοιχη βοήθεια 
και ενημέρωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

30. απορρίπτει όλες τις απόπειρες ξένων δυνάμεων που αποσκοπούν στη διαμόρφωση 
αποκλειστικών σφαιρών επιρροής· ζητεί την εποικοδομητική συνεργασία με όλες τις 
χώρες σε αυτή την κοινή περιοχή γειτονίας και προτρέπει τη Ρωσία να μην αντιταχθεί σε 
ενδεχόμενη συμμετοχή της ΕΕ στη διαχείριση των συγκρούσεων και σε ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις στον Νότιο Καύκασο·



31. σημειώνει ότι η αντίφαση μεταξύ των αρχών της αυτοδιάθεσης και της εδαφικής 
ακεραιότητας συμβάλλει στη διαιώνιση των μετασοβιετικών άλυτων διενέξεων στην 
περιοχή του Νότιου Καυκάσου· θεωρεί ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνο 
μέσω διαπραγματεύσεων βάσει των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ 
και στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στο πλαίσιο της περιφερειακής ολοκλήρωσης· 
σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη της διεθνούς 
κοινότητας και καλεί την ΕΕ να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή· φρονεί, 
επιπλέον, ότι η βελτίωση των διεθνοτικών σχέσεων, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, και η 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων κατά τρόπο που θα ενισχύει τη συνοχή των 
κρατών του Νότιου Καυκάσου σε επίπεδο πολιτών έχουν ζωτική σημασία για την 
επίτευξη μιας κοινά συμφωνημένης επίλυσης των συγκρούσεων στην περιοχή·

32. επαναλαμβάνει την άνευ όρων υποστήριξή του προς την εδαφική ακεραιότητα και το 
απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Γεωργίας και υποστηρίζει τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες εκ μέρους των γεωργιανών αρχών για την επίτευξη 
διευθέτησης των εσωτερικών της διενέξεων στην Αμπχαζία και στη Νότια Οσετία· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για τη συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική που 
χρησιμοποιούν τα μέρη σχετικά με τις διενέξεις και υποστηρίζει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-moon, για επίταση των 
προσπαθειών προς αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβίωση 
των εχθροπραξιών στην Αμπχαζία· ενθαρρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν 
πλήρως τον διάλογο και τα σχήματα διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτύχουν μια 
οριστική διευθέτηση της διένεξης στη Νότια Οσετία· καλεί τις de facto αρχές να 
παράσχουν ασφαλείς συνθήκες για την επιστροφή των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της 
χώρας και να σεβαστούν την αναπαλλοτρίωτη φύση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στις 
περιοχές των συγκρούσεων, σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμα 1781 (2007) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· υπογραμμίζει ότι η εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων 
σε θεμελιώδη ζητήματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως είναι η επιστροφή των 
εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και η επιστροφή των περιουσιών τους, καθώς 
και η δέουσα διερεύνηση από όλες τις πλευρές των εγκλημάτων πολέμου και των 
περιπτώσεων αγνοούμενων, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επίτευξη μιας μόνιμης 
διευθέτησης· καλεί όλα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων· 
χαιρετίζει την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων από τη Γεωργία 
και την Αμπχαζία, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μετά από μακρά διακοπή·

33. είναι της άποψης ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση της διευθέτησης της σύγκρουσης στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ δεν θα ωφελήσει καμία από τις δύο πλευρές, αλλά θα θέσει σε 
κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα και θα παρεμποδίσει την περιφερειακή και 
οικονομική πρόοδο· επαναλαμβάνει τον σεβασμό και την υποστήριξή του προς την 
εδαφική ακεραιότητα και τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν καθώς 
και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και την τελική πράξη 
του Ελσίνκι· καλεί επειγόντως την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να αδράξουν τις 
ευκαιρίες ειρηνικής επίλυσης της διένεξης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή του υποστήριξη προς την Ομάδα του Μινσκ του ΟΑΣΕ, αλλά εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις· καλεί τα 
μέρη να εφαρμόσουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
ιδιαίτερα επιτρέποντας την επιστροφή όλων των εκτοπισθέντων στις εστίες τους με 
ασφάλεια και αξιοπρέπεια· τάσσεται κατά κάθε είδους επιθετικής και προκλητικής 
ρητορικής που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων·



34. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες σύσφιξης των σχέσεων 
των τριών χωρών της περιοχής προσκρούουν στις συνεχιζόμενες μετασοβιετικές άλυτες
διενέξεις που προκαλούνται από εδαφικές διεκδικήσεις και αποσχιστικές τάσεις· 
υπογραμμίζει ότι οι περιοχές των συγκρούσεων συχνά χρησιμοποιούνται ως ασφαλή 
καταφύγια για το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων·

35. υπενθυμίζει στις εμπλεκόμενες αρχές ότι οι πρόσφυγες και οι εκτοπισθέντες στο 
εσωτερικό της χώρας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στις συγκρούσεις· 
ζητεί αποφασιστική δράση για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της κοινωνικής 
κατάστασης των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας προτού τους επιτραπεί να 
ασκήσουν όντως το ανθρώπινο δικαίωμά τους να επιστρέψουν στα σπίτια τους·

36. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική στήριξη 
στις προσπάθειες της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας να αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, συμβάλλοντας στην ανακαίνιση 
κτιρίων και στην κατασκευή δρόμων, υποδομών ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, 
νοσοκομείων και σχολείων, ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματικότερη ένταξη των εν 
λόγω κοινοτήτων, διευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες 
διαβιούν, χωρίς να παραβλέπεται ο ντόπιος πληθυσμός, ο οποίος συχνά ζει και αυτός 
κάτω από το όριο της φτώχειας· τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του προβλήματος 
των πολυάριθμων ναρκοπεδίων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της σύγκρουσης στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τα οποία συνεχίζουν να τραυματίζουν και, περιστασιακά, να 
σκοτώνουν ανθρώπους·

37. καλεί τους βασικούς παράγοντες της περιοχής να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο 
στην επίλυση των μετασοβιετικών άλυτων διενέξεων στην περιοχή και να προβούν σε 
ενέργειες για την εξομάλυνση των σχέσεών τους με τις γειτονικές τους χώρες·
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Τουρκία να αναλάβει σοβαρές και εντατικές 
προσπάθειες για την επίλυση εκκρεμών διενέξεων με όλους τους γείτονές της, σύμφωνα 
με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και άλλες διεθνείς συμβάσεις και να περιλάβει μια ειλικρινή και 
ανοιχτή συζήτηση για τα γεγονότα του παρελθόντος· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και Αρμενίας να ξεκινήσουν τη διεργασία συμφιλίωσης για 
το παρόν και το παρελθόν και καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει αυτήν τη διεργασία 
επωφελούμενη ταυτόχρονα από την περιφερειακή συνεργασία που επιτυγχάνεται στο 
πλαίσιο της ΕΠΓ και της πολιτικής Συνέργειας του Εύξεινου Πόντου· καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να επιληφθούν του ανοίγματος των τουρκικών συνόρων με την 
Αρμενία από κοινού με τις αρχές αυτών των δύο χωρών·

38. συνιστά τη διοργάνωση μιας διάσκεψης 3+3 σχετικά με την ασφάλεια και τη συνεργασία 
στον Νότιο Καύκασο, στην οποία θα συμμετέχουν αφενός τα τρία κράτη του Νότιου 
Καυκάσου, αφετέρου η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, προκειμένου να 
συζητήσουν το ζήτημα της ασφάλειας και της περιφερειακής συνεργασίας στον Νότιο 
Καύκασο, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου 
για την επίλυση των μετασοβιετικών άλυτων διενέξεων στην περιοχή·

Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών

39. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εγκαινίαση του αγωγού αερίου Μπακού-Τιφλίδα-
Ερζερούμ, και του πετρελαιαγωγού Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν, και τονίζει τη σημασία 



των έργων για τον ενεργειακό διάδρομο μέσω της Κασπίας, τα οποία θα συμβάλουν στην 
οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της περιοχής και θα ενισχύσουν την ασφάλεια και τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και των συστημάτων διαμετακόμισης από 
το Αζερμπαϊτζάν και τη λεκάνη της Κασπίας στην αγορά της ΕΕ· απευθύνει ωστόσο 
επίμονη έκκληση στις εμπλεκόμενες χώρες και στην Επιτροπή να συμπεριλάβουν την 
Αρμενία στον αγωγό φυσικού αερίου Μπακού - Τιφλίδα - Ερζερούμ και στα σχέδια του 
ενεργειακού διαδρόμου μέσω της Κασπίας, σε συμμόρφωση με το στόχο της 
περιφερειακής συνεργασίας που προωθεί η ΕΠΓ·

40. τονίζει τη σημασία της εμβάθυνσης της ενεργειακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν 
όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν μνημόνιο συμφωνίας της 7ης Νοεμβρίου 2006, και 
χαιρετίζει την προθυμία των κυβερνήσεων του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας να 
συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην προώθηση του βασιζόμενου στην 
αγορά ενεργειακού εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση της διαμετακόμισης στην 
περιοχή, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια·

41. χαιρετίζει την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου του Νοεμβρίου 2005, της οποίας 
προήδρευσε η Loyola de Palacio, με τίτλο «Δίκτυο για την Ειρήνη και Ανάπτυξη» και 
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 
31ης Ιανουαρίου 2007, με τίτλο «Επέκταση των κύριων διευρωπαϊκών αξόνων 
μεταφορών στις γειτονικές χώρες» (COM(2007) 0032)· επαναλαμβάνει την υποστήριξή 
του για τη δημιουργία νέων υποδομών και βιώσιμων διαδρόμων μεταφοράς που θα 
διαφοροποιούν τόσο τους προμηθευτές όσο και τις οδούς, όπως ο ενεργειακός διάδρομος 
Κασπίας Θάλασσας-Εύξεινου Πόντου και ο πετρελαιαγωγός του Nabucco, καθώς και τα 
έργα INOGATE (Διακρατική Μεταφορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου προς την 
Ευρώπη) και TRACECA (Διάδρομος Μεταφοράς Ευρώπης-Καυκάσου-Ασίας), που 
συνδέουν τις περιοχές του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας· 

42. σημειώνει τη διαμορφούμενη νέα πραγματικότητα στην οποία η αλλαγή του κλίματος και 
η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελούν στοιχεία ύψιστης σημασίας· αναγνωρίζει ότι η 
επίτευξη της διαφοροποίησης του εφοδιασμού έχει ζωτική σημασία και μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με γειτονικά κράτη, ιδίως εκείνα στις 
περιοχές του Νότιου Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας και ενθαρρύνει την 
περιφερειακή και διαπεριφερειακή ανάπτυξη· θεωρεί ότι η υλοποίηση έργων ενεργειακής 
διαφοροποίησης θα έπρεπε να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ενισχυμένης ΕΠΓ 
και ζητεί την ενίσχυση της στήριξης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και του 
ρυθμιστικού πλαισίου, βάσει των αρχών της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, στους 
ενεργειακούς τομείς των χωρών παραγωγής και διαμετακόμισης·

43. σημειώνει ότι τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν εκτιμάται ότι θα 
είναι εκμεταλλεύσιμα τα επόμενα δεκαπέντε με είκοσι χρόνια· σημειώνει ότι, σύμφωνα 
με πρόσφατες εκτιμήσεις, τα πετρελαϊκά κοιτάσματα κάτω από την Κασπία Θάλασσα 
περιλαμβάνουν περίπου 14 δισεκατομμύρια βαρέλια και πόρους αερίου που ανέρχονται 
σε περίπου 850 με 1 370 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα· αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου η χώρα να αποφύγει τις παγίδες της «κατάρας 
των φυσικών πόρων»· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία βιώσιμων εναλλακτικών 
λύσεων, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη· ζητεί από την κυβέρνηση του 
Αζερμπαϊτζάν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση του αναγκαίου νομοθετικού 
και επιχειρησιακού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο η βοήθεια εκ μέρους της ΕΕ στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 



της ενεργειακής αποδοτικότητας·

44. χαιρετίζει με ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης 
βιωσιμότητας σχετικά με μια πιθανή «ενεργειακή συμφωνία γειτονίας», και, προς τούτο, 
ενθαρρύνει τις χώρες μέλη της ΕΠΓ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει στις παγκόσμιες αγορές·

45. υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση της Αρμενίας για πρόωρη 
παύση της λειτουργίας της σημερινής μονάδας του σταθμού πυρηνικής ενέργειας στο 
Medzamor και για εξεύρεση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων ενεργειακού εφοδιασμού, 
όπως έχει ζητηθεί από την ΕΕ, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση της 
κυβέρνησης να κατασκευάσει μια νέα μονάδα στον ίδιο σταθμό πυρηνικής ενέργειας, ο 
οποίος βρίσκεται σε περιοχή σεισμικής δραστηριότητας, και ενθαρρύνει τις αρχές της 
Αρμενίας να εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις ενεργειακού εφοδιασμού·

46. προτείνει να λαμβάνονται επίσης υπόψη από την ενεργειακή συνεργασία οι ενεργειακές 
ανάγκες και τα οφέλη των ίδιων των χωρών, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην 
ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ενεργειακά έργα που 
χρηματοδοτούνται από την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ
έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μείωση της φτώχειας και ωφελούν τον τοπικό πληθυσμό· 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την υποστήριξή της για τις προσπάθειες των τριών 
χωρών να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος, καθώς και να διερευνήσει 
συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς παραγωγής ενέργειας και 
των μοντέλων κατανάλωσης, μεταξύ άλλων και μέσω της μεταφοράς τεχνολογιών·

47. λαμβάνει υπό σημείωση διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες όπως το σιδηροδρομικό έργο 
Μπακού-Τιφλίδα-Καρς· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει τον δρόμο για 
καλύτερη οικονομική και πολιτική ένταξη αυτού του μέρους του κόσμου στην ευρωπαϊκή 
και τη διεθνή οικονομία και ότι θα συμβάλει στην οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της 
περιοχής· τονίζει ωστόσο ότι το έργο αυτό παρακάμπτει την υφιστάμενη και πλήρως 
λειτουργική σιδηροδρομική γραμμή στην Αρμενία· καλεί τις δημοκρατίες του Νότιου 
Καυκάσου και την Τουρκία να εφαρμόσουν με αποτελεσματικότητα πολιτικές 
περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και να απόσχουν από κάθε κοντόφθαλμο και 
πολιτικά υποκινούμενο περιφερειακό έργο στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών 
που θα παραβίαζε τις αρχές της ΕΠΓ περί υγιούς ανάπτυξης·

Άλλες παρατηρήσεις

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για υποβολή στο Κοινοβούλιο τακτικών εκθέσεων εκ 
μέρους του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένης 
της τελικής συνολικής έκθεσης που παρουσιάζεται στο τέλος της αποστολής·

49. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2007 για αναβάθμιση της 
αντιπροσωπείας της στο Ερεβάν και για εγκατάσταση αντιπροσωπείας στο Μπακού έως 
τα τέλη του 2007· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω αντιπροσωπείες 
θα καταστούν λειτουργικές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

50. θεωρεί ότι η ενίσχυση της παρουσίας του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο 
Καύκασο έχει εξαιρετική σημασία για την καλύτερη προβολή της κοινοτικής 
προσέγγισης στις αντίστοιχες χώρες και στους πολίτες τους· θεωρεί ότι η ενεργός 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει εν προκειμένω καίρια σημασία·



51. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, βάσει των ιδιαίτερων επιτευγμάτων της κάθε 
χώρας, να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης νέων ενισχυμένων συμφωνιών με τις 
ενδιαφερόμενες χώρες·

52. καλεί τα κοινοβούλια των εν λόγω χωρών να ενισχύσουν την εκπροσώπηση της 
κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης στις αντιπροσωπείες τους στις ΕΚΣ και υποστηρίζει 
την ενίσχυση της περιφερειακής κοινοβουλευτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του 
Ευξείνου Πόντου και της Κοινοβουλευτικής Πρωτοβουλίας του Νότιου Καυκάσου·

53. τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι πολυμερείς οργανισμοί για την 
ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Νότιου 
Καυκάσου·

54. επιβεβαιώνει την ανάγκη συντονισμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με άλλους διμερείς 
και πολυμερείς φορείς, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικότητας μεταξύ των σχεδίων 
δράσης και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, του ΟΑΣΕ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ·

55. υπογραμμίζει τη σημασία της περιοχής του Νότιου Καυκάσου για την ΕΕ και την ανάγκη 
στενής παρακολούθησης εκ μέρους του Κοινοβουλίου της υλοποίησης των διαφόρων 
σχεδίων δράσης ΕΠΓ· 

ο

ο        ο
56. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της 
Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, καθώς επίσης στις κυβερνήσεις της 
Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
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