
Deklaracja ze Szczytu Przewodniczących Parlamentów UdŚ 

Marsylia, 7 kwietnia 2013 

 

My, przewodniczący parlamentów państw członkowskich Unii dla Śródziemnomorza (UdŚ), 

zebrani w Marsylii na naszym pierwszym szczycie w dniu 7 kwietnia 2013 r., 

 zaniepokojeni skalą wyzwań wynikających z transformacji demokratycznej w krajach 

południowej części basenu Morza Śródziemnego oraz kryzysu gospodarczo-

finansowego, w którym znajdują się kraje śródziemnomorskie należące do UE, a także 

ryzykiem braku bezpieczeństwa i stabilności w regionie sahelo-saharyjskim, 

 popierając stanowczo dalsze wzmocnienie roli UdŚ jako otwartego, zorientowanego na 

projekty programu, wywierającego rzeczywisty pozytywny wpływ na życie ludzi w 

regionie i wyrażając uznanie dla wysiłków podjętych w tym roku przez Sekretariat UdŚ 

w celu wdrożenia projektów regionalnych w obszarze gospodarki wodnej, promocji 

przedsiębiorczości kobiet, zatrudnienia i logistyki, 

 zaniepokojeni jednak brakiem politycznego zaangażowania i finansowego wsparcia dla 

ambitnych projektów zaplanowanych podczas szczytu UdŚ w Paryżu w 2008 r., 

 przekonani, że rządy państw leżących po obu stronach Morza Śródziemnego muszą 

znacznie zintensyfikować swoje wysiłki, jeśli chcą spełnić uzasadnione oczekiwania 

obywateli dotyczące życia w wolności i godności oraz zapoczątkować zrównoważony i 

oparty na solidarności rozwój na płaszczyźnie ludzkiej, społecznej i gospodarczej, 

 podkreślając, że współpraca pomiędzy Unią Europejską a jej śródziemnomorskimi 

partnerami w kontekście UdŚ musi odbywać się z poszanowaniem równości wszystkich 

partnerów oraz być realizowana w służbie wszystkich partnerów, w duchu wzajemnego 

szacunku i wspólnych interesów, 

1. Uważamy, że demokracje przedstawicielskie z silnymi parlamentami są najlepiej 

przygotowane do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami politycznymi i gospodarczymi 

oraz zapobiec podziałom między przywódcami a obywatelami; w związku z tym 

wzywamy parlamenty narodowe państw członkowskich UE i Parlament Europejski, aby 

potraktowały priorytetowo wsparcie dla parlamentów krajów, w których zachodzą 

obecnie przemiany, kładąc tym samym podwaliny pod silną i skuteczną demokrację 

parlamentarną w krajach południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego; 

2. Uznajemy, że obywatele, których poglądów mieliśmy okazję wysłuchać na 

Śródziemnomorskim Forum Fundacji im. Anny Lindh w Marsylii, stanowią znakomite 

źródło pomysłów i praktycznej wiedzy, z którego państwa, parlamenty i organy UdŚ 

powinny czerpać poprzez nawiązanie autentycznych relacji partnerskich; partnerstwo 

takie można wypracować wyłącznie w oparciu o przepisy gwarantujące przejrzystość i 

swobodę działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

3. Uważamy, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę we 

wspieraniu rozwoju polityk zrównoważonego planowania terytorialnego 

uwzględniających uwarunkowania lokalne oraz w realizacji praktycznych i otwartych 

projektów; wzywamy państwa członkowskie UdŚ do zintensyfikowania wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk w celu ułatwienia decentralizacji w południowych 

krajach śródziemnomorskich, co stanowi istotny aspekt rozwoju i demokratycznego 

uczestnictwa; 



4. Uznajemy, że parlamenty, władze lokalne, partnerzy społeczni i społeczeństwo 

obywatelskie powinni wspólnie wspierać działania rządów mające na celu promowanie 

integracji regionalnej w południowej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie UdŚ - 

dzięki swojej elastyczności - stanowi niezbędne forum do promowania regionalnych i 

subregionalnych sieci, struktur i projektów współpracy; 

5. Uważamy, że należy zwiększyć widoczność ram współpracy UdŚ. Jej celem jest 

opracowywanie rozwiązań w formie projektów z zakresu infrastruktury, środowiska, 

energii, tworzenia miejsc pracy, młodzieży i edukacji, które powinny mieć wyraźną 

specyfikę promującą je wśród opinii publicznej. Parlamenty narodowe i Zgromadzenie 

Parlamentarne UdŚ powinny wnieść istotny wkład w budowanie silnego wsparcia 

politycznego, tym samym umożliwiając UdŚ skupienie się na realizacji projektów, co 

stanowi jej główne zadanie. Rok 2013 jest zatem rokiem projektów. Wzywamy w 

związku z tym nasze rządy do zapewnienia niezbędnego finansowania i wypełnienia 

zobowiązań, które zostały podjęte na szczycie UdŚ w Paryżu w 2008 r. oraz w ramach 

partnerstwa z Deauville; uważamy, że znaczne potrzeby w zakresie infrastruktury i 

wsparcia MŚP w regionie wymagają utworzenia Banku Rozwoju dla Śródziemnomorza; 

6. Zachęcamy Sekretariat UdŚ do dalszego poszukiwania synergii z władzami publicznymi, 

międzynarodowymi instytucjami finansowymi i sektorem prywatnym, zwłaszcza w celu 

identyfikacji nowych inicjatyw i mobilizowania niezbędnych zasobów do finansowania 

projektów UdŚ; 

7. Uznajemy za kwestię priorytetową utworzenie eurośródziemnomorskiego obszaru 

szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, nauki i badań;  nalegamy zwłaszcza na 

udzielenie większego wsparcia strukturalnego na rzecz konsolidacji Uniwersytetu 

Eurośródziemnomorskiego oraz realizacji jego programów szkolnictwa wyższego 

zgodnych z inicjatywami UdŚ; 

8. Stoimy na stanowisku, że godność ludzka, poszanowanie praw podstawowych i 

równouprawnienie płci muszą stanowić motyw przewodni współpracy między oboma 

wybrzeżami Morza Śródziemnego, w interesie zbliżenia między społeczeństwami 

zaangażowanych krajów i promocji dialogu międzykulturowego, międzywyznaniowego 

i międzycywilizacyjnego jako kluczowego czynnika w zwalczaniu wszelkich form 

wykluczenia, seksizmu, rasizmu, ksenofobii i radykalizmu; w związku z tym 

oczekujemy szybkiego wdrożenia planowanych umów partnerskich na rzecz mobilności 

w celu wprowadzenia ułatwień dotyczących przepływu osób; 

9. Stwierdzamy, że nierozwiązane konflikty w regionie nie mogą pod żadnym pozorem 

być dalej wykorzystywane jako pretekst do opóźniania realnych działań, których 

obywatele oczekują od UdŚ w związku z jej projektami; jednocześnie wzywamy 

wszystkie zaangażowane podmioty, w tym UE i Ligę Państw Arabskich, aby 

zaangażowały się w ożywienie negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie; stoimy 

na stanowisku, że sprawiedliwe i ostateczne rozwiązanie tego konfliktu na podstawie 

właściwych rezolucji Narodów Zjednoczonych stworzy warunki do zaprowadzenia 

trwałego pokoju i stabilności w regionie; 

10. Wzywamy państwa członkowskie UdŚ i instytucje partnerskie do podjęcia działań na 

rzecz pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w regionie sahelo-saharyjskim oraz 

wdrożenia programów współrozwoju i programów podnoszenia standardów 

ekonomicznych i społecznych w krajach tego regionu; stoimy na stanowisku, że 

skuteczna współpraca i wspólne podejście oparte na instrumentach prawnych i 

instrumentach współrozwoju są niezbędne w celu wyeliminowania terroryzmu i jego 

powiązań z transgraniczną przestępczością zorganizowaną. 


