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REZOLUCJE 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 

470. SESJA PLENARNA W DNIACH 15 I 16 MARCA 2011 R. 

Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji w krajach 
południowej części regionu Morza Śródziemnego 

(2011/C 132/01) 

Na sesji plenarnej w dniach 15–16 marca 2011 r. (posiedzenie z 15 marca) Europejski Komitet Ekono
miczno-Społeczny stosunkiem głosów 149 do 11 – 10 osób wstrzymało się od głosu – przyjął niniejszą 
rezolucję. 

1. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) soli
daryzuje się z ludnością państw południowej części regionu 
Morza Śródziemnego, pokojowo walczącą o podstawowe 
prawa i swobody, oraz wyraża poparcie dla jej uprawnionych 
dążeń do ustanowienia w swoich krajach stabilnej demokracji. 

2. EKES wzywa do zaprzestania stosowania przemocy wobec 
osób cywilnych i do pełnego poszanowania panującego 
w społeczeństwie pragnienia przemian demokratycznych oraz 
prawa obywateli do swobodnego wyrażania opinii i do poko
jowych demonstracji. 

3. EKES apeluje o przeprowadzenie, bez opóźnień, poko
jowej i demokratycznej transformacji, która prowadzić będzie 
do rządów prawa, stabilnej demokracji opartej na wolnych 
i uczciwych wyborach, pełnego prawa do zrzeszania się oraz 
do poszanowania praw człowieka. 

4. W tej ważnej historycznej chwili zarówno istniejące już 
od dawna w krajach śródziemnomorskich, jak i dopiero 
powstałe organizacje pracodawców i pracowników oraz inne 
strony reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza 
w dziedzinach związanych z życiem społeczno-gospodarczym, 
obywatelskim, zawodowym i kulturalnym, wykazujące wyraźne 
dążenia demokratyczne, odgrywają zasadniczą rolę w zmianie 
systemów politycznych i są powołane do odegrania niezastą
pionej roli w kształtowaniu przyszłości swoich państw. Aby 
doprowadzić do powstania w pełni demokratycznych 
systemów, kluczowe będzie ustanowienie konstruktywnego 
i owocnego dialogu między tymi organizacjami a władzami 
politycznymi kierującymi procesem przemian. Równie ważny 

będzie udział społeczeństwa obywatelskiego w zacieśnianiu 
stosunków sąsiedzkich, w tym bezpośrednich kontaktów 
ludności. 

5. EKES z zadowoleniem przyjmuje ostatnie apele wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych o takie procesy 
demokratyczne i ogłoszenie planu pomocy humanitarnej dla 
regionu. Komitet apeluje również o zgodne z tymi apelami 
jednoznaczne zobowiązanie Europy wobec społeczeństwa 
obywatelskiego w południowej części regionu Morza Śródziem
nego. Służba Działań Zewnętrznych UE pokazała, że podejmuje 
już działania na rzecz realizacji tego zobowiązania politycznego. 
Ze swej strony EKES jest gotów wesprzeć takie wysiłki poli
tyczne przez budowę potencjału, wspieranie dążenia do zgody 
i nawiązywania zorganizowanego i przedstawicielskiego dialogu 
przez społeczeństwa obywatelskie poszczególnych krajów połu
dniowej części regionu Morza Śródziemnego. EKES przyjmuje 
z zadowoleniem decyzję o rozwijaniu tego nowego podejścia: 
powstania obywatelskie w krajach południowej części regionu 
Morza Śródziemnego wyraźnie ukazują słabość dotychczasowej 
polityki stosunków zewnętrznych UE w odniesieniu do tych 
krajów. 

6. W tym celu EKES pragnie wesprzeć swoje istniejące już 
i nowe kontakty, między innymi organizacje pracodawców 
i pracowników oraz inne organizacje społeczeństwa obywatel
skiego, które mają powiązania z analogicznymi organizacjami 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, a także eurośró
dziemnomorską platformę pozarządową. Komitet opowiada 
się za podjęciem wspólnych działań w regionie służących wspie
raniu pokojowych przemian na drodze ku demokracji.
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7. EKES wzywa do zaangażowania wszystkich sił demokra
tycznych w proces transformacji. W fazie przejściowej istotne 
będzie zaangażowanie demokratycznych i niezależnych organi
zacji pracodawców i pracowników oraz innych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. 

8. EKES wzywa UE, by podjęła ambitne kroki i ponownie 
określiła misję Unii dla Śródziemnomorza w celu zapewnienia 
pomocy politycznej, instytucjonalnej, gospodarczej, społecznej, 
technicznej i humanitarnej krajom śródziemnomorskim, które 
wkroczyły już na drogę demokratycznych przemian. Komitet 
ubolewa z powodu braku koordynacji między instytucjami UE 
a państwami członkowskimi w odniesieniu do tych kwestii 
i apeluje w związku z tym do instytucji UE i do państw człon
kowskich, by skoordynowały swe działania i gruntownie odno
wiły strategię wobec regionu Morza Śródziemnego. Wsparcie 
dla społeczeństwa obywatelskiego powinno stanowić strate
giczny element nowego podejścia, tak aby pomoc UE dla 
krajów tego regionu przyniosła maksymalne korzyści. Euro
pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, a także Komitet 
Regionów (KR), gotowe są zaangażować się w takie działania. 

9. EKES i KR postanowiły uzgadniać między sobą przyszłe 
działania dotyczące procesów demokratycznych przemian 
w państwach południowej części regionu Morza Śródziemnego. 
EKES i KR apelują, by instytucje i organy UE opracowały 
wspólny plan działań określający, jaki wkład każde z nich ma 
wnieść do kompleksowej polityki Unii Europejskiej w tym 
regionie. 

10. EKES przyjmuje z zadowoleniem konkluzje nadzwyczaj
nego posiedzenia Rady Europejskiej z dnia 11 marca, w których 
poparto rozwój demokratyczny, gospodarczy i społeczny 
w krajach śródziemnomorskich. 

11. EKES wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie 
do szybkiego i skutecznego działania na rzecz skoordynowanej 
interwencji społeczności międzynarodowej w Libii, w celu 
zapewnienia ludności bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej 
oraz podjęcia wszelkich środków potrzebnych do wsparcia 
przemian zmierzających do demokracji. 

Bruksela, 15 marca 2011 r. 

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

Staffan NILSSON
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