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SLUTERKLÆRING FRA DET ANDET MØDE
I DET PARLAMENTARISKE EURO-MIDDELHAVSFORUM

(BRUXELLES, DEN 8. OG 9. FEBRUAR 2001)

1. På det andet møde i Det Parlamentariske Euro-Middelhavsforum i Bruxelles den 8. og 9.
februar 2001 mødtes medlemmer, der repræsenterer parlamenterne i de Middelhavslande, der
deltager i Barcelona-processen, EU-medlemsstaternes nationale parlamenter og Europa-
Parlamentet.

2. De deltagende medlemmer glæder sig først og fremmest over, at dette andet møde i
Forummet finder sted på et tidspunkt, hvor behovet for dialog og samarbejde på alle områder
i partnerskabet er så stort som nogensinde på grund af de forskellige konflikter og
krisesituationer, som tynger den proces, der blev indledt i Barcelona i 1995.

3. Deltagerne er enige om, at Euro-Middelhavsforummet skal mødes hvert år og være et sted,
hvor der kan finde reelle meningsudvekslinger sted mellem parlamentsmedlemmerne i Den
Europæiske Union og parlamentsmedlemmerne fra Middelhavslandene med henblik på at
relancere og udvikle Euro-Middelhavspartnerskabet. De vedtager derfor at etablere en fast
struktur med deltagelse af medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemmer af
medlemsstaternes nationale parlamenter og medlemmer af parlamenterne i
Middelhavspartnerlandene, således at det sikres, at arbejdet følges op i perioderne mellem
møderne.

4. Deltagerne i Forummets andet møde beklager, at oprettelsen af Euro-
Middelhavspartnerskabet ikke på tilfredsstillende vis har opfyldt de forventninger, der blev
stillet til det ved lanceringen i Barcelona i 1995.

5. Drøftelserne på Forummets andet møde vedrørte de tre aspekter i partnerskabet. Det må
endnu en gang understreges, at det er nødvendigt at fremme disse aspekter på en dynamisk,
velafbalanceret og supplerende måde.

6. Drøftelserne på Forummets andet møde vedrørte også i høj grad de initiativer, som de
forskellige EU-institutioner tog sidste år, og de dokumenter, der blev fremlagt, herunder især
den fælles strategi for Middelhavsområdet, som Det Europæiske Råd vedtog i Feira den 19.
juni 2000, Kommissionens meddelelse af ”Styrkelse af Barcelona-processen” og
konklusionerne fra den fjerde Euro-Middelhavsudenrigsministerkonference i Marseille den
15. og 16. november 2000.

7. Bidragene fra de forskellige Middelhavspartnere og de henstillinger og holdninger, som de
forskellige parlamenter har vedtaget, blev også udførligt behandlet og taget i betragtning,
herunder sluterklæringen fra det første møde i Euro-Middelhavsforummet, som fandt sted i
Bruxelles den 27. og 28. oktober 1998.

Den andet Parlamentariske Euro-Middelhavsforum,

A. Et nyt syn på fremtiden for Euro-Middelhavsområdet
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8. tilslutter sig oprettelsen af et globalt partnerskab, som følger strategien i Barcelona-
erklæringen og i hvert enkelt tilfælde tager hensyn til parternes gensidige interesser og
opstiller et ægte strategisk perspektiv for hele området;

9. understreger over for partnerlandene i Barcelona-processen, at det er nødvendigt at etablere
en udenrigspolitik for området, som giver den betydning, den fortjener, og som tager højde
for regionens geopolitiske betydning og de bånd, som de geografiske forhold og en lang
fælles historie har skabt;

10. understreger på tærsklen til udvidelsen af Den Europæiske Union, at det er nødvendigt, at
Europa retter opmærksomheden mod de sydlige Middelhavslande og styrker det indbyrdes
samarbejde inden for partnerskabet;

B. EU’s nye fælles strategi for området

11. noterer sig vedtagelsen af den nye fælles strategi for Middelhavsområdet, der blev vedtaget i
Feira den 19. juni 2000, men beklager, at Middelhavslandene ikke i meget højere grad blev
inddraget i udarbejdelsen af denne fælles strategi;

12. mener ligeledes, at den nye strategi bør føre til etablering af et område med fred og stabilitet,
der er baseret på det politiske partnerskab og det økonomiske og kommercielle samarbejde
samt den menneskelige og kulturelle dimension, til etablering af et område med fælles
velstand gennem en gradvis oprettelse af en frihandelszone mellem EU og dens partnere og
mellem partnerne indbyrdes, til en bedre forståelse mellem folkene i området og til et nyt,
mere aktivt civilt samfund;

C. Støtte til styrkelsen af Barcelona-processen

13. understreger endnu en gang, at det er af afgørende betydning for Barcelona-processen, at
menneskerettighederne, de individuelle frihedsrettigheder og de demokratiske principper
overholdes strengt som grundlag for etablering af et område med fred, stabilitet og varig
økonomisk udvikling i Euro-Middelhavsområdet;

14. støtter et Euro-Middelhavspartnerskab, som er meget mere solidarisk og meget mere
effektivt, end tilfældet er på nuværende tidspunkt; henviser til, at dette partnerskab ligeledes
skal være baseret på respekt for den nationale suverænitet, på retfærdighed, gensidig tillid og
en demokratisk dialog; henviser til, at Det Parlamentariske Euro-Middelhavsforum i den
forbindelse vil spille en meget mere aktiv rolle med det formål at bøde på den overdrevent
mellemstatslige strategi i den nuværende proces og for i højere grad at få offentlighedens
synspunkter inddraget i processen;

15. mener, at de fremskridt, der er gjort i forbindelse med Euro-Middelhavspartnerskabet, stadig
er utilstrækkelige og opfordrer alle regeringerne i de stater, der deltager i Barcelona-
processen, og de berørte institutioner til at intensivere bestræbelserne for at forbedre den
finansielle og faglige bistand, puste nyt liv i det politiske samarbejde og gøre alt for fuldt ud
at udnytte alle de muligheder, som det nye Meda II-program frembyder;
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16. kræver ligeledes, at den reviderede Barcelona-proces ikke opstiller et hierarki mellem de tre
nuværende områder, og at de sociale og kulturelle aspekter og immigrationsaspekterne
tildeles lige så stor betydning som de økonomiske og politiske aspekter;

D. Konflikten og Fredsprocessen i Mellemøsten og indvirkningen på Barcelona-processen

17. henviser til, at Mellemøstkonflikten og fredsprocessen var på Forummets dagsorden og
beklager enstemmigt tabene af menneskeliv og de materielle ødelæggelser, som denne
konflikt fører med sig; henviser til, at det uden forbehold støtter bestræbelserne for at få
forhandlet sig frem til en global og retfærdig fred i Mellemøsten på grundlag af en nøje
gennemførelse af alle FN’s relevante resolutioner vedrørende flygtningene, sikkerheden,
grænserne, bosættelserne og Jerusalem, og på grundlag af principperne fra Madrid-
konferencen og de aftaler, der senere er indgået mellem konfliktens parter;

18. kræver enstemmigt, at Den Europæiske Union skal spille mere aktiv politisk rolle for at få sat
gang i fredsprocessen, og glæder sig over det initiativ, der er taget for at inddrage Rådets
generalsekretær/EU’s højtstående repræsentant i arbejdet i det udvalg, der blev nedsat i
Charm-el-Cheikh; understreger ligeledes, at det er vigtigt, at der lægges vægt på diplomati og
dialog i bestræbelserne på at nå frem til en retfærdig og varig fred i området;

19. kræver betingelsesløs ophævelse af alle restriktioner på den frie bevægelighed for personer
og varer inden for, fra og til de palæstinensiske områder, jf. Oslo-aftalerne;

20. kræver, at forhandlingerne genoptages i den nærmeste fremtid på grundlag af de fremskridt,
der er gjort i de seneste forhandlinger, og understreger endnu en gang, at det er en absolut
betingelse, at der afstås fra en overdreven anvendelse af magt og enhver form for vold,
således som det kræves i de relevante internationale konventioner;

21. understreger enstemmigt sin støtte til det palæstinensiske folks ret til en selvstændig,
demokratisk, levedygtig og fredelig stat, og det israelske folks ret til at leve i sikkerhed inden
for sikre og anerkendte grænser;

22. understreger, at det er nødvendigt at sikre en fortsættelse af partnerskabsånden gennem
hyppigere parlamentariske møder, og erkender, at en positiv udvikling i fredsprocessen i
Mellemøsten er grundlaget for at styrke og puste nyt liv i Euro-Middelhavspartnerskabet;

23. kræver, at Europa-Kommissionen fortsætter med at støtte Den Palæstinensiske
Selvstyremyndighed og denne myndigheds institutioner, og understreger samtidig Den
Europæiske Unions vilje til at fortsætte samarbejdet med Israel under overholdelse af de
forpligtelser og de principper, der ligger til grund for Euro-Middelhavspolitikken;

E. Andre spørgsmål af interesse for partnerskabet

24. kræver, at den økonomiske embargo mod Irak ophæves af humanitære grunde, og at FN’s
resolutioner overholdes;
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25. ønsker i lyset af den seneste udvikling, at hindringerne i forbindelse med embargoen fjernes
inden for rammerne af FN’s resolutioner, således at Libyen kan deltage fuldt ud i Barcelona-
processen;

26. gentager sit krav om, at Mauritanien kan deltage som fuldt medlem i den politiske dialog
under Barcelona-processen;

27. er overbevist om, at det er nødvendigt at finde en løsning på Cypern-spørgsmålet, som er i
overensstemmelse med FN’s resolutioner, og påskønner de bestræbelser, som
generalsekretæren har gjort sig for at finde en løsning på dette spørgsmål;

F. Det politiske partnerskab og sikkerhedspartnerskabet og en ny politisk og
sikkerhedsmæssig Euro-Middelhavssammenslutning, som kan bidrage til stabilitet i
området

28. beklager, at Euro-Middelhavschartret om fred og stabilitet ikke blev vedtaget på den fjerde
Euro-Middelhavsministerkonference i Marseille, og ønsker, at det bliver vedtaget så hurtigt
som muligt, og at det tildeles en politisk betydning, så det seriøst kan bidrage til
gennemførelsen af principperne i Barcelona-erklæringen vedrørende fred og stabilitet i
området;

29. er enig i, at det er nødvendigt at udvide dagsordenen for den politiske dialog i området til en
række andre temaer vedrørende sikkerhed, hvor våbenkontrol, terrorisme, migrationer,
mellemfolkelig udveksling, overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet
samt spørgsmål vedrørende miljø, sikkerhed i forbindelse med søtransport og bekæmpelse af
narkotikahandel, terrorisme, våbenhandel og andre former for organiseret kriminalitet;

G. Det civile samfunds rolle i den reviderede Barcelona-proces

30. lægger særdeles stor vægt på støtte til det civile samfund og en meget større deltagelse fra det
civile samfunds side i alle dets former i Barcelona-processens aktiviteter, bl.a. gennem en
større støtte til Meda-programmet for demokrati; støtter desuden lokale institutioners og
myndigheders deltagelse i partnerskabets arbejde;

31. opfordrer deltagerlandene i Barcelona-processen og de berørte institutioner til at udarbejde
informations- og kommunikationsprogrammer med det formål at gøre alle borgere bevidste
om aktiviteterne i denne proces;

32. opfordrer til vedtagelse af foranstaltninger, der kan fremme udviklingen af
informationssamfundet, anvendelsen af Internettet og investeringerne i information og
skoleuddannelse;

33. opfordrer ligeledes til, at der gennemføres en evalueringsundersøgelse af partnerlandenes
evne til at absorbere de budgetmidler, der tildeles i forbindelse med Meda-programmet og de
finansielle instrumenter i den nye EU-strategi for Middelhavsområdet;

34. går ind for en konsolidering af alle mekanismer og programmer til støtte for kvinder og en
større inddragelse af kvinder i Barcelona-processen; glæder sig over indkaldelsen til Det
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Parlamentariske Euro-Middelhavsforum for kvinder, som skal finde sted i Malta den 2. og 3.
marts 2001;

35. glæder sig over det arbejde, som er udført af Euro-Middelhavsnettet af økonomiske og
sociale råd og repræsentanter for det organiserede civile samfund;

H. Det økonomiske og handelsmæssige aspekt af Barcelona-processen og oprettelse af en
frihandelszone

36. godkender oprettelsen af en frihandelszone inden 2010, hvilket skal føre til oprettelse af et
egentligt ”fælles marked” omfattende samtlige varer, kapitalformer og tjenesteydelser, idet
der inden 2002 bør etableres en retsramme og en tidsplan for harmoniseringsforanstaltninger
inden for visse prioriterede områder;

37. er enig i, at denne frihandelszone bør omfatte samtlige sektorer og bidrage til at forbedre
livskvaliteten i samtlige partnerlande, og opfordrer til, at der tilvejebringes det højest mulige
niveau af velfærd og social samhørighed inden for denne frihandelszone;

38. konstaterer, at der ikke foretages tilstrækkelige udenlandske direkte investeringer i regionen
og tilskynder samtlige partnerlande og berørte institutioner til at sikre en konstant stigning i
investeringerne; anser det ligeledes for ønskeligt og nyttigt i fuldt omfang at holde
Middelhavspartnerlandene underrettet om samtlige aspekter af euroen og den europæiske
økonomi;

39. forventer navnlig at der snarest muligt udvikles en omfattende syd-syd-samhandel med
henblik på bedre integration af hele økonomien i landene i denne region;

40. støtter i særdeleshed den regionale integrationsproces i Middelhavsområdet og kræver, at der
oprettes en ny finansiel institution for regional udvikling;

41. går ind for en gældsomlægning, da denne i vid udstrækning hæmmer Middelhavslandenes
udviklingsbestræbelser; anser det for nødvendigt, at de beløb, der frigives ved en omlægning
af udenlandsgælden først og fremmest geninvesteres i samudviklingspolitikker i forhold til
Middelhavslandene;

42. kræver, at forslaget om regionalt samarbejde lever op til miljøkravene og kravene om
bæredygtig udvikling og forpligter partnerlandene til at træffe de nødvendige foranstaltninger
til en integreret forvaltning af vandressourcerne, affaldsbortskaffelse, kritiske punkter
(forurenede områder, diversitetsrisici), den integrerede forvaltning af kystområder og
bekæmpelse af ørkendannelse, idet Den Europæiske Unions know how og lange erfaring
udnyttes;

I. Bilaterale forbindelser på det økonomiske område og Euro-
Middelhavsassocieringsaftaler

43. støtter den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for Euro-Middelhavsområdet
og en forbedring af den frie bevægelighed for personer, og fastholder, at det er nødvendigt at
indføre en gradvis og gensidig liberalisering af handelen med landbrugsvarer under
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hensyntagen til de principper, der fastsættes under Barcelona-processen, og WTO-reglerne;
opfordrer de berørte institutioner til at fastlægge en udviklingslandbrugspolitik for Euro-
Middelhavsområdet, som tager hensyn til landbrugets sociale, territoriale og miljømæssige
aspekter;

44. opfordrer medlemsstaterne til at fremskynde ratificeringen af de bilaterale aftaler, som
allerede er undertegnet, og henstiller til, at der hurtigst muligt indgås associeringsaftaler med
de lande, hvor proceduren stadig er i gang;

45. kræver, at associeringsaftalerne på sigt konsolideres ved en multilateral aftale vedrørende
fælles spørgsmål, og opfordrer de partnerlande, som har undertegnet en associeringsaftale
med Den Europæiske Union, til inden for de kommende fem år at indgå frihandelsaftaler
med samtlige andre lande, der har undertegnet en associeringsaftale;

46. mener, at udvikling og samarbejde inden for offentlige tjenester (transport, energi,
telekommunikation, sundhed) ville fremme den økonomiske udvikling i Middelhavslandene
og dækningen af befolkningernes behov; ønsker ligeledes, at der gennemføres en evaluering
af de økonomiske, sociale og miljømæssige følgevirkninger af allerede indgåede aftaler for at
kunne drage lære heraf;

J. Styrkelse af Euro-Middelhavsassocieringen på det sociale, kulturelle og menneskelige
område, så den bliver mere befolkningsnær

47. beklager, at dette aspekt ikke er blevet tilstrækkelig udviklet i forhold til de politiske og
økonomiske aspekter af Barcelona-processen og kræver navnlig, at der tages hensyn til de
sociale følgevirkninger af den økonomiske omstilling i de forskellige nationale programmer;

48. kræver, at der gennemføres politikker for faglig uddannelse, universiteter, teknologi og
uddannelse og fastlægges programmer for lokal og regional udvikling, at programmer for
lige muligheder og arbejdsmiljø fremmes i lighed med kvinders stilling inden for den
økonomiske udvikling og at kvindeorganisationer, -sammenslutninger, -virksomheder og -net
fremmes i landene i regionen;

49. støtter igangværende regionale programmer inden for kultur, det audiovisuelle område og
ungdom inden for rammerne af de enkeltes kulturelle identitet og udtrykker i særdeleshed
tilfredshed med den nylige lancering af Euromed Héritage II-programmet og støtter
gennemførelsen snarest muligt af Euromed Audiovisuel II-programmet;

50. erkender, at det grænseoverskridende samarbejde er vigtigt og opfordrer i den forbindelse
Middelhavspartnerlandene til at udnytte erfaringerne fra INTERREG-programmet og udnytte
partnerskabsånden til at fremme samarbejdet på tværs af grænserne mellem de to sider af
Middelhavet;

51. understreger nødvendigheden af at gennemføre et regionalt program inden for retlige og
indre anliggender, som navnlig skal dreje sig om bekæmpelse af ulovlig handel,
menneskehandel samt fastlæggelse af samudviklingsstrategier;
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K. En ny tilgang til spørgsmål vedrørende indvandring og fri bevægelighed for personer

52. anbefaler partnerlandene og Den Europæiske Union at gennemføre en harmoniseret
lovgivning vedrørende organisation af indvandringsstrømme, styring af
indvandringsstrømme og bekæmpelse af ulovlig indvandring, fastlægge en midlertidig
indvandringspolitik, indføre specifikke visa for Euro-Middelhavsaktører, støtte
immigrantprojekter i oprindelseslandet samt fastlægge en politik for integration af
indvandrere, der opholder sig lovligt i værtslandet;

53. vedtager selv at nedsætte en arbejdsgruppe for indvandring og mellemfolkelig udveksling,
som skal mødes mellem mødeperioderne, og som skal bestå af et medlem fra parlamenterne i
de lande, der deltager i Barcelona-processen, og en passende repræsentation fra Europa-
Parlamentet; mener, at denne arbejdsgruppe på nært hold bør følge arbejdet i det
indvandringsovervågningscenter, som Kommissionen har foreslået oprettet for at sikre en
permanent og detaljeret opfølgning af alle spørgsmål i forbindelse med indvandring i
Middelhavsområdet;

54. opfordrer de europæiske regeringer til at lade indvandrere med lovligt ophold i Den
Europæiske Union nyde godt af ligebehandling med hensyn til økonomiske og sociale
rettigheder og anerkendelse af borgerlige og kulturelle rettigheder og at undersøge
mulighederne for anerkendelse af visse politiske rettigheder;

L. Finansiering af foranstaltninger som følge af den ændrede Barcelona-proces og
MEDA II-programmet

55. fastholder den altoverskyggende betydning af et langt mere omfattende og effektivt finansielt
samarbejde for de tre aspekter af Barcelona-processen og mener på den baggrund, at
bevillingsrammen til MEDA II, som Rådet har fastsat til 5,350 mia € i perioden 2000-2006,
er fuldstændig utilstrækkelig;

56. kræver en bedre forvaltning af MEDA-programmet og et langt mere decentralt samarbejde
omkring finansbistanden, hvis formål bør være at gennemføre fremskridt på områder som
demokrati, god offentlig forvaltning, retsstatsprincippet samt bæredygtig udvikling;

M. De regionale samarbejdsprogrammer

57. går ind for fastlæggelsen af regionale samarbejdsprogrammer med et begrænset antal
mellemstater og Middelhavslande, idet partnere, som måtte ønske dette, sikres mulighed for
at deltage heri, og idet det sikres, at samtlige samarbejdsprojekter tager hensyn til miljøkrav
og kravet om bæredygtig udvikling, samtidig med at der tages hensyn til de sociale aspekter;

58. godkender gennemførelsen af de eksisterende regionalprogrammer inden for prioriterede
områder som industri, vand, miljø, transport, energi og informationssamfundet; er særlig
opmærksom på det industrielle samarbejde samt forskningssektoren;

N. Opfølgning af konklusionerne fra Det Andet Parlamentariske Euro-Middelhavsforum
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59. vedtager ved konsensus fremover at mødes årligt og i perioderne mellem mødeperioderne at
nedsætte en arbejdsgruppe, som skal følge konklusionerne fra det foregående møde i
Forummet møde op, bestående af et medlem fra hvert parlament i de lande, der deltager i
Barcelona-processen, og en passende repræsentation fra Europa-Parlamentet;

60. er enige om, at det er nødvendigt snarest muligt at vedtage en endelig forretningsorden for
Forummet, og vedtager med henblik herpå at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af et
medlem fra hvert parlament i de lande, der deltager i Barcelona-processen, og en passende
repræsentation fra Europa-Parlamentet;

61. vedtager at acceptere indbydelsen fra det italienske parlament; tredje møde i Forummet
afholdes følgelig i Italien i første halvår 2002;

62. pålægger Forummets formand at sende denne erklæring til formændene for parlamenterne i
Barcelona-processens medlemsstater, Kommissionen, Rådet samt regeringerne i de lande,
der deltager i Barcelona-processen.


