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SLUTFÖRKLARING FRÅN DET ANDRA SAMMANTRÄDET I DET
PARLAMENTARISKA FORUMET EUROPA-MEDELHAVSLÄNDERNA

(BRYSSEL DEN 8 OCH DEN 9 FEBRUARI 2001)

1. Det andra sammanträdet i det parlamentariska forumet Europa-Medelhavsländerna ägde rum
i Bryssel den 8 och den 9 februari 2001 och bestod av parlamentsledamöter som företräder
parlamenten i de Medelhavsländer som deltar i Barcelonaprocessen, de nationella
parlamenten i Europeiska unionens medlemsstater och Europaparlamentet.

2. De deltagande ledamöterna välkomnade först och främst det faktum att forumet höll sitt
andra sammanträde vid en tidpunkt då behovet av dialog och samarbete på partnerskapets
alla områden är större än någonsin, på grund av de olika konflikter och krissituationer som
försvårar den process som inleddes i Barcelona 1995.

3. Deltagarna beslutade att det parlamentariska forumet Europa-Medelhavsländerna skall
sammanträda årligen och att ett verkligt utbyte skall äga rum mellan Europeiska unionens
och Medelhavsländernas parlamentsledamöter i syfte att ge ny fart åt, och utveckla,
partnerskapet Europa-Medelhavsländerna. Deltagarna beslutade således att inrätta en
permanent grupp bestående av Europaparlamentets ledamöter, ledamöterna från
medlemsstaternas nationella parlament och de deltagande Medelhavsländernas
parlamentsledamöter för att se till att verksamheten följs upp mellan
sammanträdesperioderna.

4. Deltagarna vid forumets andra sammanträde beklagade att partnerskapet
Europa-Medelhavsländerna inte på ett tillfredsställande sätt har kunnat uppfylla
förväntningarna från partnerskapets inrättande i Barcelona 1995.

5. Diskussionerna vid forumets andra sammanträde handlade om partnerskapets tre delar. Man
betonade på nytt behovet av att arbetet inom dessa fortskrider på ett dynamiskt, balanserat
och komplementärt sätt.

6. Diskussionerna vid forumets andra sammanträde handlade även i stor utsträckning om de
initiativ och dokument som lades fram förra året av de olika EU-institutionerna, och i
synnerhet om den gemensamma strategin för Medelhavsländerna, vilken antogs av
Europeiska rådet i Feira den 19 juni 2000, kommissionens meddelande om ett stärkande av
Barcelonaprocessen samt slutsatserna från den fjärde konferensen med utrikesministrarna
från EU och Medelhavsländerna, som ägde rum i Marseille den 15-16 november 2000.

7. Vid sammanträdet presenterades och diskuterades de deltagande Medelhavsländernas bidrag
och de olika parlamentens rekommendationer och ståndpunkter, även slutförklaringen från
det första sammanträdet i det parlamentariska forumet Europa-Medelhavsländerna, som ägde
rum i Bryssel den 27-28 oktober 1998.
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Det parlamentariska forumet Europa-Medelhavsländerna (andra sammanträdet)

A. Nya framtidsutsikter för Europa-Medelhavsländerna

8. stöder inrättandet av ett heltäckande partnerskap, som skall grundas på
Barcelonadeklarationens principer och som under alla omständigheter skall ta hänsyn till
parternas ömsesidiga intressen genom fastställandet av en verklig framtidsstrategi för hela
regionen,

9. påminner de länder som deltar i Barcelonaprocessen om behovet av att inrätta en regional
politik för yttre förbindelser, så att regionen får sin tillbörliga betydelse och hänsyn tas till
dess geopolitiska vikt samt de förbindelser som upprättats tack vare geografin och en lång
gemensam historia,

10. påminner inför utvidgningen av Europeiska unionen om behovet för Europa att närma sig
länderna i södra Medelhavsområdet och stärka det ömsesidiga samarbetet inom
partnerskapets ram,

B. Europeiska unionens nya gemensamma strategi för regionen

11. uppmärksammar den nya gemensamma strategi för Medelhavsländerna som antogs i Feira
den 19 juni 2000, men beklagar att Medelhavsländerna inte deltog i mycket större
utsträckning i utarbetandet av denna gemensamma strategi,

12. anser att den nya strategin bör leda till att det skapas ett område med fred och stabilitet som
bygger på det politiska partnerskapet, det ekonomiska och handelsmässiga samarbetet samt
den mänskliga och kulturella dimensionen; anser även att strategin bör leda till att det skapas
ett område med gemensamt välstånd genom ett gradvist upprättande av ett frihandelsområde
mellan Europeiska unionen och dess partner samt mellan partnerna sinsemellan, till en ökad
förståelse mellan folken i regionen samt till utvecklingen av ett mer aktivt civilsamhälle,

C. Stöd för en förstärkning av Barcelonaprocessen

13. bekräftar på nytt att en strikt respekt för de mänskliga rättigheterna, individens friheter och
de demokratiska principerna är väsentlig för Barcelonaprocessen och har en grundläggande
betydelse för skapandet av ett område med fred, stabilitet och hållbar ekonomisk utveckling i
Europa-Medelhavsländerna,

14. stöder ett förstärkt partnerskap mellan EU och Medelhavsländerna, med mycket större inslag
av solidaritet och effektivitet än idag; anser att detta partnerskap även bör grundas på
respekten för den nationella suveräniteten, rättvisan, det ömsesidiga förtroendet och den
demokratiska dialogen; uppger att det parlamentariska forumet i detta sammanhang avser att
spela en mycket mer aktiv roll för att kompensera att man under den pågående processen
alltför ofta tillämpar de mellanstatliga metoderna och för att bättre integrera allmänhetens
åsikter i processen,
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15. anser att de framsteg som gjorts inom ramen för partnerskapet Europa-Medelhavsländerna
fortfarande är otillräckliga och uppmanar samtliga regeringar i de länder som deltar i
Barcelonaprocessen samt de berörda institutionerna att göra större ansträngningar för att
förbättra det ekonomiska och tekniska biståndet, ge ny fart åt det politiska samarbetet och
göra allt som står i deras makt för att utnyttja alla möjligheter i samband med det nya
programmet Meda II,

16. begär även att det i den reviderade Barcelonaprocessen inte skall fastställas någon hierarki
mellan de tre befintliga delarna samt att de sociala, kulturella och invandringsrelaterade
aspekterna skall ges samma betydelse som de ekonomiska och politiska delarna,

D. Konflikten och fredsprocessen i Mellanöstern och effekterna av dessa på
Barcelonaprocessen

17. forumet beklagar enhälligt de förluster av människoliv och den materiella förstörelse som
orsakas av konflikten i Mellanöstern, som tillsammans med fredsprocessen redan står med på
forumets dagordning; ger sitt fulla stöd till de ansträngningar som görs för att förhandla fram
en övergripande och rättvis fred i Mellanöstern, med utgångspunkt i en strikt tillämpning av
Förenta nationernas alla relevanta resolutioner om problem som rör flyktingar, säkerhet,
gränser, kolonier och Jerusalem, samt på grundval av de principer som fastställdes vid
Madridkonferensen och i avtal som senare ingåtts mellan de tvistande parterna,

18. begär enhälligt att Europeiska unionen skall spela en mycket mer aktiv politisk roll för att
driva på fredsprocessen i Mellanöstern och välkomnar initiativet om att
generalsekreteraren/höge representanten för Europeiska unionens råd skall medverka i den
undersökningskommitté och som inrättades i Sharm-el-Sheik; betonar också vikten av att
prioritera diplomatiska metoder och dialog för att uppnå en rättvis och hållbar fred i
regionen,

19. begär ett ovillkorligt hävande av alla begränsningar av den fria rörligheten för personer och
varor inom, samt från och till, de palestinska områdena i enlighet med Osloavtalen,

20. kräver att förhandlingarna omedelbart skall återupptas med utgångspunkt i de framsteg som
gjordes under de senaste förhandlingarna, och bekräftar på nytt att det grundläggande villkor
som går ut på att användningen av alla former av våld skall undvikas måste respekteras i
enlighet med relevanta internationella konventioner,

21. stöder enhälligt det palestinska folkets rätt till en självständig, demokratisk, fungerande och
fredlig stat samt det israeliska folkets rätt att leva i säkerhet inom säkra och erkända gränser,

22. betonar att man måste skapa kontinuitet i partnerskapet genom mer regelbundna
sammanträden mellan parlamenten och erkänner att en positiv utveckling av fredsprocessen i
Mellanöstern utgör grunden för att partnerskapet Europa-Medelhavsländerna skall kunna
stärkas och få ny fart,
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23. uppmanar Europeiska kommissionen att fortsätta att stödja den palestinska myndigheten och
dess institutioner och bekräftar samtidigt Europeiska unionens vilja att fortsätta samarbetet
med Israel enligt de åtaganden och principer som ligger till grund för
Europa-Medelhavspolitiken,

E. Övriga frågor av intresse för partnerskapet

24. begär att det ekonomiska embargot mot Irak skall hävas på grund av humanitära skäl och för
att respektera Förenta nationernas resolutioner,

25. önskar mot bakgrund av den senaste utvecklingen att embargot avskaffas enligt
Förenta nationernas resolutioner så att Libyen till fullo skall kunna delta i
Barcelonaprocessen,

26. upprepar sitt krav på att Mauretanien skall kunna delta i Barcelonaprocessens politiska dialog
som fullvärdig medlem,

27. uttrycker sin övertygelse om att man måste finna en lösning på Cypernfrågan som är förenlig
med Förenta nationernas resolutioner, och uppskattar de insatser som görs av
generalsekreteraren för att finna en lösning på Cypernfrågan,

F. Det politiska och säkerhetsrelaterade partnerskapet och stödet för en ny politisk och
säkerhetsrelaterad organisation för Europa-Medelhavsländerna som skall bidra till
stabiliteten i denna region

28. beklagar att stadgan om stabilitet och fred Europa-Medelhavsländerna inte kunde antas vid
den fjärde ministerkonferensen för Europa-Medelhavsländerna i Marseille och önskar att den
så snabbt som möjligt skall antas, samt att denna stadga skall ha en utvecklingsinriktad
politisk karaktär som verkligen leder till att Barcelonadeklarationens principer genomförs för
alla frågor som rör freden och stabiliteten i regionen,

29. är överens om att dagordningen för den politiska dialogen i regionen bör utvidgas till flera
andra frågor som rör säkerhet, rustningskontroll, terrorism, migration, mänskliga utbyten,
respekten för de mänskliga rättigheterna och rättstatsprincipen, miljö, säkerhet vid
sjötransporter samt kampen mot narkotikahandel, terrorism, vapenhandel och andra former
av organiserad brottslighet,

G. Civilsamhällets roll i den reviderade Barcelonaprocessen

30. fäster mycket stor vikt vid stödet till civilsamhället och att det i alla dess former i mycket
större omfattning deltar i Barcelonaprocessen genom bland annat större bidrag,
programmet Meda-demokrati och främjandet av lokala institutioners och myndigheters
deltagande i partnerskapets arbete,

31. uppmuntrar de länder som deltar i Barcelonaprocessen och de berörda institutionerna att
utarbeta informations- och kommunikationsprogram för att göra samtliga medborgare
medvetna om processens arbete,
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32. begär att man skall vidta åtgärder som kan främja utvecklingen av informationssamhället,
användningen av Internet och investeringar i information och utbildning i skolan,

33. kräver även att en undersökning skall genomföras för att utvärdera partnerländernas förmåga
att tillgodogöra sig de budgetmedel som anslagits inom ramen för Meda-programmet och de
finansiella instrument som ingår i den nya EU-strategin för Medelhavsländerna,

34. rekommenderar en konsolidering av alla kvinnofrämjande mekanismer och program för att
kvinnor i större utsträckning skall integreras i Barcelonaprocessen och välkomnar
sammankallandet av ett parlamentariskt forum Europa-Medelhavsländerna för kvinnor på
Malta den 2-3 mars 2001,

35. välkomnar det arbete som utförts av de många ekonomiska och sociala råden i
Europa-Medelhavsländerna och av företrädare för det organiserade civilsamhället,

H. Barcelonaprocessens ekonomiska och handelsrelaterade del och inrättandet av ett
frihandelsområde

36. uttrycker sitt stöd för inrättandet av ett frihandelsområde 2010, vilket bör leda till skapandet
av en verklig "gemensam marknad" som omfattar varor, kapital och tjänster; anser att ett
regelverk och en tidsplan för harmoniseringsåtgärder på vissa prioriterade områden i detta
syfte skulle kunna fastställas redan före 2002,

37. anser att detta frihandelsområde bör täcka alla områden och bidra till att förbättra
livskvaliteten i alla partnerländer och önskar att man inom ramen för detta frihandelsområde
skall uppnå ett så stort välstånd och en så stor social sammanhållning som möjligt,

38. konstaterar att de utländska direktinvesteringarna i regionen är otillräckliga och uppmanar
alla partnerländer och berörda institutioner att konstant öka investeringarna; anser också att
det är önskvärt och av nytta att till fullo informera partnerländerna i Medelhavsområdet om
alla aspekter av euron och den europeiska ekonomin,

39. förespråkar i synnerhet att man så snabbt som möjligt utvecklar en omfattande handel mellan
Medelhavsländerna för att bättre integrera samtliga Medelhavsländers ekonomier,

40. stöder i synnerhet den regionala integrationsprocessen i Medelhavsländerna och begär att det
skall inrättas ett nytt finansiellt organ för regional utveckling,

41. ser positivt på omvandling av skulder eftersom dessa i det närmaste förlamar
Medelhavsländernas utvecklingsinsatser; anser att medlen från omvandlingen av
utlandsskulden först och främst måste återinvesteras i utvecklingspolitiskt samarbete med
Medelhavsländerna,

42. kräver att det regionala samarbetsprojektet skall vara förenligt med kraven vad avser miljö
och hållbar utveckling och uppmanar partnerländerna att vidta de åtgärder som behövs när
det gäller den integrerade förvaltningen av vattenresurserna, avfallshanteringen, de kritiska
punkterna (förorenade områden, hot mot mångfalden), den integrerade förvaltningen av
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kustområden och kampen mot ökenspridningen genom att använda Europeiska unionens
sakkunskaper och långa erfarenhet,

I. De bilaterala ekonomiska förbindelserna och associeringsavtalen
Europa-Medelhavsländerna

43. uttrycker sitt stöd för den fria rörligheten för varor och tjänster i Europa-Medelhavsländerna,
förbättringen av den fria rörligheten för personer och genomförandet av en stegvis och
ömsesidig avreglering av handeln med jordbruksprodukter i enlighet med de principer som
fastställts i Barcelonaprocessen och WTO:s bestämmelser; begär att de berörda
institutionerna skall utarbeta en utvecklingsinriktad jordbrukspolitik för
Europa-Medelhavsländerna, där hänsyn tas till jordbrukets sociala, geografiska och
miljömässiga aspekter,

44. uppmanar medlemsstaterna att skynda på ratificeringsprocessen för de bilaterala avtal som
redan ingåtts och att så snabbt som möjligt underteckna associeringsavtal med de länder för
vilka förfarandet fortfarande pågår,

45. begär att associeringsavtalen på sikt skall befästas med ett multilateralt avtal för de
gemensamma frågorna och uppmuntrar alla de partnerländer som undertecknat ett
associeringsavtal med Europeiska unionen att inom de kommande fem åren ingå
frihandelsavtal med alla övriga länder som undertecknat ett associeringsavtal,

46. anser att ett utvecklat samarbete på området för offentliga tjänster (transporter, energi,
telekommunikationer, hälsa) skulle gynna den ekonomiska utvecklingen i
Medelhavsländerna och bidra till att tillgodose befolkningens behov; önskar också att man
skall utvärdera de ekonomiska, sociala och miljörelaterade effekterna av de associeringsavtal
som redan genomförts, i syfte att dra lärdom av dessa,

J. En förstärkning av associeringen Europa-Medelhavsländerna på de sociala, kulturella
och mänskliga områdena i syfte att föra den närmare folken i regionen

47. beklagar att denna del inte utvecklats tillräckligt i förhållande till Barcelonaprocessens
politiska och ekonomiska delar och kräver i synnerhet att de sociala effekterna av den
ekonomiska omvandlingen skall beaktas i de olika nationella programmen,

48. begär att man skall anta politiska riktlinjer när det gäller yrkesutbildning,
universitetsväsende, teknologi och utbildning, utforma lokala och regionala
utvecklingsprogram, främja program på områdena för lika möjligheter, hygien och säkerhet
på arbetsplatsen, främja kvinnans roll i den ekonomiska utvecklingen samt stödja
organisationer, föreningar, företag och nätverk för kvinnor i regionens länder,

49. stöder de regionala program som pågår på de kulturella, audiovisuella och
ungdomsrelaterade områdena inom ramen för, och i enlighet med, den kulturella identiteten,
och uttrycker särskilt sin tillfredsställelse med införandet av det nya
programmet Euromed Heritage II och sitt stöd för ett snabbt inrättande av
programmet Euromed Audiovisuell II,
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50. erkänner vikten av det gränsöverskridande samarbetet och erbjuder partnerländerna i
Medelhavsområdet att dra nytta av erfarenheterna från programmet Interreg och att använda
partnerskapets anda för att främja det gränsöverskridande samarbetet mellan länderna på
Medelhavets båda sidor,

51. understryker behovet av att inrätta ett regionalt program för rättsliga och inrikes frågor som i
synnerhet bör vara inriktat på samarbete i kampen mot smugglingen och människohandeln
samt på antagandet av strategier för utvecklingssamarbete,

K. En ny inställning till frågor som rör invandring och fri rörlighet för personer

52. rekommenderar att partnerländerna och Europeiska unionen skall införa en harmoniserad
lagstiftning när det gäller hanteringen av migrationsströmmar, kontrollen av
migrationsströmmar, kampen mot illegal invandring, fastställandet av en politik för tillfällig
invandring, inrättandet av särskilda visum för aktörer från Europa-Medelhavsländerna, stödet
till projekt för utvandrare i deras ursprungsland samt en integrationspolitik i
mottagarländerna för legala invandrare,

53. beslutar att inom forumet inrätta en arbetsgrupp med ansvar för migration och mänskliga
utbyten, som skall mötas mellan sammanträdena och bestå av en ledamot från varje
parlament i de länder som deltar i Barcelonaprocessen och lämpliga företrädare från
Europaparlamentet; meddelar att denna arbetsgrupp noggrant kommer att följa arbetet i det
migrationscentrum som förslagits till Europeiska kommissionen för att garantera en
permanent och detaljerad uppföljning av alla frågor som rör migrationsströmmar i
Medelhavsområdet,

54. uppmanar EU-ländernas regeringar att se till att de legala invandrare som är bosatta i
Europeiska unionen behandlas lika vad avser ekonomiska och sociala rättigheter samt
erkännandet av de medborgerliga och kulturella rättigheterna, och att de  skall undersöka
möjligheten att erkänna vissa politiska rättigheter,

L. Finansieringen av åtgärder i samband med den reviderade Barcelonaprocessen och
programmet Meda II

55. betonar vikten av ett mycket mer omfattande och effektivare ekonomiskt samarbete för att
Barcelonaprocessens tre delar skall kunna genomföras och anser därför att det belopp på
5 350 miljarder euro som Europeiska unionens råd anslagit till Meda II för
perioden 2000-2006 är långt ifrån tillräckligt,

56. kräver att Meda-programmet skall förvaltas på ett bättre sätt och att samarbetet i mycket
större utsträckning skall decentraliseras vad avser det ekonomiska stödet, som bör syfta till
att uppnå framsteg på områdena för demokrati, god förvaltning av den offentliga sektorn,
rättsstatsprincipen och hållbar utveckling,
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M. Regionala samarbetsprogram

57. ser positivt på inrättandet av regionala samarbetsprogram med ett begränsat antal länder från
EU och Medelhavsområdet och garanterar att de partnerländer som så önskar kommer att ges
möjlighet att delta samt att alla samarbetsprojekt kommer att uppfylla kraven både när det
gäller miljön och den hållbara utvecklingen och de sociala aspekterna,

58. ger sitt samtycke till genomförandet av befintliga regionala program på prioriterade områden
såsom industri, vatten, miljö, transport, energi och informationssamhället; fäster särskild
uppmärksamhet vid det industriella samarbetet och forskningssektorn,

N. Uppföljningen av slutsatserna från det andra parlamentariska forumet
Europa-Medelhavsländerna

59. fattar i samförstånd beslutet att hädanefter sammanträda årligen och att mellan
sammanträdena inrätta en grupp som skall följa upp slutsatserna från forumets föregående
sammanträde; uppger att denna grupp skall bestå av en ledamot från varje parlament i de
länder som deltar i Barcelonaprocessen och lämpliga företrädare från Europaparlamentet,

60. anser att man omgående måste anta en slutlig arbetsordning för forumet och beslutar i detta
syfte att inrätta en arbetsgrupp bestående av en ledamot från varje parlament i de länder som
deltar i Barcelonaprocessen och lämpliga företrädare från Europaparlamentet,

61. beslutar att acceptera det italienska parlamentets inbjudan, vilket innebär att forumets
tredje sammanträde kommer att äga rum i Italien under det första halvåret 2002,

62. uppdrar åt ordförandena för forumet att översända denna förklaring till talmännen för
parlamenten i de länder som deltar i Barcelonaprocessen, Europeiska kommissionen,
Europeiska unionens råd och regeringarna i de länder som deltar i Barcelonaprocessen.


