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Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger, at den nye politik skal 

være mere strategisk, målrettet, fleksibel 

og sammenhængende og være politisk 

motiveret; opfordrer EU til at udforme en 

klar og ambitiøs politisk vision om ENP og 

til at rette særlig opmærksomhed mod egne 

politiske prioriteringer i de østlige og 

sydlige nabolande under hensyntagen til de 

forskellige udfordringer, som lande i de 

enkelte regioner står over for, samt deres 

forskellige målsætninger og politiske 

ambitioner; understreger, at partnerskabet 

med de østlige lande og 

Middelhavslandene er af afgørende 

betydning; opfordrer til, at der udnævnes 

særlige repræsentanter for øst og syd, som 

skal have til opgave at foretage en politisk 

samordning af den reviderede politik og 

være involveret i alle EU's foranstaltninger 

i nabolandene; 

6. understreger, at den nye politik skal 

være mere strategisk, målrettet, fleksibel 

og sammenhængende og være politisk 

motiveret; opfordrer EU til at udforme en 

klar og ambitiøs politisk vision om ENP og 

til at rette særlig opmærksomhed mod egne 

politiske prioriteringer i de østlige og 

sydlige nabolande under hensyntagen til de 

forskellige udfordringer, som lande i de 

enkelte regioner står over for, samt deres 

forskellige målsætninger og politiske 

ambitioner; understreger, at partnerskabet 

med de østlige lande og 

Middelhavslandene er af afgørende 

betydning; opfordrer kommissæren med 

ansvar for europæisk naboskabspolitik og 

udvidelsesforhandlinger til at sørge for 

klart definerede ansvarsområder for øst 

og syd, dvs. at foretage en politisk 

samordning af den reviderede politik og 

være involveret i alle EU's foranstaltninger 

i nabolandene; 

Or. en 
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  7a. opfordrer NF/HR til at udarbejde 

forslag til samarbejde med europæiske 

nabolande baseret på modellen for Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde, som kan udgøre et 

yderligere skridt i deres perspektiv for en 

europæisk fremtid, være baseret på øget 

integration i EU-området med hensyn til 

friheder og fuld integration inden for 

fællesmarkedet og ligeledes omfatte et 

tættere samarbejde inden for rammerne af 

den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 

(FUSP); 

Or. en 

 

 


