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UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om Det 
Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020
(2019/2209(INI))

Europa-Parlamentet

– der henviser til artikel 2, 3 og 8 og afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten 
om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag den 7. maj 2009 som et 
fælles projekt mellem EU og dets østlige partnere, Armenien, Aserbajdsjan, 
Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

– der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab i 2011 i 
Warszawa, i 2013 i Vilnius, i 2015 i Riga og i 2017 i Bruxelles,

– der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den 
anden side1, til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken 
Moldova på den anden side2 samt til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union 
og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side3, herunder 
vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er),

– der henviser til henstillingerne fra og aktiviteterne i Den Parlamentariske Forsamling 
Euronest, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Østlige Partnerskabs 
civilsamfundsforum, Regionsudvalget og Konferencen af Regionale og Lokale 
Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP),

– der henviser til meddelelser fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten) om [...],

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik og 
Det Østlige Partnerskab,

– der henviser til sine beslutninger af 15. april 2015 om hundredåret for det armenske 
folkedrab4, af 9. juli 2015 om revision af den europæiske naboskabspolitik5, af 21. 
januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med 

1 EUT L 261 af 30.8.2014, s. 4.
2 EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.
3 EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.
4 EUT C 328 af 6.9.2016, s. 2.
5 EUT C 265 af 11.8 2017, s. 110.
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Georgien, Republikken Moldova og Ukraine6, af 23. november 2016 om EU’s 
strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU7, af 13. 
december 2016 om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande8, af 19. april 
2018 om Hviderusland9, af 14. juni 2018 om georgiske besatte områder ti år efter den 
russiske invasion10, af 4. oktober 2018 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på 
Den Europæiske Unions vegne af en omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem 
Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres 
medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side11, af 4. 
oktober 2018 om forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om 
Charter 9712, af 14. november 2018 om gennemførelse af EU's associeringsaftale med 
Moldova13, af 14. november 2018 om gennemførelse af EU's associeringsaftale med 
Georgien14 og af 12. december 2018 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med 
Ukraine15, 

– der henviser til sine henstillinger af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i 
november 201716 og af 4. juli 2018 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og 
Aserbajdsjan17,

– der henviser til forretningsordenens artikel 118,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om International Handel,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Det Østlige Partnerskab er baseret på et fælles tilsagn mellem 
Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova, Ukraine og 
Den Europæiske Union til at uddybe deres forbindelser og overholde folkeretten og 
grundlæggende værdier, såsom demokrati, respekt for menneskerettighederne, de 
grundlæggende frihedsrettigheder og ligestilling, retsstatsprincippet, retsvæsenets 
uafhængighed og upartiskhed og en social markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og 
god regeringsførelse;

B. der henviser til, at samarbejdet mellem EU og alle landene i Det Østlige Partnerskab 
kun kan opnås og opretholdes, hvis disse grundlæggende værdier og principper 
respekteres;

6 EUT C 11 af 12.1 2018, s. 82.
7 EUT C 224 af 27.6 2018, s. 58.
8 EUT C 238 af 6.7 2018, s. 42.
9 EUT C 390 af 18.11 2019, s. 100.
10 EUT C 28 af 27.1 2020, s. 97.
11 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0284.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0375.
13 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0458.
14 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0457.
15 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0518.
16 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 130.
17 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0294.
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C. der henviser til, at visse lande i Det Østlige Partnerskab har valgt at tilstræbe en tættere 
politisk, menneskelig og økonomisk integration med EU ved at indgå ambitiøse 
associeringsaftaler med DCFTA'er samt visumfri ordninger;

D. der henviser til, at der er mulighed for endnu mere avancerede former for samarbejde og 
integration, forudsat at omfattende reformer gennemføres rettidigt og på en bæredygtig 
måde;

E. der henviser til, at uafhængighed, suverænitet og territorial integritet for EU's 
østeuropæiske partnere stadig er truet af uløste regionale konflikter;

F. der henviser til, at Europa-Parlamentet forkaster magtanvendelse eller truslen om 
magtanvendelse i forbindelse med konfliktløsning og deler EU's tilsagn om at støtte alle 
østlige partnerskabslandes suverænitet, territoriale integritet og politiske uafhængighed 
inden for deres internationalt anerkendte grænser i henhold til folkeretten, normer og 
principper;

1. henstiller til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

a) at anerkende og tilstræbe en løbende forandrende virkning af 
østpartnerskabspolitikken med henblik på at skabe politiske, sociale, økonomiske 
og juridiske ændringer i de tre associerede partnerlande

b) at anerkende, at de lande, der gennemfører omfattende reformer og tager skridt til 
at opfylde kriterierne i artikel 49 i TEU, kan komme i betragtning til EU-
medlemskab gennem en proces med gradvis integration

c) at udarbejde en udvidet og fremtidsorienteret vision for Det Østlige Partnerskab 
næste årti med det formål at sikre varige og uigenkaldelige resultater og uddybe 
samarbejdet mellem EU og Det Østlige Partnerskab 

d) at opretholde Det Østlige Partnerskabs inklusive karakter ved at fungere som 
drivkraft for en bedre demokratisk ansvarlighed, bedre økonomisk styring, 
styrkelse af borgernes rettigheder og miljømæssig bæredygtighed 

e) at indlede en proces med henblik på at skabe et fælles økonomisk rum, der 
fremmer en dybere politisk og økonomisk integration med EU

f) at planlægge yderligere foranstaltninger med henblik på en dybere integration, 
f.eks. i udvalgte EU-agenturer, programmer og initiativer i EU, i fuld 
overensstemmelse med de eksisterende konditionaliteter og i henhold til "mere for 
mere"-princippet

g) at yde øget økonomisk bistand, herunder i forbindelse med de eksterne finansielle 
instrumenter, der i øjeblikket er genstand for lovgivningsmæssige forhandlinger; 
denne bistand bør skræddersys til de enkelte partneres specifikke behov og 
anvendes til at gennemføre aktiviteter under programmet for Det Østlige 
Partnerskab
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h) at sikre, at konklusionerne fra topmødet i juni 2020 omfatter styrkede EU-
forpligtelser og et tilsagn fra landene i Det Østlige Partnerskab om selv at levere 
resultater

Struktureret dialog, statsopbygning og demokratisk ansvarlighed

i) at anerkende den associerede partnerskabsstatus for udviklede lande i Det Østlige 
Partnerskab, navnlig signatarerne af associeringsaftaler med DCFTA'er, med 
henblik på at imødekomme det gensidige behov for flere faciliteter til politisk 
dialog, yderligere økonomisk samarbejde og lovgivningsmæssig harmonisering 

j) at engagere sig yderligere i statsopbygning og styrke institutionerne ved først og 
fremmest at stille instrumenter til rådighed for de associerede partnere svarende til 
Støttegruppen for Ukraine; stærke, uafhængige og effektive institutioner på 
centralt og lokalt plan er nøglen til demokratisk ansvarlighed, fjernelse af 
oligarkerne og bekæmpelse af korruption og erobring af staten

k) at anerkende og tilskynde regeringerne i de associerede lande til at tage initiativer 
til at styrke deres gensidige samarbejde; en lignende tilgang bør anvendes til 
samarbejdet mellem alle de østeuropæiske partnere om forskellige spørgsmål 

l) at tilskynde til fuld overensstemmelse i valgprocesserne med internationale 
standarder, henstillingerne fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa (OSCE) og Venedigkommissionens udtalelser

Økonomisk politik og udvikling af et fælles økonomisk rum

m) at anerkende, at gennemførelsen af DCFTA'erne har været tilstrækkeligt vellykket 
til, at det gradvist kan føre til åbning af EU's indre marked i overensstemmelse 
med de gennemførte EU-standarder og -krav

n) at sigte mod at sikre samarbejde og deltagelse af landene i Det Østlige 
Partnerskab i bl.a. energiunionen, transportfællesskabet og det digitale indre 
marked og et tættere samarbejde på toldområdet 

o) at sikre. at landene i Det Østlige Partnerskab yderligere engagerer sig i 
bekæmpelsen af klimaændringer, herunder deltagelse i den nye europæiske 
grønne pagt

p) at vedtage en omfattende infrastrukturplan med henblik på at forbedre 
forbindelserne mellem EU og de østeuropæiske partnere og blandt landene i Det 
Østlige Partnerskab 

q) at udvide den tilgang, som EU anvender i sine bestræbelser på at støtte 
genopretningen af den ukrainske økonomi, herunder ved hjælp af den 
skræddersyede og fleksible makrofinansielle bistand og instrumenter og 
engagement og koordinering af internationale finansielle institutioner og donorer, 
til andre associerede partnere og ved at forbedre miljøet for udenlandske direkte 
investeringer 
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Styrkelse af den menneskelige kapital

r) at afhjælpe EU's mangel på kvalificeret arbejdskraft ved at øge arbejdskraftens 
mobilitet fra landene i Det Østlige Partnerskab og stille sociale garantier til 
rådighed

s) at udvide støtten til og deltagelsen af landene i Det Østlige Partnerskab i 
uddannelsesprogrammer, programmer til fremme af faglige kvalifikationer og 
udvekslingsprogrammer såsom Erasmus + og Horisont 2020

t) at styrke det akademiske samarbejde inden for Det Østlige Partnerskab ved at 
oprette et universitet i Det Østlige Partnerskab med fokus på god regeringsførelse 
og offentlig forvaltning

u) at sikre, at alle EU's støtteprogrammer omfatter en ligestillingsdimension og er 
rettet mod de dårligst stillede og sårbare samfundsgrupper 

Sikkerhed og stabilitet

v) at anerkende betydningen af sikkerhed og stabilitet for den fremtidige udvikling af 
medlemmerne af Det Østlige Partnerskab ved at fremme samarbejde inden for 
sikkerhed og forsvar og lægge særlig vægt på regionale konflikter

w) at anerkende den enestående erfaring og ekspertise i landene i Det Østlige 
Partnerskab at anerkende de associerede partneres bidrag til missioner under den 
fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP); at uddybe samarbejdet om den EU-
relaterede forsvarspolitik; 

Lokale myndigheder og civilsamfundet

x) at anerkende det bidrag, som civilsamfundets aktører og -organisationer i Det 
Østlige Partnerskab yder til demokratiserings- og reformprocessen i deres lande 
og hele Det Østlige Partnerskab; at fortsat støtte deres aktiviteter og beskytte deres 
arbejdsforhold

y) at optrappe EU's støtte og initiativer for at styrke og sætte de lokale myndigheder i 
stand til at gennemføre nationale reformer på lokalt plan; at tilskynde til 
regelmæssige udvekslinger mellem centrale og lokale myndigheder om 
reformdagsordener med deltagelse af civilsamfundet;

Bedre kommunikation 

z) at øge synligheden af den støtte, som EU yder i modtagerlandene i Det Østlige 
Partnerskab, og øge EU-borgernes bevidsthed om Det Østlige Partnerskab;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.


