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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at Det Østlige Partnerskab er en vigtig del af EU's naboskabspolitik og tager 
sigte på at opnå politisk associering, sikre yderligere økonomisk integration og etablere 
en platform for håndtering af fælles udfordringer;

2. understreger, at Det Østlige Partnerskab giver en solid ramme for multilateralt og 
bilateralt samarbejde;

3. minder om, at Parlamentet sigter mod at styrke den økonomiske integration i landene i 
Det Østlige Partnerskab, og at det fælles mål stadig er at skabe og udnytte yderligere 
markedsmuligheder som f.eks. forretningsudvikling, øget konnektivitet og den digitale 
økonomi; opfordrer landene i Det Østlige Partnerskab til at finansiere de nødvendige 
reformer og uddybe deres forbindelser med EU yderligere;

4. er opmærksom på, at et højt korruptionsniveau, banksvindel, oligarkers indflydelse, 
den uformelle økonomi og dårlig regeringsførelse er fælles problemer i landene i Det 
Østlige Partnerskab; opfordrer landene i Det Østlige Partnerskab til at forbedre 
retsstatsforholdene, udrydde disse problemer og bekæmpe ulovlig handel;

5. fremhæver betydningen af de vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er), de 
omfattende økonomiske partnerskabsaftaler og partnerskabs- og samarbejdsaftalerne 
mellem landene i Det Østlige Partnerskab og EU og vigtigheden af at gennemføre dem 
fuldt ud; opfordrer EU til at støtte gennemførelsen af dem gennem en koordineret 
bistand, fremme en bæredygtig økonomisk udvikling og støtte økonomiske reformer 
og omfattende reformer af bank- og finanssektoren med det formål at bekæmpe 
hvidvask af penge og skatteunddragelse; opfordrer indtrængende EU til at sikre, at 
DCFTA'erne ikke er i modstrid med de klimapolitiske mål og initiativer, der er fastsat 
inden for rammerne af den europæiske grønne pagt;

6. fremhæver betydningen af betinget makrofinansiel bistand fra EU som et bidrag til at 
stabilisere naboskabsområdet og forventer yderligere kontinuitet under instrumentet 
for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.


