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Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet 

(resolution)  

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 15 februari 2017 om 

utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet om partnerskap och samarbete 

mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra 

sidan (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådet beslut (08919/2016), 

– med beaktande av förslaget till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan 

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan 

(07902/1/2011), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artiklarna 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (C8-0218/2016), 

– med beaktande av undertecknandet av ramavtalet om partnerskap och samarbete (nedan 

kallat partnerskaps- och samarbetsavtalet) den 30 april 2013 i Ulaanbaatar, inför vice 

ordföranden för Europeiska kommissionen/unionens höga representant för utrikes 

frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, 

– med beaktande av avtalet om handel och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska 

ekonomiska gemenskapen och Mongoliet, vilket trädde i kraft den 1 mars 1993, 

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 15 november 2005 om förslaget till 

rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för 

återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i 

Mongoliet1, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 april 2016 om genomförande och översyn av 

EU-strategin för Centralasien2, 

                                                 
1  EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 49. 
2  Antagna texter, P8_TA(2016)0121. 



 

 

– med beaktande av sina resolutioner av den 16 december 20151 och den 14 mars 20132 

om förbindelserna mellan EU och Kina, särskilt skäl Y i den senare resolutionen, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 juni 2015 om läget avseende förbindelserna 

mellan EU och Ryssland3, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2012 om parlamentets ståndpunkt 

om det nittonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter4, i synnerhet punkt 30, 

– med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2013 om rekommendationerna från 

konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en 

massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern, särskilt skäl F5, 

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2016 om nukleärt säkerhetsskydd 

och icke-spridning6, 

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 15 februari 2017 om utkastet till 

beslut7, 

– med beaktande av inkluderandet av Mongoliet i EU:s särskilda stimulansordning för 

hållbar utveckling och gott styre inom ramen för det allmänna preferenssystemet 

(GSP+), 

– med beaktande av det långvariga samarbetet mellan Europaparlamentets delegationer 

och Stora Chural (det mongoliska parlamentet), och i synnerhet av det gemensamma 

uttalandet vid det tionde interparlamentariska sammanträdet den 17 februari 2015 i 

Ulaanbaatar, 

– med beaktande av att Mongoliet var ordförande och värd för det elfte Asem-toppmötet, 

som hölls i Ulaanbaatar den 15–16 juli 2016, och det nionde mötet i det parlamentariska 

partnerskapet Asien–Europa (Asep), som hölls i Ulaanbaatar den 21–22 april 2016, och 

av de respektive förklaringar som antogs vid båda mötena, 

– med beaktande av Mongoliets aktiva roll inom OSSE:s parlamentariska församling, 

däribland värdskapet för dess höstsammanträde den 15–18 september 2015 i 

Ulaanbaatar, 

– med beaktande av valet av Mongoliet till FN:s råd för mänskliga rättigheter för 

perioden 2016–2018 och av landets uttalade strävan efter att bli medlem av FN:s 

säkerhetsråd 2022, 

– med beaktande av det mongoliska ordförandeskapet för Demokratiernas gemenskap 

2012–2013 och för koalitionen Freedom Online 2015, 

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2015)0458. 
2  EUT C 36, 29.1.2016, s. 126. 
3  EUT C 407, 4.11.2016, s. 35. 
4  EUT C 249 E, 30.8.2013, s. 41. 
5  EUT C 440, 30.12.2015, s. 97. 
6  Antagna texter, P8_TA(2016)0424. 
7  Antagna texter, P8_TA(2017)0032. 



 

 

– med beaktande av de preliminära iakttagelserna och slutsatserna från det internationella 

valobservatörsuppdraget till parlamentsvalet den 29 juni 2016 i Mongoliet, som 

involverade OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter 

(OSSE/ODIHR) och Europaparlamentet, 

– med beaktande av anförandet av Mongoliets president, Tsakhiagiin Elbegdorj, vid 

Europaparlamentets plenarsammanträde den 9 juni 2015, 

– med beaktande av de olika högnivåsammanträdena och högnivåbesöken, däribland 

kommissionens ordförande José Barrosos besök i Mongoliet i november 2013, 

– med beaktande av Mongoliets ”tredje grannen”-utrikespolitik, som omfattar 

förbindelser med EU, USA, Japan, Sydkorea, Indien, Iran, de centralasiatiska länderna 

och andra, 

– med beaktande av Mongoliets strategiska partnerskap med Ryssland och Kina, 

– med beaktande av Mongoliets observatörsstatus i Shanghai Cooperation Organisation 

(SCO), 

– med beaktande av de regelbundna trepartssammanträdena på hög nivå mellan 

Mongoliet, Ryssland och Kina samt mellan Mongoliet, Japan och USA, 

– med beaktande av initiativen att integrera olika ekonomiska projekt i regionen, 

däribland Kinas ”Sidenvägens ekonomiska bälte”, Rysslands utveckling av det 

transeurasiska bältet samt Mongoliets ”Prärievägen”, 

– med beaktande av Mongoliets enskilda partnerskaps- och samarbetsprogram med Nato 

som avtalades 2012, 

– med beaktande av Mongoliets förklaring från september 2015 om landets avsikt att 

sträva efter permanent neutralitetsstatus, 

– med beaktande av att Mongoliet självt har förklarat sig vara kärnvapenfritt, vilket 

erkändes av FN i september 2012, 

– med beaktande av Mongoliets fond för internationellt samarbete, som syftar till utbyte 

av erfarenheter med andra länder som genomgår demokratisk omvandling, såsom 

Myanmar/Burma, Kirgizistan och Afghanistan, 

– med beaktande av de förtroendeskapande åtgärderna, däribland Ulaanbaatardialogen om 

säkerhet i Nordostasien, vilken inbegriper Nordkorea, liksom Asienforumet, 

–  med beaktande av de avslutande iakttagelserna av FN:s kommitté mot tortyr om den 

andra återkommande rapporten om Mongoliet, som antogs i augusti 2016, 

– med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0383/2016), och av 

följande skäl: 

A.  Mongoliet kan tjäna som en demokratisk förebild inte bara för regionens övriga 



 

 

framväxande demokratier, utan också för de mer auktoritärt inriktade regimerna. 

 

B. Europeiska gemenskaperna upprättade diplomatiska förbindelser med Mongoliet 

den 1 augusti 1989. 

 

C. EU och Mongoliet har vänskapliga förbindelser som bygger på politiska, samhälleliga, 

ekonomiska, kulturella och historiska band. 

D.  EU och Mongoliet delar i många fall ståndpunkt om flertalet större internationella 

utmaningar, och Mongoliet spelar en konstruktiv roll i de internationella förbindelserna, 

särskilt i multilaterala organisationer. 

E.  EU:s förbindelser med Mongoliet är huvudsakligen inriktade på projekt för 

utvecklingssamarbete som syftar till att göra det möjligt för landet att styra den 

pågående snabba omvandlingen i riktning mot en socialt inkluderande och ekonomiskt 

hållbar utveckling av samhället. 

F. Mongoliet är intresserat av att utveckla förbindelserna med EU vidare och att utvidga 

det befintliga samarbetet till fler områden än utvecklingssamarbete. Partnerskaps- och 

samarbetsavtalet understryker den ökande betydelsen av förbindelserna mellan EU och 

Mongoliet, som bygger på gemensamma principer såsom jämlikhet, ömsesidig nytta, 

demokrati, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter, och gör det formellt möjligt för 

båda sidor att utveckla nya samarbetsområden inom inte bara näringsliv, handel, 

utveckling, jordbruk, miljö, energi och modernisering av staten, utan också utbildning, 

kultur och turism. 

G.  Det är fortfarande EU:s delegation i Peking som har ansvaret för utvecklingen av EU:s 

förbindelser med Mongoliet. För närvarande har Bulgarien, Frankrike, Förenade 

kungariket, Italien, Tjeckien, Tyskland och Ungern egna ambassader i Ulaanbaatar. 

Allmänna bestämmelser 

1. Europaparlamentet uppskattar de vänskapliga och konstruktiva förbindelserna mellan 

EU och Mongoliet. 

2.  Europaparlamentet noterar Mongoliets särskilda geografiska läge mellan Kina, 

Ryssland och länderna i Centralasien och Nordostasien med deras stora potential för 

den globala ekonomin, landets betydelse för stabiliteten i regionen, dess etablerade 

demokratiska trovärdighet – tämligen exceptionell för regionen – samt den konstruktiva 

roll som landet spelar genom att bidra till och underlätta fredliga lösningar på konflikter 

och konfrontation i regionen och genom att främja regional ekonomisk integration. 

3. Europaparlamentet erkänner att den demokratiska omvandlingen som inleddes på 1990-

talet fortsätter på ett konsekvent sätt. Parlamentet erkänner de påtagliga framsteg som 

gjorts i fråga om socioekonomiska reformer. Parlamentet noterar dock de utmaningar 

som finns inom områdena hållbar utveckling och ekonomi, finans, god 

samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, social trygghet och miljöskydd samt politisk 

polarisering, och som förvärras av ett alltmer prövande internationellt klimat. 

Institutionella ramar och diplomatisk representation 

4.  Europaparlamentet välkomnar de fördjupade och utvidgade förbindelserna mellan EU 



 

 

och Mongoliet såsom de kommer till uttryck i ramavtalet om partnerskap och samarbete 

(partnerskaps- och samarbetsavtalet), vilket omfattar områden som politisk dialog och 

mänskliga rättigheter, handel och utvecklingsbistånd, liksom samarbete på områdena 

jordbruk och landsbygdsutveckling, energi, klimatförändringar, forskning och 

innovation samt utbildning och kultur, som är mycket viktiga för en ekonomisk 

diversifiering och en lösning av de aktuella ekonomiska problemen, liksom för den 

långsiktiga omvandlingen av ett ursprungligen nomadiskt samhälle. 

5.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en gemensam kommitté som i enlighet 

med artikel 56 i partnerskaps- och samarbetsavtalet ska ansvara för genomförandet av 

detta, och uppmuntrar den att regelbundet rapportera till både Europaparlamentet och 

det mongoliska parlamentet. 

 

6.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de tre medlemsstater som ännu inte gjort det att 

skyndsamt slutföra sina nationella ratificeringsförfaranden i syfte att göra det möjligt att 

ingå partnerskaps- och samarbetsavtalet och låta det träda i kraft, något som borde ha 

skett för länge sedan. 

 

7.  Europaparlamentet understryker behovet att ytterligare stärka den parlamentariska 

dimensionen av förbindelserna mellan EU och Mongoliet. Parlamentet beklagar att det i 

partnerskaps- och samarbetsavtalet inte finns artiklar som skulle inrätta en 

parlamentarisk samarbetskommitté inom ramen för avtalet som skulle utföra en 

demokratisk granskning av genomförandet av avtalet och stärka den politiska dialogen 

mellan de båda parlamenten. Parlamentet uppmuntrar därför till förhandlingar om ett 

nytt protokoll för att avhjälpa situationen så snart som möjligt, i enlighet med artikel 57 

i partnerskaps- och samarbetsavtalet om framtida samarbete, såsom Mongoliets 

parlament och Europaparlamentet tidigare krävt i det gemensamma uttalandet från det 

tionde interparlamentariska sammanträdet. 

 

8.  Europaparlamentet är bekymrat över att de diplomatiska förbindelserna med Mongoliet 

fortfarande sköts från EU:s delegation i Kina. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 

rådet och vice ordföranden/den höga representanten att göra EU:s sambandskontor i 

Ulaanbaatar till en fullvärdig EU-delegation, en åtgärd som är av yttersta vikt för att 

underlätta politisk dialog och samarbete kring mänskliga rättigheter och demokrati, öka 

kapaciteten att genomföra och utöva tillsyn över EU:s biståndsprojekt samt främja 

handel med varor och tjänster och utbyten mellan människor och kulturella utbyten.  

 

Demokrati, rättsstatlighet, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter 

9.  Europaparlamentet välkomnar Mongoliets insatser för att befästa demokratiska framsteg 

och rättsstaten, inbegripet flerpartival, fler oberoende medier och ett dynamiskt civilt 

samhälle. Ur denna synvinkel välkomnar parlamentet Mongoliets deltagande i 

Demokratiernas gemenskap. 

 

10. Europaparlamentet understryker att respekten för mediefrihet och yttrandefrihet är 

väsentlig för att demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna ytterligare ska 

befästas i Mongoliet. Parlamentet uppmuntrar myndigheterna i Mongoliet att ta upp 

frågor med anknytning till rapporterna om politiskt motiverad inblandning i mediernas 

arbete och att avhålla sig från att missgynna och begränsa regeringskritiska medier 

offline och online. Parlamentet uppmanar Mongoliets parlament att uttryckligen 

kodifiera dessa grundläggande rättigheter och genomföra dem under noggrann 



 

 

granskning. 

 

11.  Europaparlamentet är övertygat om att Mongoliets demokratiska omvandling skulle 

kunna få en positiv spridningseffekt i regionen, där komplexa omvandlingsprocesser 

äger rum, och att Mongoliet i detta avseende skulle kunna bidra konstruktivt till 

stabiliteten och det allmänna välbefinnandet i regionen. Parlamentet uppmanar EU att ta 

hänsyn till detta vid programplaneringen av det regionala samarbetet, särskilt med 

länderna i den centralasiatiska regionen, liksom den större regionen. 

 

12.  Europaparlamentet lovordar den allmänna respekten för valreglerna vid det senaste 

valet. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Mongoliet att följa upp de 

rekommendationer som OSSE/ODIHR utfärdat med anledning av parlamentsvalet den 

29 juni 2016, däribland om stabilisering av vallagen, restriktioner för valkampanjer, 

mediernas oberoende samt opartisk och heltäckande information till väljarna. 

 

13. Europaparlamentet uttrycker intresse för att sända ett valobservatörsuppdrag till det 

presidentval som ska hållas i mitten av 2017. 

 

14. Europaparlamentet uppmanar Mongoliet att ta sig an de kvarstående utmaningar som 

gäller respekten för rättsväsendets oberoende. 

 

15.  Europaparlamentet välkomnar det lagstiftningsarbete som nyligen inletts för att stärka 

den rättsliga grunden för kampen mot den genomgripande korruptionen, som för med 

sig en verklig och stor risk att undergräva den sociala sammanhållningen i landet, 

liksom insatserna för att åtgärda människorättsliga och sociala konflikter. Parlamentet 

uppmanar Mongoliet att anta omfattande reformer och att genomföra dem i tid. 

Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till sina egna erfarenheter, som innebär att 

personer som dömts för korruption konsekvent måste hållas ansvariga. Parlamentet 

rekommenderar landet att stärka sitt samarbete med EU, OSSE och FN kring 

korruptionshantering. Parlamentet är övertygat om att en aktiv medverkan för att 

genomföra internationella rekommendationer om företagens sociala ansvar i den 

ekonomiska produktiva sektorn i landet och i Mongoliets offentliga liv och förvaltning 

skulle kunna spela en positiv och viktig roll för detta arbete. 

 

16. Europaparlamentet erkänner landets åtaganden och rättsliga ramar för att bekämpa 

människohandel, men är fortsatt oroat över den konkreta situationen, och uppmanar 

eftertryckligen Mongoliet att fullt ut genomföra lagen mot människohandel från 2012 

och de tillhörande nationella planerna. 

 

17. Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över att ett avtal mellan EU och 

Mongoliet i princip har nåtts och att förberedelserna pågår för att inleda en regelbunden 

människorättsdialog mellan EU och Mongoliet under 2017. 

 

18. Europaparlamentet gläds åt att det mongoliska parlamentet i december 2015, efter att ha 

ratificerat det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter, antog en reviderad strafflag som, bland andra 

viktiga rättsliga reformer såsom förbudet mot tortyr, innebär att dödsstraffet avskaffas 

för alla brott. Parlamentet noterar att det nyvalda parlamentet skjutit upp genomförandet 

av den reviderade strafflagen, och uppmuntrar myndigheterna i Mongoliet att utan 

fortsatt dröjsmål genomföra denna viktiga reform. 



 

 

 

19. Europaparlamentet noterar Mongoliets framsteg med att förbättra sina rättsliga ramar i 

linje med internationella skyldigheter på människorättsområdet, de institutionella 

reformerna, inbegripet den oberoende nationella människorättskommissionen, 

insatserna för kapacitetsuppbyggnad och ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter 

samt det fortsatta åtagandet att ta itu med återstående utmaningar som rör skyddet och 

främjandet av universella människorättsnormer, såsom de som framhölls vid FN:s andra 

allmänna återkommande utvärdering 2015, däribland att förhindra tortyr och utreda alla 

anklagelser om tortyr och att skydda kvinnors och barns rättigheter, liksom fångars 

rättigheter. 

 

20. Europaparlamentet uttrycker oro över rapporterna om fall av gripanden utan laga 

häktningsorder och över tortyren och straffriheten i de mongoliska fängelserna. 

Parlamentet sluter upp bakom uppmaningen från FN:s råd för mänskliga rättigheter om 

att alla frihetsberövade personer i praktiken måste garanteras alla grundläggande 

rättsliga skyddsåtgärder i enlighet med internationella normer. Parlamentet uppmanar 

Mongoliet att levat upp till sitt åtagande om att inrätta en oberoende mekanism som ska 

utreda anklagelser om tortyr och misshandel snabbt och effektivt. 

 

21. Europaparlamentet berömmer det EU-stödda projektet till stöd för hbti-personers 

rättigheter i Mongoliet. Parlamentet oroar sig dock över den fortsatta diskrimineringen 

av och trakasserierna mot hbti-personer. 

 

22.  Europaparlamentet rekommenderar Mongoliet att, i enlighet med den redan ratificerade 

konventionen om barnets rättigheter, i lag förbjuda kroppsaga, inte bara inom 

utbildningsinrättningar utan helt och hållet, och att vidta specifika och riktade åtgärder 

mot våldet mot barn, den ekonomiska exploateringen av barn och antalet olyckor där 

barn mister livet eller skadas svårt, eftersom inget av detta minskar. Parlamentet 

uppmanar alla berörda EU-institutioner att hjälpa till med detta. 

 

23.  Europaparlamentet rekommenderar en förbättring av situationen när det gäller hälsa och 

säkerhet genom ett genomförande av ILO:s konvention C176, liksom de andra ILO-

konventionerna om hälsa och säkerhet som ännu inte har ratificerats. 

 

24. Europaparlamentet stöder Mongoliet fortsatta och uppriktiga ansträngningar för att 

gradvis utrota alla former av barnarbete och garantera barnets rättigheter. 

 

25.  Europaparlamentet välkomnar Mongoliets rättsliga ram för att förverkliga lika 

rättigheter för kvinnor och män, vilken antogs 2011, och det gradvisa avskaffandet av 

diskriminering mot kvinnor. 

 

Hållbar utveckling 

26. Europaparlamentet välkomnar de betydande framsteg som Mongoliet gjort sedan 1990-

talet inom ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning i överensstämmelse med 

millennieutvecklingsmålen. Parlamentet stöder Mongoliet i dess strävan att uppnå FN:s 

mål för hållbar utveckling i enlighet med principerna om biståndseffektivitet och 

transparens. 

27.  Europaparlamentet konstaterar att fördjupad regional ekonomisk integration kommer att 

öppna upp möjligheter för Mongoliet i form av en framtid med ökat välstånd och 



 

 

ekonomiska framgångar. Parlamentet noterar att Mongoliet samtidigt söker ekonomiska 

allianser och partner som skulle göra det möjligt för landet att till fullo utnyttja sin 

potential till samarbete och samtidigt respektera sina legitima nationella politiska och 

ekonomiska intressen, det långvariga engagemanget för flerriktad diplomati, traditionell 

identitet och livsstil och det mongoliska samhällets demokratiska grundvalar. 

28. Europaparlamentet är dock oroat över att fattigdomen i vissa områden håller på att bli 

inrotad och att det rapporterade ekonomiska uppsvinget 2010–2012 inte bidrog 

tillräckligt till fattigdomsminskning i landet. 

29. Europaparlamentet uppmuntrar Mongoliets ansträngningar för att uppnå en uthållig 

ekonomisk tillväxt. Parlamentet uttrycker sin oro över den kraftiga inbromsningen för 

BNP-tillväxten, som 2011 låg på rekordnivåer (17,3 procent), men 2015 enbart var 

2,3 procent och  för 2016 prognostiseras till 1,3 procent. Parlamentet är oroat över att 

budgetunderskott, som har stigit till 20 procent av BNP, kan få en negativ inverkan på 

fattigdomslindring, liksom på den sociala integrationen och sammanhållningen inom 

systemet för socialt skydd. 

 

30. Europaparlamentet ser positivt på att EU:s utvecklingsbistånd till landet för perioden 

2014–2020 mer än fördubblats – och uppgår till 65 miljoner euro jämfört med 

30 miljoner euro för perioden 2007–2013 – med fokus på förbättrad ekonomisk styrning 

och yrkesutbildning för bättre anställningsmöjligheter. Parlamentet uppmuntrar 

Mongoliets deltagande i regionala program som finansieras av EU. Parlamentet noterar 

det relativt lyckade genomförandet av EU-projekt och EU-program till stöd för 

Mongoliets utveckling och modernisering. 

 

31. Europaparlamentet betonar vikten av en kontinuerlig administrativ reform främst 

inriktad på att bygga upp en ytterst professionell förvaltning både på nationell och lokal 

nivå. Parlamentet uppmuntrar EU-institutionerna att hjälpa Mongoliet att få fram de 

resurser och den sakkunskap som behövs, så att landet står bättre rustat att möta de 

utmaningar som de komplexa ekonomiska och samhälleliga omvandlingsprocesserna 

för med sig och förmågan att tillgodogöra sig EU-medel i landet ökar. 

32. Europaparlamentet efterlyser större möjligheter till utbyte för studerande och 

akademiker inom programmen Erasmus+ och Marie Skłodowska-Curie och till direkta 

personkontakter, bland annat för konstnärer, mellan EU och Mongoliet. Parlamentet 

uppmanar EU att inkludera forskning och innovation bland sina områden för samarbete 

med Mongoliet. 

33. Europaparlamentet välkomnar Mongoliets snara deponering den 21 september 2016 av 

ratifikationsinstrumentet avseende Parisavtalet om klimatförändringar. Parlamentet är 

bekymrat över att de kombinerade effekterna av klimatförändringarna, en omfattande 

tillväxt av djurhållningen, en dramatisk ökning av migrationen från landsbygden till 

huvudstaden samt en massiv användning och en hastig exploatering av naturresurser 

som vatten och mark för officiell och inofficiell utvinning av koppar, kol och andra 

råvaror har lett till en drastisk försämring av miljösituationen i Mongoliet, en ökande 

risk för vattenkonflikter med grannländerna och en tilltagande förekomst av 

klimatfenomen som ”dzud”, som kännetecknas av cykler av långa torrperioder och 

stränga vintrar vilket resulterar i omfattande förluster av boskap, vilda djur och den 

biologiska mångfalden i allmänhet. Parlamentet uppmanar den mongoliska regeringen 

att intensifiera sina ansträngningar för att diversifiera landets ekonomi, och uppmanar 



 

 

EU att stödja denna process med särskild verksamhet samt förebyggande åtgärder och 

andra åtgärder, till exempel inom ramen för en närmare samordning av båda parters 

miljöpolitik. Parlamentet uppmanar myndigheterna och parlamentet i Mongoliet, liksom 

alla EU:s medlemsstater, att samarbeta och bidra till en avsevärd förstärkning av den 

internationella klimatordningen inom ramen för utfästelserna vid COP22 i Marrakech. 

 

34.  Europaparlamentet välkomnar Mongoliets ratificering och iakttagande av alla relevanta 

GSP+-konventioner om miljöskydd och klimatförändringar. Mongoliet uppmanas 

emellertid kraftfullt att fullgöra sina rapporteringsskyldigheter enligt FN:s konventioner 

om miljöskydd och klimatförändringar (CITES, Baselkonventionen och 

Stockholmskonventionen) och att genomdriva landets miljörättsliga ramar. 

35.  Europaparlamentet påpekar att utvinningsindustrin i Mongoliet under 2014 svarade för 

17 procent av BNP och 89 procent av landets totala export. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang Mongoliets aktiva deltagande i  utvinningsindustrins initiativ för 

ökad öppenhet (EITI), som syftar till att göra denna sektor mer ansvarstagande och 

transparent. 

36.  Europaparlamentet understryker att koppar- och guldgruvan Oyu Tolgoi är det största 

enskilda gruvprojektet, och att gruvan från 2020 väntas svara för en tredjedel av 

Mongoliets BNP, och att Tavan Tolgoi är världens största ännu inte utvecklade 

kolgruva. Parlamentet välkomnar de offentliga debatter som hållits om gruvdriftens 

miljökonsekvenser och allmänhetens deltagande i resurshanteringen på det lokala 

planet. 

37.  Europaparlamentet uppmuntrar Mongoliet att, till nytta för sina egna invånare, utveckla 

exploateringen av sina naturresurser, i synnerhet sällsynta mineraler, eftersom dessa blir 

alltmer värdefulla för den digitala industrin.  Parlamentet framhåller den understödjande 

roll som EU skulle kunna spela genom att bevilja tekniskt och finansiellt stöd till sådan 

mineralutvinning i oberoende regi. 

38.  Europaparlamentet anser att investeringar i framtida teknik och digitalisering kan bidra 

till att överbrygga klyftan i fråga om utveckling mellan olika regioner i Mongoliet och 

diversifiera ekonomin. Parlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att intensifiera 

samarbetet på området för digitalisering och ny teknik. 

39.  Europaparlamentet inser de betydande utmaningarna i kampen mot narkotikahandeln. 

Parlamentet rekommenderar EU att bistå genom att stärka de offentliga institutionerna 

och resurserna för att ta itu med dessa frågor. 

Handel och ekonomiska förbindelser 

40. Europaparlamentet konstaterar att EU har blivit Mongoliets tredje största handelspartner 

och att mongoliska varor redan kommer in på EU:s marknad praktiskt taget tullfritt 

inom ramen för det nuvarande allmänna preferenssystemet. 

41. Europaparlamentet välkomnar inkluderandet av Mongoliet i GSP+-systemet. 

42. Europaparlamentet konstaterar att de europeiska investeringarna i Mongoliet hittills har 

förblivit begränsade på grund av det osäkra företagsklimatet och bristen på information. 

43.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och Mongoliet att intensifiera sina handels- och 



 

 

investeringsförbindelser, inbegripet främjande genom informations- och 

medvetandehöjande åtgärder, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i partnerskaps- 

och samarbetsavtalet. Parlamentet betonar att en sådan intensifiering bör 

överensstämma med och fullständigt respektera de skyldigheter som följer av 

internationella konventioner om arbetsnormer, god samhällsstyrning, mänskliga 

rättigheter och miljönormer. 

44. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kraftfullt till vidareutveckling av de 

verksamheter som bedrivs av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska 

banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i Mongoliet. 

45. Europaparlamentet understryker vikten av ett stabilt företagsklimat och rättsligt klimat 

för ökade investeringar från EU. 

46.  Europaparlamentet noterar de minskade utländska direktinvesteringarna i gruvsektorn, 

som dominerar ekonomin, vilket förblir en stor splittrande faktor. 

47.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Mongoliet att med hjälp av utländska 

investeringar och en mer transparent rättslig miljö diversifiera sin ekonomi i syfte att 

bidra till att undvika sårbarhet för volatila mineralmarknader. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang den nya lagstiftningen om utländska direktinvesteringar. 

48. Europaparlamentet uppmuntrar ytterligare integration av Mongoliet i den globala och 

regionala ekonomin inom ramverk som Prärievägen, Sidenvägen/”Ett bälte, en väg” 

eller det transeurasiska bältet, i enlighet med landets strategiska intressen och 

prioriteringar. Parlamentet uppmanar EU att överväga att delta i infrastruktur- och 

investeringsprogram i regionen, även inom gruvsektorn. 

Utmaningar och samarbete regionalt och globalt 

49.  Europaparlamentet erkänner den nyckelroll som Mongoliet kan spela mellan de 

dynamiska ekonomierna i Kina, Ryssland, Sydkorea och Japan och de centralasiatiska 

länderna, och samtidigt som en mellanhand mellan Europa och den östasiatiska 

regionen. 

50. Europaparlamentet framhåller Mongoliets utrikespolitiska koncept ”den tredje 

grannen”, som omfattar förbindelser med EU, balanserat med konstruktiva och 

intensiva förbindelser med dess inflytelserika strategiska partner och direkta grannar 

Ryssland och Kina. 

51.  Europaparlamentet noterar Mongoliets vänskapliga, och även ekonomiskt 

konkurrenskraftiga, förbindelser med de andra länderna i regionen. 

52. Europaparlamentet noterar att Mongoliet på allvar utvärderar konsekvenserna av ett 

eventuellt medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU). Parlamentet uttrycker 

oro över att ett sådant drag skulle kunna hindra ytterligare politiska förbindelser och 

handelsförbindelser med EU. 

53.  Europaparlamentet gratulerar Mongoliet till dess lyckade ordförandeskap för de Asem- 

och Asep-sammanträden som hölls 2016 i Ulaanbaatar och till att den parlamentariska 

dimensionen befästs och partnerskapet mellan de bägge regionerna stärkts, utgående 

från allmänt vedertagna principer om jämlikhet, ömsesidig respekt och främjande och 



 

 

skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet välkomnar 

Mongoliets förslag om att inrätta ett Asem-centrum, där det också ska ingå en virtuell 

facilitet och en internetfacilitet. 

54.  Europaparlamentet gläds åt att Mongoliet förklarat sig självt en kärnvapenfri zon, något 

som officiellt erkänts av FN. Parlamentet välkomnar framför allt den konstruktiva och 

aktiva roll som landet spelar i multilaterala forum med att främja samarbete för global 

kärnvapennedrustning, liksom genom att underteckna det humanitära åtagandet1. 

55. Europaparlamentet välkomnar det ömsesidiga åtagandet att främja internationell fred 

och säkerhet, och välkomnar i detta sammanhang Mongoliets aktiva roll i 

internationella multilaterala mekanismer som FN och OSSE och landets bidrag till 

initiativ till stöd för fred och stabilitet i Nordostasien och bortom denna region, såsom 

Ulaanbaatardialogen om säkerhet i Nordostasien. 

56.  Europaparlamentet noterar Mongoliets bidrag till FN:s fredsbevarande insatser runt om 

i världen och att landet ställt utbildningsanläggningar till förfogande för sådana 

uppdrag, och samtidigt alltmer strävat efter att FN ska få utökade politiska och 

diplomatiska möjligheter och utökat ansvar för att förhindra och lösa konflikter. 

57.  Europaparlamentet välkomnar att Mongoliet tätt slutit upp bakom EU när landet 

förhandlat och röstat i FN och i andra multilaterala forum. Parlamentet understryker här 

vikten av artikel 8 om internationellt samarbete i partnerskaps- och samarbetsavtalet. 

58.  Europaparlamentet erkänner den roll som Mongoliet spelar för att, såsom ny medlem av 

FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2016–2018, främja respekten för 

mänskliga rättigheter, och uppmanar EU att samarbeta nära med Mongoliet för att 

förbereda och genomföra människorättsrådets arbete. 

59.  Europaparlamentet välkomnar Mongoliets ratificering av Romstadgan för 

Internationella brottmålsdomstolen, och uppmanar Mongoliet att ratificera 

Kampalaändringarna, som i god tid gav en definition av aggressionsbrott och ett 

förfarande för att sådana brott skulle falla under domstolens jurisdiktion. 

60.  Europaparlamentet berömmer Mongoliet för dess arbete för demokrati, rättsstatlighet 

och mänskliga rättigheter i länder som är belägna i Mongoliets nära grannskap och 

eftersträvar demokratisk förändring. Parlamentet uppmanar EU att också låta Mongoliet 

medverka i regionala program för Centralasien med inriktning på en sådan utveckling 

och att söka samverkansvinster på ad hoc-basis i dessa program. 

61.  Europaparlamentet berömmer Mongoliets roll för att sammanföra akademiker från 

Nord- och Sydkorea, Kina och Ryssland samt genom att stå värd för återföreningar av 

familjer som splittrats genom Koreahalvöns delning. 

62.  Europaparlamentet stöder Mongoliets uttalade strävan att bli medlem av FN:s 

säkerhetsråd 2022. 

o 

                                                 
1  http://www.icanw.org/pledge/ 

http://www.icanw.org/pledge/


 

 

o     o 

63. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaternas regeringar 

och parlament samt Mongoliets regering och Stora Chural (parlamentet). 

 

 


