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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ställer sig positivt till att man inom den europeiska 
grannskapspolitiken sammanför delområden av EU:s utrikes- och stödpolitik som tidigare 
hanterades separat. Parlamentet efterlyser ett starkare system av institutionella 
bestämmelser, vilket bör vara stabilt, billigt i drift och ändamålsenligt vad avser 
utvecklandet av en närmare ekonomisk integration och politisk associering mellan alla 
berörda parter, bland annat genom en tillnärmning av deras värderingar inom ramen för 
FN.

2. Europaparlamentet lovordar kommissionens avsikt att undvika dubbelarbete, inrikta sig på 
strategiska frågor inom den europeiska grannskapspolitikens multilaterala forum och 
använda sig av lokala och bilaterala kontakter för enskilda investeringsprojekt och 
samarbetsprogram. Det är av stor vikt att det inom Medelhavsområdet i stort skapas 
effektiva partnerskap på lokal nivå.

3. Europaparlamentet anser att unionen för Medelhavsområdet inte har rätt utformning, 
genomförs bristfälligt och till och med är kontraproduktiv. Av det skälet måste den 
europeiska sidan av partnerskapet införlivas fullt ut i det konventionella EU-regelverket 
under ledning av vice ordföranden/den höga representanten och 
Europeiska utrikestjänsten.

4. Europaparlamentet är positivt till sin roll i den europeiska grannskapspolitiken, samtidigt 
som det uppmärksammar det ökade trycket på Europaparlamentets ledamöter och 
avdelningar när det gäller att se till att de olika formerna för multilateralt och bilateralt 
parlamentariskt samarbete som blir alltfler också kan upprätthållas på ett ändamålsenligt 
sätt. Det måste göras en fortlöpande utvärdering av mervärdet av EuroNest och den 
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, liksom av hur de 
organiseras i praktiken.

5. Europaparlamentet välkomnar den europeiska grannskapspolitikens nya fokusering på 
övergripande institutionsuppbyggnad, och skulle välkomna större klarhet i fråga om vad 
den planerade länderkategorin med ”stärkt ställning” skulle innebära och hur den skulle 
påverka differentieringen mellan de länder som deltar i den europeiska 
grannskapspolitiken.

6. Europaparlamentet rekommenderar att det görs en klar distinktion mellan de 
mellanstatliga och ickestatliga funktioner som innehas av det europeiska instrumentet för 
demokrati och mänskliga rättigheter respektive det europeiska initiativet för demokrati 
och konstaterar att EU genom snabba och flexibla metoder bör stödja ett pluralistiskt civilt 
samhälle som bidrar till utvecklandet av en djupgående, stabil och sekulär demokrati.

7. Europaparlamentet rekommenderar att det i samband med nästa översyn av fördragen 
införs en ny kategori av associerat EU-medlemskap för länder som inte ansöker om ett 
fullvärdigt EU-medlemskap eller inte uppfyller anslutningskriterierna.


