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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om vurdering og fastsættelse af prioteringer for EU's forbindelser med landene i det 
østlige partnerskab
(2013/21492013/2149(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til lanceringen af det østlige partnerskab i Prag den 7. maj 2009,

– der henviser til konklusionerne fra topmødet i Warszawa den 29.-30. oktober 2011,

– der henviser til konklusionerne fra topmødet i Vilnius den 28.-29. november 2013,

– der henviser til Kommissionens meddelelser af 11. marts 2003 "Det bredere europæiske 
naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd" 
(COM(2003)0104), af 12. maj 2004 "EU's naboskabspolitik - Strategidokument" 
(COM(2004)0373), af 4. december 2006 "Styrkelse af EU's naboskabspolitik" 
(COM(2006)0726), af 5. december 2007 "En stærk europæisk naboskabspolitik" 
(COM(2007)0774), af 3. december 2008 "Østpartnerskabet" (COM(2008)0823) samt af 
12. maj 2010 "Status over den europæiske naboskabspolitik" (COM(2010)0207),

– der henviser til de fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 20. marts 2013 "Den 
europæiske naboskabspolitik: På vej mod et stærkere partnerskab" (JOIN(2013)0004) og 
af 25. maj 2011 "En ny tilgang til nabolande i forandring" (COM(2011)0303),

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 26. juli 2010 og 20. juni 2011 om den 
europæiske naboskabspolitik (ENP) og af 18.-19. november 2013 om det østlige 
partnerskab samt til konklusionerne fra Udenrigsrådet (handel) af 26. september 2011 og 
Det Europæiske Råd af 7. februar 2013,

– der henviser til de fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 15. maj 2012 
"Østpartnerskabet: En køreplan for efterårstopmødet 2013" (JOIN(2012)0013) og "En ny 
europæisk naboskabspolitik" (JOIN(2012)0014) samt de ledsagende fælles 
arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene af 20. marts 2013 ("Regional 
Reports", SWD(2013)0085 og 0086),

– der henviser til sine beslutninger af 23. oktober 2013 "Den europæiske naboskabspolitik: 
på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012"1, af 14. 
december 2011 om revision af den europæiske naboskabspolitik2 samt af 7. april 2011 om 
revision af den europæiske naboskabspolitik – den østlige dimension3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0446.
2 EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 26.
3 EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 105.
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– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at den europæiske naboskabspolitik (ENP), i særdeleshed det østlige 
partnerskab, sigter mod at udbrede EU's grundlæggeres værdier og idéer;

B. der henviser til, at det østlige partnerskab er rettet mod europæiske lande og er en reaktion 
på ambitionerne om EU-tilnærmelse i partnerlandenes samfund; 

C. der henviser til, at landene i det østlige partnerskab har dybt forankrede ambitioner om 
EU-tilnærmelse og stadig er i gang med deres vanskelige overgangsproces efter årtiers 
væksthæmning under USSR;

D. der henviser til, at det nuværende momentum i forbindelserne med de østlige partnere bør 
udnyttes til at tilskynde befolkningerne i landene i det østlige partnerskab til at stræbe 
efter yderligere demokratiske reformer;

E. der henviser til, at det østlige partnerskab bør fremme de humanitære, økonomiske, sociale 
og kulturelle dimensioner af samarbejde;

F. der henviser til, at den seneste tids udvikling i landene i det østlige partnerskab og deres 
forbindelser med EU er en advarsel om, at EU stadig ikke betragtes som den eneste 
politiske mulighed;

1. erindrer om resultaterne af og ambitionerne med det østlige partnerskab, som er den 
politiske ramme for styrkelse af forbindelserne mellem EU og de østlige partnerlande 
baseret på fælles interesser, gensidige forpligtelser, fælles ejerskab og fælles ansvar, såvel 
som det institutionelle grundlag for politisk samarbejde og et forum for dialog mellem 
partnerlandene; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af Den Parlamentariske 
Forsamling Euronest og andre platforme, såsom civilsamfundsforummet for det østlige 
partnerskab og initiativkongressen for det østlige Europa; bemærker dog, at den seneste 
tids udvikling i nogle af landene i det østlige partnerskab har henledt opmærksomheden på 
skrøbeligheden ved den politiske proces;

2. erkender, at projektet med det østlige partnerskab har brug for ny fremdrift og en klar 
vision for fremtiden, som ikke bare fokuserer på det politiske samarbejde, men sigter mod 
at knytte samfundene i det østlige partnerskab til EU, og opfordrer derfor indtrængende 
EU til især at fokusere på oprettelsen af visumfri ordninger, på investering i unge og 
fremtidige ledere og på energisektoren;

3. fremhæver, at der kan gøres flere fremskridt med etableringen af den visumfri ordning; 
bemærker i denne forbindelse af visumlempelsen kun er én af en række processer med 
sigte på at bringe samfundene tættere sammen, og at der er behov for flere bestræbelser på 
dette område, navnlig med hensyn til at fremme samarbejdet inden for uddannelse og 
kultur; finder, at der bør lægges større vægt på det forhold, at projektet med det østlige 
partnerskab er rettet mod samfundene snarere end myndighederne; 

4. fremhæver betydningen af at investere i unge og fremtidige ledere ved fuldt ud at gøre 
brug af stipendiemulighederne under "Erasmus for alle"-programmet til at fremme 
udveksling af studerende mellem landene i det østlige partnerskab og EU's medlemsstater 
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samt ved at oprette et Østpartnerskabsuniversitet og et Europakollegium ved Sortehavet, 
som skal levere uddannelse på kandidat- og ph.d.-niveau og tilstræbe at præge fremtidige 
ledere fra landene i det østlige partnerskab og EU's medlemsstater;

5. opfordrer indtrængende til, at der organiseres mere skoleudveksling mellem EU's 
medlemsstater og landene i det østlige partnerskab, og mener, at der bør stilles særlige 
finansielle midler til rådighed til dette formål;

6. understreger, at det er nødvendigt at øge samarbejdet mellem unge inden for rammerne af 
"ungdomsvinduet for det østlige partnerskab" under programmet "Aktive unge" og derved 
styrke de unges aktive medborgerskab, udvikle solidaritet og fremme tolerance mellem 
unge; 

7. fremhæver betydningen af at fokusere mere på konsolidering af energisektoren, hvilket er 
en af de væsentligste betingelser for modernisering af økonomien, og af at udarbejde 
energistrategier i overensstemmelse med forpligtelserne i Det Europæiske 
Energifællesskab; opfordrer til videreførelse af reformerne af gas- og elektricitetsmarkedet 
og en passende andel af energi fra vedvarende energikilder;

8. bemærker, at der er opstået vanskeligheder med hensyn til at fremme og gennemføre det 
østlige partnerskab, og understreger, at EU's engagement bør gå videre end politisk dialog 
og også bør tackle og udvikle en social, økonomisk og kulturel dialog;

9. opfordrer til en mere individualiseret tilgang til partnerlandene med gennemførelse af 
princippet om differentiering og evaluering af hvert enkelt partnerlands fremskridt på 
grundlag af klare benchmarks og dets egne resultater, men med overordnet samordning; 

10. udtrykker bekymring over den manglende fælles forståelse af essensen af samarbejde, idet 
EU har en tendens til at fokusere på partnerlandenes villighed til at indføre gældende EU-
ret og overtage Fællesskabets værdier, mens partnerlandene ser deres indbyrdes 
forbindelser i form af fordele og ulemper; bemærker, at EU udelukkende ses som donor, 
og partnerlandene som modtagere, men at de alle burde udfylde en dobbeltrolle;

11. finder det beklageligt, at der ikke er lige stor interesse blandt medlemsstaterne for 
forbindelserne med og udviklingen i landene i det østlige partnerskab; bemærker med 
bekymring den manglende forståelse mellem medlemsstaterne for den geopolitiske 
betydning af samarbejde og af en ensartet holdning til visse spørgsmål;

12. beklager desuden, at partnerlandene i det østlige partnerskab ikke i tilstrækkelig grad 
ønsker at opbygge et fælles budskab og indgå i en fælles indsats vis-à-vis EU;

13. understreger, at der bør gøres større bestræbelser på at udveksle erfaringer med 
demokratiske reformer og processer, snarere end på at påtvinge dem EU's standarder, og
på at anerkende hvert enkelt lands særegenhed og fremme partnerlandenes ligeværdige 
status og potentielle gensidige fordele; 

14. opfordrer indtrængende til, at associeringsaftalerne, hvor det er muligt, undertegnes og 
gennemføres med partnerlandene for at fremme god regeringsførelse og retstatsprincippet, 
menneskerettighederne – navnlig retten til en retfærdig rettergang – og 
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korruptionsbekæmpelse og for at støtte opbygningen og moderniseringen af 
partnerlandenes økonomier og erhvervsvenlig lovgivning;

15. minder om, at målene med samarbejdet med landene i det østlige partnerskab bør være at 
etablere et tættere strategisk partnerskab, at styrke de mellemfolkelige kontakter mellem 
EU og landene i det østlige partnerskab, at skabe netværk af sociale bånd med henblik på 
yderligere integration samt at støtte modernisering og en orientering mod Europa, der 
række videre end blot stabilisering;

16. tilskynder til, at der udvikles tættere forbindelser mellem partnerlandene, samt til, at 
stabilitet og multilaterale tillidsskabende foranstaltninger fremmes;

17. mener, at samarbejdsinstrumenterne bør defineres præcist under hensyntagen til de til 
rådighed værende instrumenter og programmer, og at de navnlig bør fokusere på 
uddannelse og akademisk udveksling; opfordrer til, at der stilles yderligere finansielle 
ressourcer til rådighed for gennemførelsen af det østlige partnerskab og for støtte til 
reformer, flagskibsinitiativer og projekter; opfordrer til, at partnerlandene deltager fuldt ud 
i Unionens programmer;

18. understreger, at reform af partnerlandenes retsvæsener – med sikring af domstolenes 
uafhængighed – bør være en prioritet;

19. fremhæver betydningen af at fremme økonomisk samarbejde med henblik på at 
fremskynde projektet med det østlige partnerskab, bl.a. ved at skabe opmærksomhed om 
kompleksiteten af de økonomiske problemer, fremme god regeringsførelse i den 
finansielle sektor, indføre en sektortilgang, tilskynde til lovgivning, der bidrager til 
udviklingen af SMV-sektoren, og fremme erhvervspartnerskaber mellem EU og landene i 
det østlige partnerskab:

20. mener desuden, at fremme af fælles aktiviteter med andre strategiske partnere og 
samarbejde i internationale og europæiske organisationer vil være til fordel for alle 
involverede parter; 

21. understreger, at det er nødvendigt at fremme sociale og kulturelle bånd og derved omsætte 
EU's slogan "forenet i mangfoldighed" til praksis;

22. fremhæver, at Den Europæiske Demokratifond kan spille en vigtig rolle i landene i det 
østlige partnerskab ved at styrke civilsamfundet;

23. mener, at EU for at forbedre samarbejdet mellem de østlige partnerlande bør afholde sig 
fra at indføre en begrænsning til ét sprog i fælles projekter, og bør fremme flersprogethed, 
navnlig i forbindelse med lokalregeringers initiativer, borgerretsinitiativer og 
uddannelsesinitiativer; 

24. fremhæver betydningen af at fremme og støtte fælles bestræbelser inden for forskning og 
innovation, herunder udvekslingsprogrammer for studerende, inden for virtuelle 
flersprogede projekter, i dialog mellem kulturer, gennem fælles filmproduktioner og 
fælles midler til litterære oversættelser, inden for fælles forskning i arven efter nazismen 
og kommunismen og de totalitære regimer og i fælles europæisk historie;
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25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden 
i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, Regionsudvalget, regeringerne 
og parlamenterne i landene i det østlige partnerskab, OSCE og Europarådet.
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BEGRUNDELSE

Dette dokument, som indeholder forslag vedrørende fremtiden, kommer på et særligt 
tidspunkt: under den økonomiske krise i Europa, efter det østlige partnerskabs topmøde i 
Vilnius og ved udgangen af EU's 2009-2014-periode, hvor det får en større rolle. Derfor bør 
EP forelægge et ambitiøst forslag, der demonstrerer vores åbenhed og engagement i 
udviklingen af det europæiske projekt. I den forstand bør krisen ikke begrænse os, men bør 
snarere være et incitament til at kigge ud over den rent politiske forpligtelse og fokusere på 
borgerne i landene i det østlige partnerskab med hovedvægten på politikker, der vil få 
håndgribelige resultater, såsom den visumfri ordning. EU bør også fokusere på unge og de 
unge ledere og sørge for at knytte deres fremtid til EU. Derudover bør EU også fokusere på 
energisikkerhed og samarbejde med de østlige partnere om dette spørgsmål. Dette dokument 
bør tilvejebringe et incitament til en modig politisk tilgang til udviklingen af det østlige 
partnerskab og bane vejen for vores idéer.


