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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bedömning av och fastställande av prioriteringar för EU:s förbindelser med 
länderna inom det östliga partnerskapet
(2013/2149(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av lanseringen av det östliga partnerskapet i Prag den 7 maj 2009,

– med beaktande av slutsatserna från toppmötet i Warszawa den 29–30 oktober 2011,

– med beaktande av slutsatserna från toppmötet i Vilnius den 28–29 november 2013,

– med beaktande av kommissionens meddelanden av den 11 mars 2003 Ett utvidgat 
europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och 
söder (COM(2003)0104), av den 12 maj 2004 Europeiska grannskapspolitiken -
Strategidokument (COM(2004)0373), av den 4 december 2006 om stärkande av den 
europeiska grannskapspolitiken (COM(2006)0726), av den 5 december 2007 En stark 
europeisk grannskapspolitik (COM(2007)0774), av den 3 december 2008 Östligt 
partnerskap (COM(2008)0823) och av den 12 maj 2010 Utvärdering av den europeiska 
grannskapspolitiken (COM(2010)0207),

– med beaktande av de gemensamma meddelandena från kommissionen och unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 20 mars 2013 Den europeiska 
grannskapspolitiken: Mot ett stärkt partnerskap (JOIN(2013)0004), och av den 
25 maj 2011 Ny respons på ett grannskap i förändring (COM(2011)0303),

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 26 juli 2010 och 20 juni 2011 
om den europeiska grannskapspolitiken och av den 18–19 november 2013 om det östliga 
partnerskapet, rådets (utrikes frågor, handel) slutsatser av den 26 september 2011 samt 
Europeiska rådets slutsatser av den 7 februari 2013,

– med beaktande av de gemensamma meddelandena från kommissionen och unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 15 maj 2012 Det östliga 
partnerskapet: En färdplan inför toppmötet hösten 2013 (JOIN(2012)0013) och Att göra 
den nya europeiska grannskapspolitiken till en framgång (JOIN(2012)0014) samt de 
åtföljande gemensamma arbetsdokumenten från kommissionens avdelningar av den 
20 mars 2013 (Regionala rapporter, SWD(2013)0085 och 0086),

– med beaktande av sina resolutioner av den 23 oktober 2013 om den europeiska 
grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. Europaparlamentets 
ståndpunkt om 2012 års rapporter1, av den 14 december 2011 om översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken2 och av den 7 april 2011 om översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken – den östliga dimensionen3,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0446.
2 EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
3 EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 105.
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– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Syftet med den europeiska grannskapspolitiken, och inte minst det östliga partnerskapet, 
är att sprida EU:s grundares värden och idéer.

B. Det östliga partnerskapet riktar sig till europeiska länder och är ett svar på de europeiska 
ambitioner som finns hos partnerländernas samhällen. 

C. Länderna inom det östliga partnerskapet har djupt rotade europeiska ambitioner och 
genomgår fortfarande en svår övergång efter årtionden av hämmad tillväxt inom 
Sovjetunionen.

D. Den nuvarande dynamiken i förbindelserna med de östliga partnerländerna bör utnyttjas 
till att uppmuntra befolkningen i länderna inom det östliga partnerskapet att sträva efter 
ytterligare demokratiska reformer.

E. Det östliga partnerskapet bör främja de humanitära, ekonomiska och kulturella 
dimensionerna av samarbete.

F. Den senaste utvecklingen i länderna inom det östliga partnerskapet och deras förbindelser 
med EU varslar om att EU fortfarande inte anses vara det enda politiska alternativet.

1. Europaparlamentet påminner om resultaten av och ambitionerna med det östliga 
partnerskapet, som är den politiska ramen för stärkande av förbindelserna mellan EU och 
de östliga partnerländerna och bygger på gemensamma intressen, åtaganden, delat ansvar 
och gemensamt ansvarstagande. Det är också den institutionella grunden för politiskt 
samarbete och ett forum för dialog mellan partnerländerna. Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang inrättandet av den parlamentariska församlingen Euronest och andra 
samarbetsplattformar, till exempel forumet för det civila samhället inom det östliga 
partnerskapet och kongressen om initiativen för Östeuropa (EEIC). Parlamentet 
konstaterar emellertid att den senaste utvecklingen i vissa länder inom det östliga 
partnerskapet belyser den sköra politiska processen.

2. Europaparlamentet anser att det östliga partnerskapsprojektet behöver vitaliseras och få en 
tydlig framtidsvision, där man inte bara fokuserar på det politiska samarbetet utan också 
strävar efter att förbinda det östliga partnerskapets samhällen med EU. Parlamentet 
uppmanar därför EU att särskilt inrikta sig på viseringsfrihet, på investeringar i ungdomar 
och framtida ledare och på energisektorn.

3. Europaparlamentet framhåller att det kan göras fler framsteg när det gäller införandet av 
viseringsfrihet. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att viseringsliberalisering 
bara är en av en rad processer som syftar till att föra samhällena närmare varandra och att 
det behövs fler insatser på det här området, särskilt när det gäller att främja samarbetet 
inom utbildning och kultur. Parlamentet anser att större vikt måste fästas vid att det östliga 
partnerskapsprojektet riktar sig till samhällen snarare än till myndigheter. 
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4. Europaparlamentet framhåller vikten av att investera i ungdomar och framtida ledare 
genom att dra full nytta av de möjligheter till stipendier som finns inom Erasmus+-
programmet för att främja studentutbyten mellan länderna inom det östliga partnerskapet 
och EU:s medlemsstater. Dessutom bör det inrättas ett universitet för det östliga 
partnerskapet och en europeisk högskola vid Svarta havet, som ska erbjuda 
forskarutbildning och sträva efter att forma framtida ledare från länderna inom det östliga 
partnerskapet och EU:s medlemsstater.

5. Europaparlamentet anser att fler skolutbyten bör anordnas mellan EU:s medlemsstater och 
länderna inom det östliga partnerskapet och att särskilda medel bör anslås i detta 
avseende.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka ungdomssamarbetet inom ramen för 
programmet Aktiv ungdom inom det östliga partnerskapets ungdomsfönster. Därigenom 
kan man stärka ungdomars aktiva medborgarskap, utveckla solidaritet och främja tolerans 
mellan ungdomar. 

7. Europaparlamentet understryker vikten av att fokusera mer på att konsolidera 
energisektorn, som är en av de viktigaste förutsättningarna för en modernisering av 
ekonomin, och att utveckla energistrategier i överensstämmelse med skyldigheterna inom 
den europeiska energigemenskapen. Parlamentet anser att reformerna av gas- och 
elmarknaden måste fortsätta och att en lämplig andel av energin måste komma från 
förnybara energikällor.

8. Europaparlamentet konstaterar att det har uppstått svårigheter när det gäller att främja och 
genomföra det östliga partnerskapet, och betonar att EU:s engagemang bör omfatta mer än 
en politisk dialog och att man även bör inleda och utveckla en social, ekonomisk och 
kulturell dialog.

9. Europaparlamentet efterlyser en mer individualiserad syn på partnerländerna, där man 
genomför principen om differentiering och utvärderar varje enskilt partnerlands framsteg 
utifrån klara riktmärken och dess egna förtjänster, men med övergripande samordning. 

10. Europaparlamentet uttrycker oro över den bristande gemensamma förståelsen för 
andemeningen i samarbetet eftersom EU har en benägenhet att fokusera på förmågan hos 
länderna inom det östliga partnerskapet att anta unionens regelverk och gemensamma 
värden, medan partnerländerna ser sina ömsesidiga förbindelser i form av fördelar och 
nackdelar. Parlamentet konstaterar att EU uteslutande ses som en givare och 
partnerländerna som mottagare, men att alla borde ha en dubbel roll.

11. Europaparlamentet anser det beklagligt att intresset bland medlemsstaterna är ojämnt när 
det gäller förbindelserna med, och utvecklingen i, länderna inom det östliga partnerskapet. 
Parlamentet konstaterar med oro att det finns en bristande förståelse bland 
medlemsstaterna för den geopolitiska vikten av samarbete och av en enhetlig hållning i 
vissa frågor.

12. Europaparlamentet beklagar vidare att partnerländerna inom det östliga partnerskapet inte 
i tillräcklig utsträckning vill skapa ett gemensamt budskap och göra gemensamma 
ansträngningar när det gäller EU.
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13. Europaparlamentet betonar att man bör satsa mer på att utbyta erfarenheter av 
demokratiska reformer och processer snarare än att påtvinga partnerländerna EU:s normer, 
och på att erkänna de enskilda ländernas särdrag och framhålla deras lika ställning samt 
potentiella ömsesidiga fördelar. 

14. Europaparlamentet anser att man där det är möjligt bör underteckna och genomföra 
associeringsavtal med partnerländerna för att dels främja god samhällsstyrning och 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter – särskilt rätten till en opartisk domstol – och 
kampen mot korruption, dels stödja uppbyggnaden och moderniseringen av 
partnerländernas ekonomier och företagarvänlig lagstiftning.

15. Europaparlamentet påminner om att målen för samarbetet med länderna inom det östliga 
partnerskapet bör vara att upprätta ett närmare strategiskt partnerskap, stärka de direkta 
personkontakterna mellan EU och länderna inom det östliga partnerskapet, upprätta 
nätverk av sociala band i syfte att främja integration samt stödja modernisering och en 
EU-vänlig inriktning som sträcker sig längre än enbart stabilisering.

16. Europaparlamentet uppmuntrar utvecklingen av närmare förbindelser mellan 
partnerländerna och främjandet av stabilitet och multilaterala förtroendeskapande 
åtgärder.

17. Europaparlamentet anser att samarbetsinstrumenten bör definieras exakt, med hänsyn till 
de tillgängliga instrumenten och programmen, och att de särskilt bör inriktas på utbildning 
och akademiskt utbyte. Parlamentet anser att det behöver anslås ytterligare ekonomiska 
medel till genomförandet av det östliga partnerskapet och stöd till reformer, 
flaggskeppsinitiativ och projekt. Parlamentet anser att partnerländerna bör delta fullt ut i 
unionens program.

18. Europaparlamentet betonar att man bör prioritera en reform av rättsväsendet i 
partnerländerna som garanterar domstolarnas oberoende.

19. Europaparlamentet framhåller vikten av att främja ekonomiskt samarbete för att komma 
vidare med det östliga partnerskapsprojektet, bland annat genom att öka medvetenheten 
om komplexiteten i ekonomiska problem, främja god styrning i finanssektorn, ha ett 
sektoriellt synsätt, uppmuntra lagstiftning som främjar utvecklingen av sektorn för små 
och medelstora företag och främja företagspartnerskap mellan EU och de östliga 
partnerländerna.

20. Europaparlamentet anser dessutom att främjande av gemensam verksamhet med andra 
strategiska partner och samarbete inom internationella och europeiska organisationer 
skulle vara till nytta för alla berörda. 

21. Europaparlamentet betonar behovet av att främja sociala och kulturella band och 
därigenom omsätta EU:s motto ”förenade i mångfalden” i praktiken.

22. Europaparlamentet framhåller att det europeiska initiativet för demokrati kan spela en 
viktig roll i länderna inom det östliga partnerskapet genom att det stärker det civila 
samhället.
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23. Europaparlamentet anser att EU för att stärka samarbetet mellan de östliga partnerländerna 
bör avstå från att införa en begränsning till endast ett språk vid gemensamma projekt, och 
i stället främja flerspråkighet, framför allt i samband med initiativ på lokal nivå, 
medborgarinitiativ och utbildningsinitiativ. 

24. Europaparlamentet framhåller vikten av att främja och stödja gemensamma satsningar på 
forskning och innovation, bland annat utbytesprogram för studenter, på virtuella 
flerspråksprojekt, på interkulturell dialog, genom gemensamma filmproduktioner och 
gemensamma resurser för litterära översättningar och på gemensam forskning om arvet 
efter nazismen, kommunismen och totalitära regimer samt om Europas gemensamma 
historia.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Regionkommittén, regeringarna 
och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet, OSSE och till Europarådet.
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MOTIVERING

Detta dokument innehåller förslag inför framtiden och har utarbetats vid en särskild tidpunkt: 
under den ekonomiska krisen i Europa, efter toppmötet om det östliga partnerskapet i Vilnius 
och i slutet av EU:s valperiod 2009–2014, då det får en större roll. Europaparlamentet bör 
därför lägga fram ett ambitiöst förslag som visar vår öppenhet och vårt åtagande om att 
utveckla det europeiska projektet. I detta sammanhang får vi inte låta krisen begränsa oss, 
utan den bör snarare sporra oss att tänka längre än det rent politiska åtagandet och fokusera på 
medborgarna i länderna inom det östliga partnerskapet genom att inrikta oss på åtgärder som 
kommer att leda till konkreta resultat, till exempel ett viseringsfritt system. EU bör också 
fokusera på ungdomar och unga ledare och se till att deras framtid tryggas i EU. Dessutom 
bör EU också fokusera på energitrygghet och samarbeta med de östliga partnerländerna i 
denna fråga. Detta dokument bör fungera som ett incitament för en modig politisk strategi för 
utvecklingen av det östliga partnerskapet och bana vägen för våra idéer.


