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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en EU-strategi for det sydlige Kaukasus
(2009/2216(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om det sydlige Kaukasus, herunder
beslutningen af 15. november 2007 om styrkelse af den europæiske naboskabspolitik1, 
sine beslutninger om en mere effektiv EU-politik for Sydkaukasus af 17. januar 20082 og 
sin beslutning om et regionalpolitisk initiativ for Sortehavsområdet af 17. januar 20083, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om 
Østpartnerskabet (KOM(2008)0823) af 3. december 2008,

– der henviser til den fælles erklæring af 7. maj 2009 fra topmødet i Prag om det østlige 
partnerskab,

– der henviser til de handlingsplaner under den europæiske naboskabspolitik, der er 
vedtaget sammen med Armenien, Aserbajdsjan og Georgien, og til det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), der hænger nøje sammen med 
gennemførelsen af disse handlingsplaner, 

– der henviser til statusrapporterne over naboskabspolitikken vedrørende Armenien, 
Aserbajdsjan og Georgien, som Kommissionen vedtog den 23. april 2009,

– der henviser til landestrategidokumenterne 2007-2013 og de nationale 
indikativprogrammer under ENPI, som der indgået aftale om med Armenien, 
Aserbajdsjan og Georgien,

– der henviser til midtvejsrevisionen af ENPI-programmeringsdokumenterne for Armenien, 
Aserbajdsjan og Georgien,

– der henviser til de partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der er indgået med Armenien, 
Aserbajdsjan og Georgien,

– der henviser til valgobservatørernes beretning til Europarådets parlamentariske 
Forsamling (PACE),

– der henviser til rapporten af den internationale undersøgelsesmission vedrørende 
konflikten i Georgien fra den 30. september 2009 (Tagliavini-rapporten),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2010),

                                               
1 EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 443.
2 EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 53.
3 EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 64.
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A. der henviser til, at Rådet for Udenrigsanliggender den 8. december 2009 bekræftede, at 
det ønskede at fremme stabilitet, samarbejde, velstand og god regeringsførelse i hele det 
sydlige Kaukasus, bl.a. ved hjælp af faglige bistandsprogrammer,

B. der henviser til, at EU som følge af den vellykkede indsats for efter krigen i Georgien i 
august 2008 at opnå en våbenhvileaftale og det betydelige behov for et yderligere 
engagement på grund af denne udvikling, er blevet en vigtig aktør på det 
sikkerhedspolitiske område i regionen gennem udsendelsen af en EU-
overvågningsmission, iværksættelsen af et omfattende program for bistand efter krigen 
samt indledningen af en undersøgelsesmission, der skal beskæftige sig med krigens 
årsager og dens forløb,

C. der henviser til intensiveringen af fredforhandlingerne om Nagorno-Karabakh, som føres 
under forsæde af formændene i OSCE's Minsk-gruppe,

D. der henviser til, at Armeniens og Tyrkiets undertegnelse i oktober 2009 af protokoller om 
optagelse af diplomatiske forbindelser, åbning af den fælles grænse og om samarbejde var 
et lovende skridt, men at protokollerne endnu ikke er blevet ratificeret,

E. der henviser til, at sikring af fred, sikkerhed og stabilitet i regionen er helt afgørende for 
en forbedring af levestandarden, indførelse af demokratiske standarder og respekt for 
menneskerettighederne for alle, og for at skabe forudsætningerne for den størst mulige 
regionale og makroregionale udvikling, 

F. der henviser til, at det det østlige partnerskab skaber nye muligheder for at uddybe de 
bilaterale forbindelser og samtidig indfører et multilateralt samarbejde,

G. der henviser til, at sigtet med det østlige partnerskab er at fremskynde reformerne, 
tilnærmelsen af lovgivningen og økonomisk integration, at det bygger på integration, 
differentiering og fælles ejerskab og en planlagt indgåelse af nye associeringsaftaler, som 
forudsætter Europa-Parlamentets godkendelse,

H. der henviser til, at udfordringerne for EU i det sydlige Kaukasus og EU's engagement i 
regionen er af en sådan art, at en overvejende reaktiv og improviseret politik er udelukket, 
og at iværksættelsen af det østlige partnerskab og Lissabontraktatens ikrafttræden udgør 
en god lejlighed til at formulere en EU-strategi,

1. mener, at EU bør spille en mere aktiv politisk rolle og udvikle en strategi for at bidrage til, 
at det sydlige Kaukasus bliver en region præget af varig fred, stabilitet og velstand og for 
fuldt ud at udnytte regionens potentiale til at finde fredelige løsninger på konflikterne i 
området ved at kombinere "soft power" med en konsekvent strategi;

Spørgsmål vedrørende sikkerhed og en fredelig løsning af konflikter

2. understreger, at status quo er uacceptabelt og uholdbart i forbindelse med alle konflikterne 
i regionen; 

3. bemærker, at konfliktstyring og -løsning bl.a. forudsætter anerkendelse af alle relevante 
parters og samfunds rettigheder og legitime interesser, vilje til at ændre opfattelsen af 
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begivenheder i fortiden, et ægte ønske om at overvinde had og frygt, vilje til at opgive 
meget vidtgående krav, ønske om innovative strategier, herunder til suverænitetsudøvelse, 
og vilje til at gøre ægte indrømmelser;

4. betoner vigtigheden af at forebygge konflikter, bl.a. gennem respekt for alle nationale 
mindretals rettigheder, religiøs tolerance og indsats for at øge den sociale og økonomiske 
samhørighed;

5. understreger, at de eksterne aktører har et ansvar for at andende deres magt og indflydelse 
på en måde, som er i fuld overensstemmelse med folkeretten, inklusive den humanitære 
folkeret; mener, at en begrænsning af konkurrencen mellem de eksterne aktører i regionen 
bør tilstræbes, men at det ikke må ske på bekostning af en accept af, at nogen aktør har 
"særlige interesser"; mener, at det er uacceptabelt at opstille betingelser for overholdelse 
af suverænitet eller territorial integritet i staterne i det sydlige Kaukasus;

 Nagorno-Karabakh-konflikten

6. støtter fuldt ud mæglingen af Minsk-gruppens formænd, Madrid-principperne og Moskva-
erklæringen; fordømmer forestillingen om en militær løsning og opfordrer begge parter til 
at afstå fra militant sprogbrug; opfordrer desuden begge parter til at være mere ambitiøse i 
fredsforhandlingerne og at opgive tilbøjeligheden til at foretrække en forlængelse af den 
status quo, der er opstået gennem militære erobringer i strid med FN's Sikkerheds 
resolutioner; opfordrer også det internationale samfund til at udvise mod og politisk vilje 
til at overvinde de tilbageværende stridspunkter, som er til hinder for en aftale;

7. minder om, at flere hundredetusinde mennesker flygtede fra deres hjem under eller i 
forbindelse med Nagorno-Karabakh-konflikten og fortsat er fordrevne og nægtes ret til at 
vende tilbage; opfordrer samtlige parter til klart og betingelsesløst at anerkende denne ret 
og behovet for, at den snart omsættes i praksis; opfordrer de armenske og aserbajdsjanske 
myndigheder og lederne af de relevante samfund til at demonstrere deres vilje til at 
etablere fredelige forbindelser mellem de etniske grupper gennem praktiske forberedelser 
til, at de fordrevne kan vende tilbage og tilsvarende foranstaltninger; mener, at de internt 
fordrevnes situation bør behandles i overensstemmelse med de internationale standarder, 
bl.a. under henvisning til PACE-henstilling 1877 (2009), "Europe’s forgotten people: 9.

protecting the human rights of long-term displaced persons";

8. bemærker, at en interimstatus for Nagorno-Karabakh vil kunne indebære en 
interimlegitimering af de myndigheder, som de facto findes her; mener, at disse 
myndigheder, bl.a. for at øge deres troværdighed i dette øjemed, hurtigt bør opgive det 
synspunkt, at Nagorno-Karabakh omfatter alle de aserbajdsjanske områder, som holdes 
besat af Armenien, og at de fordrevnes ret til tilbagevenden end ikke kan drøftes på 
nuværende tidspunkt; opfordrer Armeniens regering til at gøre sin indflydelse gældende i 
dette øjemed og Rådet og Kommissionen til at støtte denne opfordring;

9. fremhæver, at sikkerhed for alle er et uomgængeligt argument for enhver ordning;  
anerkende betydningen af solide fredsbevarende ordninger;

Tilnærmelsen mellem Armenien og Tyrkiet
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10. hilser protokollerne om genoptagelse af de diplomatiske forbindelser, åbningen af 
grænserne og samarbejde velkommen; opfordrer begge parter til at gribe denne lejlighed 
til at forbedre de indbyrdes forbindelser gennem ratificering og gennemførelse i praksis; 
kan ikke tilslutte sig, at der opstilles betingelser for ratificeringen, som ikke forekommer i 
protokollerne, men bemærker, at såfremt de gennemføres, kan de få særdeles positive 
konsekvenser i regionen, og at de derfor ikke kan betragtes isoleret; opfordrer Armenien 
og Aserbajdsjan til at intensivere deres indsats som led i de samtaler, der finder sted under 
forsæde af Minsk-gruppens formænd om en løsning på Nagorno-Karabakh-konflikten;

Konflikterne i Georgien

11. hilser Tagliavini-rapporten velkommen og tilslutter sig de vigtigste konklusioner i denne; 
støtter mandatet for EU-overvågningsmissionen og gennemførelsen af den del, der ikke er 
blokeret af Rusland og de facto-myndighederne i løsrivelsesregionerne;

12. er alvorligt bekymret over anvendelsen af etnisk udrensning forud for Ruslands 
anerkendelse af Sydossetien og Abkhasien som stater; bemærker med tilfredshed, at det 
internationale samfund står sammen i sin afvisning af den ensidige 
uafhængighedserklæring; opfordrer Rusland til at overholde sine forpligtelser i medfør af 
våbenhvileaftalen om at trække sine tropper tilbage til de stillinger, de havde inden 
udbruddet af krigen i august 2008, og at indstille sin blokade af adgangen for EU's 
observatørmission til Sydossetien og Abkhasien;

13. understreger vigtigheden af at beskytte sikkerheden og rettighederne for de etniske 
georgiere, som fortsat bor i løsrivelsesregionerne, at fremme overholdelsen af de 
fordrevnes ret til at vende tilbage under sikre og værdige forhold, at gennemføre en 
begrænsning af de facto-grænsernes karakter af jerntæppe og at gøre det muligt for EU og 
andre internationale aktører at yde støtte til befolkningen i de to områder; fremhæver 
behovet for mere klart definerede kort- og langsigtede mål i denne henseende;

Fremskridt med hensyn til demokratisering og overholdelse af menneskerettighederne og 
retsstatsforhold

14. anser demokratisering, god regeringsførelse og overholdelse af menneskerettighederne og 
de grundlæggende friheder, mindretalsrettigheder og retsstatsforhold for at være 
grundlæggende principper for og i fredelige og stabile demokratier;

15. understreger betydningen af, at der iværksættes demokratiske reformer og den helt 
afgørende rolle, som politisk dialog og samarbejde har for tilvejebringelsen af national 
konsensus; glæder sig over vedtagelsen af væsentlig lovgivning vedrørende retsvæsenet i 
Armenien, og opfordrer myndighederne til at sikre, at denne reelt gennemføres; glæder sig 
over de fremskridt, der er gjort i Aserbajdsjan med reformer af retsvæsenet, og opfordrer 
myndighederne til at sikre domstolenes uafhængighed; hilser det velkomment, at den 
georgiske præsident har bebudet "en ny bølge af demokratiske reformer", og opfordrer til 
en effektiv vedtagelse og gennemførelse af disse reformer, såsom en udvidelse af den 
parlamentariske kontrol med de udøvende organer og et mere uafhængigt retsvæsen, og 
mener, at der bør tilstræbes demokratiske reformer og en konsolidering af de 
demokratiske institutioner;
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16. henviser til den fortsat omfattende korruption i regionen og opfordrer myndighederne til at 
fremskynde foranstaltningerne til bekæmpelse heraf, idet den udgør en trussel mod den 
økonomiske vækst og den sociale og økonomiske udvikling i de pågældende lande;

17. understreger vigtigheden af frie og retfærdige valg, som afholdes i overensstemmelse med 
de internationale tilsagn og standarder; bemærker, at også det seneste præsidentvalg i 
Armenien i februar 2008 var præget af vold, og at følgerne af den interne krise i kølvandet 
herpå stadig er mærkbare; bemærker, at kommunalvalget i Aserbajdsjan gennemførtes den 
23. december 2009 på fredelig vis, og afventer rapporten fra Europarådets 
valgobservationsdelegation fra Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder i 
Europa;  opfordrer de georgiske myndigheder til at sikre, at de lokalvalg, der efter planen 
skal finde sted den 30. maj 2010, gennemføres i overensstemmelse med internationale 
standarder, og at valgloven ændres i overensstemmelse hermed, og bekræfter, at det er af 
afgørende betydning at sikre direkte valg af borgmestre; bekræfter EP's og EU's 
synspunkt, at valg og afstemninger i løsrivelsesområder er ulovlige; støtter de fordrevnes 
rettigheder;

18. anser ytringsfriheden for at være en grundlæggende rettighed og et grundlæggende princip 
og medierne rolle for at være helt afgørende, og er foruroliget over indskrænkningerne af 
ytringsfriheden og den manglende mediepluralisme i landene i det sydlige Kaukasus, og
opfordrer derfor myndighederne til at sikre begge dele; er bekymret over overgrebene på 
journalisterne i Armenien og især over den fortsatte tilbageholdelse af journalisten Nikol 
Pashinian, trods amnestien af 18. juni 2009, som må hilses velkommen, og som førte til 
frigivelse af en række fængslede aktive medlemmer af oppositionen; er bekymret over 
forringelsen af forholdene for medierne i Aserbajdsjan, hvor der forekommer tilfælde af 
chikane og intimidering af ansatte i medierne, og beklager fængslingen og domfældelsen 
af de to unge aktivister og bloggere, Emin Milli og Adnan Hajizade; opfordrer derfor til, 
at de løslades efter appelproceduren i overensstemmelse med internationale standarder og 
i overensstemmelse med principperne om en retfærdig rettergang i 
menneskerettighedskonventionen;

19. er af den opfattelse, at forsamlingsfriheden skal sikres, da den er en forudsætning for 
udviklingen af et levende civilsamfund; ser med bekymring på de – direkte og indirekte –
vanskeligheder, som civilsamfundet står over for, når det vil organisere sig, ligesom det 
hindres af vedtagelsen af love og praksisser, der indirekte kan indskrænke 
forsamlingsfriheden, bl.a. administrativ chikane, f.eks. i form af de armenske 
skattemyndigheders intensiverede kontroller; er bekymret over, at der ikke har fundet 
nogen seriøs efterforskning sted af de begivenheder, der fulgte i kølvandet på 
præsidentvalget i februar 2008, hvor ti personer blev dræbt, og som førte til indførelsen af 
undtagelsestilstand og indskrænkning af en række friheder og rettigheder; opfordrer 
Aserbajdsjans myndigheder, herunder de lokale myndigheder, til uden indskrænkninger at 
gennemføre lovgivningen om forsamlingsfrihed, der i sin ændrede form opfylder flertallet 
af de internationale standarder; frygter, at ændringer i 2009 af Georgiens lovgivning om 
forsamlinger og demonstrationer kan føre til en indskrænkning af forsamlingsfriheden og 
indskrænke oppositionens evne til at mobilisere; fremhæver civilsamfundets store 
betydning for freds- og forsoningsprocesserne i regionen;

20. opfordrer landene i regionen til at deltage aktivt i Den Parlamentariske Forsamling 
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Euronest og udnytte de muligheder, som denne rummer for multilateral og bilateral 
udveksling af synspunkter; bemærker i denne forbindelse, at en mere intensiv dialog 
mellem medlemmerne af parlamenterne i regionens lande er yderst vigtige;

Økonomiske spørgsmål og social udvikling

21. er af den opfattelse, at et mere omfattende samarbejde på regionalt niveau og med EU på 
områder som økonomi, transport, energi og miljø er af afgørende betydning for en optimal 
udvikling af de pågældende sektorer og for at sikre stabilitet i regionen, men at 
samarbejdet også bør omfatte opbygningen af menneskelig kapital i hele regionen som en 
langsigtet investering; glæder sig over, at alle tre lande er omfattet af EU's generelle 
toldpræferenceordning og bemærker, at de alle opfylder kravene for deltagelse i GSP+ 
med hensyn til bæredygtig udvikling og god regeringsførelse; bemærker, at et regionalt 
samarbejde inden for politi og retsvæsen og indførelsen af en integreret grænseforvaltning 
er af stor betydning for fremme af mobiliteten i området og i EU; 

22. betoner vigtigheden af, at der tilvejebringes et gunstigt erhvervsklima, og at den private 
sektor udvikles; lykønsker Aserbajdsjan med landets bemærkelsesværdige økonomiske 
vækst, som gør landets økonomi mere attraktiv for udenlandske investorer, og håber, at 
Aserbajdsjan vil fortsætte og eventuelt afslutte forhandlingerne om tiltrædelse af WTO; 
hilser de fremskridt velkommen, der er gjort med gennemførelse af reformerne af 
markedsøkonomi, hvis sigte er markedsliberalisering i Armenien og Georgien; bemærker 
imidlertid, at Armeniens og Georgiens økonomiske udvikling er blevet påvirket af den 
generelle økonomiske krise, og glæder sig over, at der i slutningen af 2009 blev truffet 
afgørelse om at yde makrofinansiel bistand til de to lande;

23. bemærker det sydlige Kaukasus' strategiske geopolitiske placering og regionens voksende 
betydning som en energi-, transport- og kommunikationskorridor, som forbinder området 
omkring Det Kaspiske Hav og Centralasien med Europa;

24. konstaterer, at regionen er vigtig for EU's energisamarbejde og energisikkerhed; bemærker 
den betydelige værdi af Aserbajdsjans energiressourcer og den vigtige rolle, som de spiller 
for landets økonomiske udvikling; understreger, at det er vigtigt at sikre, at udbyttet fra 
udnyttelsen af de naturlige ressourcer fordeles ligeligt og investeres i landets udvikling 
som sådan, for at det kan forberede sig på de negative følger af en mulig nedgang i
olieproduktionen; glæder sig over Aserbajdsjans ønske om at gøre landets økonomi mere 
alsidig;

25. fremhæver, at det er vigtigt at investere i vedvarende energikilder og sikre, at der tages 
hensyn til miljøet; hilser oprettelsen af et regionalt miljøcenter for Kaukasus velkommen; 
ser positivt på Aserbajdsjans bebudede planer om at betragte udviklingen af alternative 
energikilder som en statslig prioritering og tilskynder til, at dette mål fastholdes; glæder 
sig over Armeniens beslutning om at afvikle kernekraftværket i Medzamor, men beklager, 
at der vil blive bygget et nyt kernekraftværk i det samme jordskælvstruede område; 

26. mener, at fremme af den sociale samhørighed og den sociale dialog, investering i 
uddannelse og sundhed og opbygning af menneskelig kapital er væsentlige for 
udviklingen af levende demokratiske samfund; glæder sig over de tre landes vedtagelse af 
programmer om fattigdomsbekæmpelse og tilskynder til, at de gennemføres fuldt ud;
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Hen imod en EU-strategi

27. glæder sig over det det østlige partnerskab, og bemærker de tilhørende initiativer, der er 
blevet iværksat, og de møder, som har fundet sted; har til hensigt at udbygge den 
parlamentariske dimension af partnerskabet yderligere; 

28. anser handlingsplanerne under den europæiske naboskabspolitik og deres gennemførelse 
for at være et væsentligt grundlag for en evaluering af tilsagnenes overholdelse i 
overensstemmelse med konditionalitetsprincippet, for en evaluering af de fremskridt, som 
opnås i de bilaterale forbindelser med EU, og for overvejelsen af, om aftalerne med de 
pågældende lande skal opgraderes;  finder, at Europa-Parlamentet bør inddrages i denne 
proces; bemærker de forskellige fremskridt, der er opnået i de tre lande med hensyn til 
gennemførelsen af handlingsplanerne under den europæiske naboskabspolitik; mener, at 
der ved forhandlingerne om de nye associeringsaftaler skal tages hensyn til denne 
forskellighed, men at forhandlingsprocessen samtidig bør foregå i samme tempo for alle 
tre landes vedkommende under hensyntagen til den regionale dimension;

29. henviser til, at landene i det sydlige Kaukasus også indgår i Sortehavssynergiinitiativet, 
som ved at fremme det regionale samarbejde på nogle områder kan styrke den gensidige 
tillid mellem partnerne;

Spørgsmål vedrørende sikkerhed og en fredelig løsning af konflikter

30. mener, at bistand til konfliktløsning er helt afgørende, og at EU har gode forudsætninger 
for at støtte tillidsskabelse, genopbygning og rehabilitering og desuden har mulighed for at 
hjælpe med at inddrage de berørte samfund; anser det endvidere for yderst vigtigt at 
opretholde et højt niveau af opmærksomhed fra det internationale samfunds side over for 
alle konflikterne i regionen for at sikre en hurtig løsning;

31. tager EU's nuværende deltagelse i konfliktløsningen i regionen til efterretning og mener, 
at Lissabontraktatens ikrafttræden taler for, at EU skal spilleren mere fremtrædende rolle; 
glæder sig over det arbejde, som EU-overvågningsmissionen udfører i Georgien, og 
opfordrer til en intensiveret indsats fra EU's side for at bevæge Rusland og de pågældende 
de facto-myndigheder til at undlade at lægge hindringer i vejen for missionens få adgang 
til Sydossetien og Abkhasien;  mener, at EU nu har mulighed for at spille en større rolle 
ved løsningen af Nagorno-Karabakh-konflikten, og at dette kan ske gennem deltagelse i 
forhandlingerne ved at udarbejde et EU-mandat for den franske formand for Minsk-
gruppen, ved at være rede til at iværksætte programmer for genopbygningsstøtte samt ved 
at støtte projekter i civilsamfundet med sigte på at fremme forsoning og kontakter mellem 
enkeltpersoner i regionen;

32. opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
til nøje at følge udviklingen i regionen og til aktivt at deltage i konfliktløsningsprocessen; 
anerkender det arbejde, som Den Europæiske Unions særlige repræsentant for 
Sydkaukasus har udført, og håber, at den højtstående repræsentant kan sikre dette arbejdes 
kontinuitet og konsistens; tilskynder Rådet til at overveje anvendelsen af redskaberne i 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik for at øge dens inddragelse i fredskonsolidering 
og konfliktstyring; 
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33. opfordrer Kommissionen til at yde finansiel og teknisk bistand til tillidsskabende 
foranstaltninger og at fremme gensidig tillid mellem befolkningerne samt deltage i 
rehabiliteringen og genopbygningen i regionen, f.eks. indtægtsskabende projekter og 
projekter vedrørende samfundsøkonomisk integration af internt fordrevne og 
tilbagevendte, istandsættelse af boliger og dialog og mægling;

Demokrati, menneskerettigheder og retsstatsforhold

34. støtter EU's finansiering og bistand i regionen, hvis sigte er at fremhjælpe disse principper 
og processer, og mener, at denne EU-støtte bør finde sted inden for rammerne af politiske 
betingelser, f.eks. reformer af retsvæsenet og fremskridt i demokratiseringsprocessen; 
advarer mod, at regeringerne misbruger konflikterne til at aflede det internationale 
samfunds opmærksomhed fra interne spørgsmål;

35. anmoder Kommissionen og Rådet om at sikre, at de forpligtelser, som indgår i de politiske 
betingelser, overholdes, f.eks. den georgiske regerings tilsagn om at sætte skub i de 
demokratiske reformer, der er et led i EU's bistand efter konflikter, som Kommissionen og 
Georgien indgik aftale om i januar 2009, og regelmæssigt at rapportere om fremskridtene 
til Europa-Parlamentet;

36. glæder sig over det arbejde, som er udført af EU's højtstående rådgivende ekspertgruppe 
for Armenien; er af den opfattelse, at EU inden for rammerne af det østlige partnerskab og 
forhandlingerne om nye associeringsaftaler har mulighed for at yde teknisk støtte, og 
opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at tilbyde samme støtte til 
Aserbajdsjan og Georgien;

37. anerkender den potentielle rolle, som østpartnerskabets civilsamfundsforum kan spille for 
at fremme udviklingen af et reelt civilsamfund og øge dets forankring i staterne i regionen, 
og opfordrer Kommissionen til at sikre, at forummet modtager tilstrækkelig finansiel og 
teknisk bistand; henleder opmærksomheden på betydningen af, at projekter i 
civilsamfundet finansieres og på den rolle, som EU's delegationer i regionen har i 
forbindelse med udvælgelsen af disse samt den betydning, som projekterne kan have for 
mere intensive kontakter på regionalt niveau;

Økonomisk og social udvikling

38. henviser til, at sikkerhed er i alles interesse; opfordrer derfor indtrængende EU til at yde 
en mere energisk støtte til energiprojekterne i regionen, at intensivere sit samarbejde på 
energiområdet og at arbejde for færdiggørelse af Nabucco-rørledningen; anmoder 
endvidere Kommissionen om at sikre, at projekter med relevans for energi- og transport i 
det sydlige Kaukasus tilgodeser forbindelserne mellem de tre lande og ikke giver 
anledning til udelukkelse af nogle samfund; understreger vigtigheden af Baku-initiativet 
og de tilhørende støtteprogrammer, INOGATE og TRACECA;

39. mener, at EU fortsat bør støtte den økonomiske udvikling, handel og investeringer i 
regionen og mener, at forhandlinger om og indgåelse af et bredt og vidtgående 
frihandelsaftaler i denne forbindelse spiller en meget vigtig rolle; opfordrer 
Kommissionen til at overveje forskellige måder, hvorpå landene i regionen kan hjælpes til 
at forberede sig på aftalerne og sætte dem i stand til at forhandle om og gennemføre 
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forpligtelserne i medfør af eventuelle fremtidige frihandelsaftaler;

40. understreger på ny betydningen af mellemfolkelige kontakter og mobilitetsprogrammer, 
der især henvender sig til unge; opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre fremskridt 
med hensyn til visumlempelser, og hilser paraferingen af aftalerne om visumlempelser og 
tilbagetagelse med Georgien velkommen; 

41. bekræfter på ny, at der er behov for at formulere en strategi for det sydlige Kaukasus i 
betragtning af regionens betydning for EU og den potentielle rolle, som EU har for en 
yderligere stimulering af udviklingen i regionen og for konfliktløsning; 

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til 
Armeniens, Aserbajdsjans og Georgiens regeringer og parlamenter.


