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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en EU-strategi för Sydkaukasien
(2009/2216(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sydkaukasien, inklusive resolutionen av 
den 15 november 2007 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken1 och 
resolutionerna av den 17 januari 2008 om en effektivare EU-politik för Sydkaukasien2 och 
om regionalpolitiken i Svartahavsområdet3, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 
3 december 2008 om ett östligt partnerskap (KOM(2008)0823),

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet i Prag om det östliga 
partnerskapet den 7 maj 2009,

– med beaktande av handlingsplanerna för den europeiska grannskapspolitiken som har 
antagits med Armenien, Azerbajdzjan och Georgien och av det europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet (ENPI) som är nära kopplat till genomförandet av 
handlingsplanerna för den europeiska grannskapspolitiken,

– med beaktande av lägesrapporterna för den europeiska grannskapspolitiken om Armenien, 
Azerbajdzjan och Georgien som antogs av kommissionen den 23 april 2009,

– med beaktande av landstrategidokumenten 2007–2013 och de nationella vägledande 
program inom ramen för ENPI som det har beslutats om med Armenien, Azerbajdzjan och 
Georgien,

– med beaktande av halvtidsöversynen av ENPI-programdokumenten för Armenien, 
Azerbajdzjan och Georgien,

– med beaktande av de partnerskaps- och samarbetsavtal som slutits med Armenien, 
Azerbajdzjan och Georgien,

– med beaktande av de relevanta övervakningsrapporterna från 
Europarådets parlamentariska församling,

– med beaktande av rapporten från det internationella undersökningsuppdraget avseende 
konflikten i Georgien som publicerades den 30 september 2009 (Tagliavinirapporten),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
2 EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 53.
3 EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-…/2010), och av 
följande skäl:

A. EU upprepade vid rådets (utrikes frågor) möte den 8 december 2009 sin avsikt att främja 
stabilitet, samarbete, välstånd och goda styrelseformer i hela Sydkaukasien, inklusive 
genom program för tekniskt bistånd.

B. Till följd av EU:s framgångsrika ingripande för att uppnå ett eldupphöravtal efter kriget i 
Georgien i augusti 2008, samt det stora behovet av vidare engagemang efter dessa 
utvecklingar, blev EU en betydande säkerhetsaktör i regionen, genom utplaceringen av 
EU:s övervakningsuppdrag i Georgien, lanseringen av ett omfattande stödprogram efter 
kriget, och inledandet av ett undersökningsuppdrag avseende krigets orsaker och förlopp.

C. Under 2009 intensifierades fredsförhandlingarna om Nagorno-Karabach under medling av 
ordförandena för OSSE:s Minskgrupp.

D. Armeniens och Turkiets undertecknande i oktober 2009 av protokoll om upprättandet av 
diplomatiska förbindelser och om öppnandet av sina gemensamma gränser och samarbete 
var ett lovande steg, men ratificering har ännu inte ägt rum.

E. Det är nödvändigt att garantera fred, säkerhet och stabilitet i regionen för att förbättra 
levnadsstandarden, uppnå demokratiska normer och respekt för allas mänskliga 
rättigheter, och för att maximera de regionala och makroregionala 
utvecklingsmöjligheterna.

F. Det östliga partnerskapet skapar nya möjligheter till fördjupade bilaterala förbindelser och 
inför också multilateralt samarbete.

G. Det östliga partnerskapet har som målsättning att påskynda reformer, tillnärmning av 
lagstiftning och ekonomisk integration, grundar sig på villkorlighet, differentiering och 
delat ansvar, samt förutser förhandlingar om nya associeringsavtal vilka kommer att kräva 
Europaparlamentets samtycke.

H. I och med de utmaningar som EU står inför i Sydkaukasien och EU:s engagemang i denna 
region är en huvudsakligen reaktiv och improviserad politik inte längre något alternativ, 
och inledandet av det östliga partnerskapet samt Lissabonfördragets ikraftträdande utgör 
ett bra tillfälle för att utarbeta en EU-strategi.

1. Europaparlamentet anser att EU måste spela en mer aktiv politisk roll och utveckla en 
strategi för att hjälpa till att omvandla Sydkaukasien till en region där det råder hållbar 
fred, stabilitet och välstånd, samt till fullo använda sin potential för att bidra till en fredlig 
lösning av konflikterna i regionen genom att kombinera sin mjuka makt med en sträng 
hållning.

Säkerhetsfrågor och fredlig konfliktlösning

2. Europaparlamentet betonar att det nuvarande läget i samtliga konflikter i regionen är 
oacceptabelt och ohållbart. 
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3. Europaparlamentet konstaterar att konflikthantering och konfliktlösning bl.a. kräver 
erkännande av alla inblandade parters och gruppers rättigheter och legitima intressen, 
öppenhet för att ompröva uppfattningar om tidigare skeenden, uppriktig vilja att övervinna 
hat och fruktan, beredvillighet att ge upp maximalistiska ambitioner, intresse för 
innovativa tillvägagångssätt, bl.a. i fråga om utövandet av suveränitet, samt beredvillighet 
att göra verkliga eftergifter.

4. Europaparlamentet påpekar vikten av konfliktförebyggande, inklusive genom respekt för 
alla nationella minoriteter, religiös tolerans och ansträngningar för att stärka social och 
ekonomisk sammanhållning.

5. Europaparlamentet betonar de utomstående aktörernas ansvar att använda sin makt och sitt 
inflytande på sätt som till fullo överensstämmer med internationell rätt, inklusive 
människorätten. Parlamentet anser att man måste arbeta för att minska konkurrensen 
mellan utomstående aktörer i regionen men att detta inte kan ske på bekostnad av att man 
accepterar att någon aktör har ”privilegierade intressen”. Parlamentet anser att det är 
oacceptabelt att införa villkor för respekten för de sydkaukasiska staternas suveränitet och 
territoriella integritet.

Konflikten i Nagorno-Karabach

6. Europaparlamentet stöder till fullo medlingen av ordförandena för Minskgruppen, 
Madridprinciperna och Moskvaförklaringen. Parlamentet fördömer idén om en militär 
lösning och uppmanar båda sidor att undvika militant retorik. Parlamentet uppmanar 
dessutom båda sidor att visa större ambition under fredsförhandlingarna och överge sin 
tendens att hellre vidmakthålla det nuvarande läget som skapats genom militära erövringar 
i strid med FN:s säkerhetsråds resolutioner. Parlamentet uppmanar likaså det 
internationella samfundet att visa mod och politisk vilja att övervinna de återstående 
stötestenarna för ett avtal.

7. Europaparlamentet påminner om att hundratusentals människor som flydde från sina hem 
under eller i samband med kriget i Nagorno-Karabach fortfarande är fördrivna och nekas 
rätt att återvända, samt uppmanar alla parter att otvetydigt och ovillkorligt erkänna denna 
rätt och behovet av att den skyndsamt respekteras. Parlamentet uppmanar myndigheterna 
och ledarna för de inblandade grupperna i Armenien och Azerbajdzjan att visa att de är 
beslutna att skapa fredliga förbindelser mellan folkgrupperna genom praktiska 
förberedelser för de fördrivnas återvändande och andra medel. Parlamentet anser att 
internflyktingsituationen bör hanteras i enlighet med internationella standarder, med 
hänsyn tagen till bl.a. Europarådets parlamentariska församlings nya 
rekommendation 1877(2009) ”Europas bortglömda folk: att skydda de mänskliga 
rättigheterna hos människor som har varit fördrivna under lång tid”.
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8. Europaparlamentet noterar att interimsstatus för Nagorno-Karabach skulle kunna innebära 
en interimslegitimering av de facto-myndigheterna där. Parlamentet menar att dessa 
myndigheter, bl.a. för att öka sin trovärdighet med tanke på sådana utsikter, snabbt bör 
överge sin ståndpunkt att Nagorno-Karabach omfattar allt azerbajdzjanskt land som 
ockuperas av armenier och att de fördrivna människornas rätt till återvändande inte ens 
kan diskuteras i nuläget. Parlamentet uppmanar Armeniens regering att utöva sitt 
inflytande i detta avseende. Rådet och kommissionen uppmanas att också uppmana den 
till detta.

9. Europaparlamentet betonar att en lösning oundgängligen måste garantera säkerhet för alla, 
och är medvetet om hur viktig en ordentlig ordning för fredsbevarande är.

Närmandet mellan Armenien och Turkiet

10. Europaparlamentet välkomnar protokollen om upprättandet av diplomatiska förbindelser, 
öppnandet av gränser och samarbete, och uppmanar båda sidor att utnyttja detta tillfälle att 
förbättra sina förbindelser genom att ratificera och genomföra protokollen. Parlamentet 
stöder inte införandet av villkor för ratificering som inte nämns i protokollen, men 
konstaterar att om de genomförs så kommer de att få mycket omfattande och potentiellt 
allmänt mycket positiva följder i regionen, och att de därför inte kan betraktas separat. 
Parlamentet uppmanar såväl Armenien som Azerbajdzjan att intensifiera sina 
ansträngningar i samtalen ledda av Minskgruppens ordförande om principerna för en 
lösning på konflikten i Nagorno-Karabach.

Konflikterna i Georgien

11. Europaparlamentet välkomnar Tagliavinirapporten och stöder dess huvudsakliga 
slutsatser. Parlamentet stödjer mandatet för EU:s övervakningsuppdrag och 
genomförandet av den del som inte blockeras av Ryssland och de facto-myndigheterna i 
utbrytarregionerna.

12. Europaparlamentet är mycket bekymrat över användningen av etnisk rensning inför 
Rysslands erkännande av Sydossetien och Abchazien som självständiga stater. 
Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att det internationella samfundet fortfarande 
är enigt i sitt avvisande av den ensidiga självständighetsförklaringen. Parlamentet 
uppmanar Ryssland att respektera sitt åtagande i eldupphöravtalet att dra tillbaka sina 
trupper till ställningarna som innehades innan kriget i augusti 2008 bröt ut, och att 
upphöra att blockera tillträde för Europeiska unionens övervakningsuppdrag (EUMM) till 
Sydossetien och Abchazien.

13. Europaparlamentet betonar vikten av att skydda säkerheten och rättigheterna hos de 
etniska georgier som fortfarande bor i utbrytarregionerna, främja respekten för de 
fördrivna människornas rätt till återvändande under säkra och värdiga förhållanden, 
minska de facto-gränsernas karaktär av järnridå, samt ge möjlighet för EU och andra 
internationella aktörer att bistå människor i de två regionerna. Parlamentet understryker 
behovet av klarare definierade mål på kort och medellång sikt i detta avseende.
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Framsteg mot demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen

14. Europaparlamentet anser att demokratisering, goda styrelseformer och respekt för de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, minoriteternas rättigheter samt 
rättsstatsprincipen är grundläggande principer för och i fredliga och stabila demokratiska 
stater.

15. Europaparlamentet understryker vikten av att genomföra demokratiska reformer samt den 
väsentliga roll som politisk dialog och politiskt samarbete spelar när det gäller att utveckla 
nationellt samförstånd. Parlamentet välkomnar antagandet av betydelsefull lagstiftning om 
rättsväsendet i Armenien och uppmanar myndigheterna att se till att denna genomförs 
effektivt. Parlamentet välkomnar framstegen i Azerbajdzjan i fråga om reformeringen av 
rättsväsendet och uppmanar myndigheterna att arbeta på domstolarnas oberoende. 
Parlamentet välkomnar den georgiska presidentens uttalande om en ”ny våg av 
demokratiska reformer”, pekar på behovet av att sådana reformer antas och genomförs på 
ett effektivt sätt, bl.a. stärkandet av den parlamentariska kontrollen över den verkställande 
makten och ökandet av rättsväsendets oberoende, samt anser att de demokratiska 
reformerna måste fortsätta och de demokratiska institutionerna stärkas.

16. Europaparlamentet påpekar att korruptionen i regionen fortfarande är omfattande och 
uppmanar myndigheterna att öka bekämpningen av den då den hotar de berörda ländernas 
ekonomiska tillväxt och sociala och ekonomiska utveckling.

17. Europaparlamentet framhåller vikten av att fria och rättvisa val hålls i enlighet med 
internationella åtaganden och normer. Det senaste presidentvalet i Armenien, som ägde 
rum i februari 2008, blev återigen våldsamt, och den inrikespolitiska krisens 
efterverkningar är fortfarande kännbara. Parlamentet noterar att kommunalvalet i 
Azerbajdzjan den 23 december 2009 förlöpte fredligt, och inväntar nu rapporten från 
övervakningsdelegationen från Europarådets kongress för lokala och regionala 
myndigheter. De georgiska myndigheterna uppmanas att se till att de lokalval som enligt 
planerna ska hållas den 30 maj 2010 genomförs i enlighet med internationella normer och 
att vallagen ändras i överensstämmelse härmed. Parlamentet vidhåller att det är mycket 
viktigt att se till att borgmästarna väljs i direkta val. Parlamentet står också fast vid sin och 
EU:s ståndpunkt att val och folkomröstningar i utbrytarregioner är olagliga. Dessutom 
försvarar parlamentet de fördrivna personernas politiska rättigheter.

18. Europaparlamentet anser att yttrandefrihet är en grundläggande rättighet och princip och 
att medierna har en central roll. Det är oroväckande att yttrandefriheten begränsas och att 
mediemångfald saknas i länderna i Sydkaukasien. Myndigheterna uppmanas att trygga 
både yttrandefriheten och mediemångfalden. Parlamentet är bekymrat över överfallen på 
journalister i Armenien och framför allt över att den oppositionelle journalisten 
Nikol Pashinian fortfarande hålls fängslad, trots att landet den 18 juni 2009 införde 
amnesti, vilket ledde till att flera fängslade oppositionella försattes på fri fot. Parlamentet 
är oroat över det försämrade medieklimatet i Azerbajdzjan, där mediearbetare har 
trakasserats och skrämts till tystnad, och beklagar att de båda unga aktivisterna och 
bloggarna Emin Milli och Adnan Hajizade har fängslats och dömts. Parlamentet begär 
därför att de ska frisläppas efter ett överklagandeförfarande, som bör genomföras i 
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enlighet med internationella normer och med respekt för principerna om rättvisa 
rättegångar, vilka fastställs i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna.

19. Europaparlamentet anser att mötesfriheten måste garanteras eftersom den är helt 
avgörande för utvecklingen av ett livskraftigt civilt samhälle. Parlamentet oroar sig över 
de direkta och indirekta svårigheter som det civila samhället ställs inför när det 
organiserar sig, och är bekymrat över antagandet av lagar och praxis som indirekt kan 
komma att begränsa mötesfriheten, bl.a. genom administrativa trakasserier såsom 
exempelvis hårdare kontroller av skattemyndigheterna i Armenien. Parlamentet är 
bekymrat över att det saknas seriösa undersökningar av de händelser som följde på 
presidentvalet i februari 2008, då 10 människor bragdes om livet, vilket ledde till att 
undantagstillstånd utlystes och till att ett antal friheter och rättigheter inskränktes. 
Azerbajdzjans myndigheter, även på lokal nivå, uppmanas att på ett icke-restriktivt sätt 
genomföra lagstiftningen om mötesfrihet, som i sin ändrade form uppfyller de flesta 
internationella normerna. Det är oroväckande att de ändringar som 2009 föreslogs av 
Georgiens lag om möten och demonstrationer kan begränsa mötesfriheten och kringskära 
oppositionens möjligheter att mobilisera sig. Det civila samhället har en viktig roll för 
freden och försoningsprocessen i regionen.

20. Europaparlamentet uppmanar länderna i regionen att aktivt delta i 
Parlamentariska församlingen Euronests arbete och använda de möjligheter som den 
erbjuder för multilaterala och bilaterala diskussioner. I detta sammanhang är det av 
avgörande betydelse att en förstärkt dialog hålls mellan parlamentsledamöterna i länderna 
i regionen.

Ekonomiska frågor och social utveckling

21. Europaparlamentet anser att ett bredare samarbete på regional nivå och med EU inom 
sektorer som ekonomi, transport, energi och miljö är mycket viktigt för att på bästa sätt 
utveckla själva sektorerna och för att säkerställa stabiliteten i regionen. Samarbetet bör 
dock även omfatta uppbyggnaden av humankapital i hela regionen som en långsiktig 
investering. Parlamentet gläds åt att alla de tre länderna drar fördel av EU:s GSP-system 
och konstaterar att alla av dem kvalificerar sig för GSP+ för hållbar utveckling och goda 
styrelseformer. Det regionala samarbetet när det gäller rättsväsende och polisverksamhet 
och upprättandet av en integrerad gränsförvaltning är en grundförutsättning för att 
ytterligare främja mobiliteten i regionen och med EU.  

22. Europaparlamentet framhåller vikten av att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat och 
utveckla den privata sektorn. Parlamentet ger Azerbajdzjan en eloge för dess betydande 
ekonomiska tillväxt och reformarbete, som gör ekonomin mer attraktiv för utländska 
investerare, och hoppas att landet kommer att fortsätta och till sist slutföra sina 
förhandlingar om anslutning till WTO. Parlamentet välkomnar framstegen med att 
genomföra marknadsekonomiska reformer som syftar till en liberalisering av marknaden i 
Armenien och Georgien. Den ekonomiska utvecklingen i Armenien och Georgien har 
dock påverkats av den allmänna ekonomiska krisen. Parlamentet gläds åt att man i slutet 
av 2009 beslutade att bevilja de båda länderna makroekonomiskt stöd.
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23. Europaparlamentet noterar Sydkaukasiens strategiska geopolitiska läge och områdets 
ökande betydelse som en energi-, transport- och kommunikationskorridor som förbinder 
området kring Kaspiska havet och Centralasien med Europa.

24. Europaparlamentet inser regionens betydelse för EU:s energisamarbete och 
energiförsörjning. Azerbajdzjan har mycket värdefulla energiresurser som spelar en 
central roll i landets ekonomiska utveckling. Det är viktigt att se till att fördelarna från 
exploateringen av naturresurserna fördelas jämnt och investeras i utvecklingen av landet 
som helhet, så att det inte är lika sårbart vid en minskad oljeproduktion. Parlamentet 
välkomnar Azerbajdzjans målsättning att diversifiera sin ekonomi.

25. Europaparlamentet framhåller vikten av att investera i förnybara energikällor och att ta 
miljöhänsyn. Parlamentet välkomnar inrättandet av det regionala miljöcentrumet för 
Kaukasien. Azerbajdzjans planer på att utse utvecklingen av alternativa energikällor till en 
prioriterad fråga för regeringen är lovvärda, och regeringen uppmuntras att fullfölja dessa 
mål. Parlamentet välkomnar Armeniens beslut att avveckla kärnkraftverket i Medzamor, 
men beklagar att ett nytt kärnkraftverk kommer att byggas i samma jordbävningsdrabbade 
område.  

26. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att främja social sammanhållning och 
social dialog, investera i utbildning och hälsovård, utveckla humankapitalet och trygga 
tillfredsställande levnadsvillkor för att man ska kunna bygga upp livskraftiga 
demokratiska samhällen. Parlamentet ser positivt på de tre ländernas antagande av sina 
respektive program för fattigdomsbekämpning och uppmuntrar ett noggrant 
genomförande av dessa program.

På väg mot en EU-strategi

27. Europaparlamentet välkomnar det östliga partnerskapet och noterar de därmed 
sammanhängande initiativ som har tagits och de möten som har hållits. Parlamentet avser 
att vidareutveckla partnerskapets parlamentariska dimension.  

28. Europaparlamentet anser att de handlingsplaner som antagits inom ramen för den 
europeiska grannskapspolitiken och genomförandet av dessa är en förutsättning för att 
man ska kunna bedöma respekten för åtagandena i enlighet med villkorsprincipen, 
bedöma fördelarna med bilaterala förbindelser med EU och överväga en uppgradering av 
avtalen med de berörda länderna. Europaparlamentet bör engageras i denna process. 
Parlamentet noterar de olika framsteg som de tre länderna har gjort när det gäller att 
genomföra de respektive handlingsplanerna inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken. Förhandlingarna om de nya associeringsavtalen bör spegla denna 
mångfald och de olika målen. Samtidigt bör förhandlingsprocessen helst fortgå i samma 
takt för alla de tre länderna, med hänsyn till den regionala dimensionen.

29. Europaparlamentet påminner om att alla länder i Sydkaukasien också omfattas av 
initiativet för Svartahavssynergin, vilket skulle kunna öka det ömsesidiga förtroendet 
mellan partnerna genom att främja regionalt samarbete på vissa områden.
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Säkerhetsfrågor och fredlig konfliktlösning

30. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att stödja insatserna för konfliktlösning 
och att EU har goda möjligheter att stödja förtroendeskapande åtgärder, återuppbyggnad 
och återställande och att hjälpa till med att engagera de berörda samhällena. Det är också 
mycket viktigt att omvärlden noga bevakar alla konflikterna i regionen, så att de snabbt 
kan lösas.

31. Europaparlamentet noterar EU:s nuvarande medverkan i processer för konfliktlösning i 
regionen, och anser att Lissabonfördragets ikraftträdande gör det motiverat att ge EU en 
mer framträdande roll. Parlamentet välkomnar det arbete som utförts av 
EU:s övervakningsuppdrag i Georgien och efterlyser ökade insatser från EU:s sida för att 
övertala Ryssland och de relevanta de facto-myndigheterna att sluta hindra 
EU:s övervakningsuppdrag från att ta sig in i Sydossetien och Abchazien. EU har nu 
möjlighet att spela en viktigare roll när det gäller att lösa konflikten i Nagorno-Karabach 
och kan göra detta genom att delta i förhandlingarna via ett EU-mandat för den 
franske ordföranden för Minskgruppen, genom att vara berett att sjösätta 
återuppbyggnadsprogram och genom att inom det civila samhället stödja program som 
syftar till att främja försoning och mellanmänskliga kontakter i regionen.

32. Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik att noga följa utvecklingen i regionen och aktivt medverka i arbetet för att 
lösa konflikterna. Parlamentet erkänner det arbete som utförts av Europeiska unionens 
särskilda representant i Sydkaukasien och uttrycker sin förhoppning om att den höga 
representanten kommer att säkerställa dess kontinuitet och samstämdhet. Rådet 
uppmuntras att överväga att använda GSFP-verktyg för att stärka dess deltagande i 
insatser som har som mål att skapa fred och hantera konflikter.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja betydande ekonomiskt och 
tekniskt stöd till åtgärder som bygger upp förtroendet och främjar tillit mellan och bland 
olika befolkningsgrupper. Dessutom uppmanas kommissionen att delta i återställandet och 
återuppbyggnaden av regionen, t.ex. inkomstbringande projekt, projekt för att 
socioekonomiskt integrera internflyktingar och återvändande personer, projekt för att 
upprusta bostäder och projekt som syftar till dialog och medling.

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen

34. Europaparlamentet stöder EU:s finansiering och stöd till regionen för att främja dessa 
principer och processer och anser att det bör finnas politiska villkor för utbetalningar av 
detta EU-stöd, t.ex. en reform av rättsväsendet och framsteg inom 
demokratiseringsarbetet. Parlamentet varnar för att regeringarna missbrukar konflikterna 
för att avleda världssamfundets intresse från de inrikespolitiska frågorna.

35. Europarlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att respektera åtagandena i 
de politiska villkorspaketen, t.ex. den georgiska regeringens särskilda åtagande att blåsa 
nytt liv i de demokratiska reformer som ingick i det stöd efter konflikten som 
kommissionen och Georgien kom överens om i januari 2009, och att regelbundet avlägga 
rapport till Europaparlamentet om de framsteg som gjorts.
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36. Europaparlamentet välkomnar EU:s rådgivande högnivågrupp i Armenien och anser att 
EU, inom ramen för det östliga partnerskapet och förhandlingarna om ett nytt 
associeringsavtal, har möjlighet att erbjuda tekniskt stöd. Kommissionen uppmanas att 
undersöka möjligheterna att bevilja ett sådant stöd till Azerbajdzjan och Georgien.

37. Europaparlamentet inser att forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet 
skulle kunna spela en roll när det gäller att främja utvecklingen av ett verkligt civilt 
samhälle och stärka dess spridning till länderna i regionen. Kommissionen uppmanas att 
se till att forumet får ett tillräckligt ekonomiskt och tekniskt stöd. Det är viktigt att 
finansiera projekt inom det civila samhället, och EU-delegationerna har en viktig roll att 
spela i regionen när det gäller att välja ut dessa projekt. Projekten kan bidra till att främja 
kontakter på regional nivå. 

Ekonomiskt samarbete och social utveckling

38. Europaparlamentet påminner om att en tryggad energiförsörjning är en gemensam 
angelägenhet. EU uppmanas därför att ge mer stöd till energiprojekten i regionen, öka sitt 
samarbete i energifrågor och arbeta för att bygga klart Nabuccoledningen. Kommissionen 
uppmanas också att se till att energi- och transportrelaterade projekt i Sydkaukasien 
främjar förbindelserna mellan de tre länderna och inte leder till att vissa samhällen 
utestängs. Parlamentet vidhåller betydelse av att stödja Bakuinitiativet och dess 
motsvarande stödprogram Inogate och Traceca.

39. Europaparlamentet anser att EU bör fortsätta att stödja den ekonomiska utvecklingen, 
handeln och investeringarna i regionen, och anser att förhandlingar om och ingående av
omfattande frihandelsavtal har en mycket viktig roll i detta avseende. Kommissionen 
uppmanas att undersöka hur man kan bistå länderna i regionen så att de är förberedda och 
har möjlighet att förhandla om och därefter genomföra och upprätthålla de åtaganden som 
görs i framtida frihandelsavtal.

40. Europaparlamentet upprepar vikten av mellanmänskliga kontakter och mobilitetsprogram, 
särskilt program som riktar sig mot ungdomar. Rådet och kommissionen uppmanas att 
göra framsteg på vägen mot viseringslättnader med de tre länderna och gläds åt att avtalen 
med Georgien om underlättad visering och återtagande har paraferats.

41. Europaparlamentet vidhåller behovet av att EU utarbetar en strategi för Sydkaukasien, 
med tanke på regionens betydelse för EU och den potentiella roll som EU har när det 
gäller att vidareutveckla regionen och lösa dess konflikter.  

42. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till Armeniens, Azerbajdzjans och Georgiens regeringar och 
parlament.


