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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om revision af den europæiske naboskabspolitik
(2011/2157(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 25. maj 2011 om en ny 
tilgang til nabolande i forandring (KOM(2011)0303) og af 8. marts 2011 om et 
partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde 
(KOM(2011)0200),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2003 "Det bredere europæiske 
naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd" 
(KOM(2003)0104), af 12. maj 2004 "EU's naboskabspolitik – strategidokument" 
(KOM(2004)0373), af 4. december 2006 "Om styrkelse af EU's naboskabspolitik" 
(KOM(2006)0726), af 5. december 2007 "En stærk europæisk naboskabspolitik" 
(KOM(2007)0774), af 3. december 2008 "Østpartnerskabet" (KOM(2008)0823), af 20. 
maj 2008 "Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen" (KOM(2008)0319) og af 12. maj 
2010 "Status over den europæiske naboskabspolitik" (KOM(2010)0207),

 der henviser til udviklingen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) siden 2004, og 
navnlig til Kommissionens statusrapporter om gennemførelsen heraf, 

 der henviser til de handlingsplaner, der blev vedtaget i fællesskab med Egypten, Israel, 
Jordan, Libanon, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed og Tunesien samt Armenien, 
Aserbajdsjan, Georgien og Moldova og til associeringsagendaen med Ukraine, 

 der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik af 26. 
juli 2010 og 20. juni 2011,

 der henviser til konklusionerne om det østlige partnerskab fra udenrigsministrenes møde 
den 13. december 2010,

 der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 om det østlige 
partnerskab,

 der henviser til Barcelonaerklæringen om oprettelse af Euro-Middelhavspartnerskabet, 
som blev vedtaget på Euro-Middelhavskonferencen for udenrigsministre i Barcelona den 
27.-28. november 1995,

 der henviser til Det Europæiske Råds godkendelse af Barcelonaprocessen:
Middelhavsunionen ved sit møde i Bruxelles den 13.-14. marts 2008,

 der henviser til erklæringen fra Middelhavstopmødet i Paris den 13. juli 2008,

 der henviser til konklusionerne fra Associeringsrådet EU-Marokko den 13. oktober 2008, 
som gav Marokko en avanceret status,
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 der henviser til konklusionerne fra Associeringsrådet EU-Jordan den 26 oktober 2010, 
som gav Jordan en avanceret status,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. 
oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI)1,

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 13/2010 "Er det nye 
europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument blevet iværksat som planlagt, og opnår 
det resultater i Sydkaukasus (Armenien, Aserbajdsjan og Georgien)?",

 der henviser til sine beslutninger af 7. april 2011 om revisionen af den europæiske 
naboskabspolitik – den østlige dimension (B7-0198/2011) og om revisionen af den 
europæiske naboskabspolitik – den sydlige dimension (B7-0199/2011),

 der henviser til sine beslutninger af 19. januar 2006 om den europæiske naboskabspolitik 
(ENP)2, af 15. november 2007 om styrkelse af ENP3, af 6. juli 2006 om det europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI)4, af 5. juni 2008 om den årlige rapport fra 
Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de principielle valg inden for 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)5, af 19. februar 2009 om revision af 
ENPI6, af 19. februar 2009 om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen7, af 17. januar 
2008 om et regionalpolitisk initiativ for Sortehavsområdet8, af 20. januar 2011 om en EU-
strategi for Sortehavet9, af 20. maj 2010 om Middelhavsunionen10, af 20. maj 2010 om 
behovet for en EU-strategi for Sydkaukasus11, af 9. september 2010 om situationen ved 
Jordanfloden, især vedrørende flodens nedre løb12, af 3. februar 2011 om situationen i 
Tunesien13, af 17. februar 2011 om situationen i Egypten14, af 10. marts 2011 om sydlige 
nabolande, navnlig Libyen, herunder humanitære aspekter15 og af 7. juli 2011 om Syrien, 
Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika,

 der henviser til henstillingerne fra udvalgene under Den Parlamentariske Forsamling for 
Euro-Middelhavslandene (PFEM), vedtaget på det syvende plenarmøde i Rom den 3. og 
4. marts 2011,

 der henviser til punkt 41 i sin beslutning af 15. november 2007 om styrkelse af EU's 

                                               
1 EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.
2 EUT C 287 E af 19.1.2006, s. 312.
3 EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 443.
4 EUT C 303 E af 13.12.2006, s. 760.
5 EUT C 285 E af 26.11.2009, s. 11.
6 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 83.
7 EUT C 76 E af 25.3.2010, s. 76.
8 EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 64.
9 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0025.
10 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0192.
11 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0193.
12 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0314.
13 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0038.
14 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0064.
15 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0095.
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naboskabspolitik, der opfordrer til oprettelse af en parlamentarisk forsamling for EU og 
dets østlige naboer (Euronest),

 der henviser til artikel 8 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at respekt for og fremme af demokrati og menneskerettigheder – navnlig 
kvinders rettigheder – retfærdighed og retsstatsprincippet, grundlæggende 
frihedsrettigheder – herunder ytrings-, samvittigheds- og trosfriheden, forsamlingsfriheden 
og presse- og mediefriheden – styrkelse af sikkerheden, demokratisk stabilitet, fremgang, 
retfærdig fordeling af indkomst, velstand og muligheder i samfundet, kampen mod 
korruption og fremme af god regeringsførelse er grundlæggende principper og mål for EU 
og skal udgøre de fælles værdier, der udgør kernen i revisionen af ENP,

B. der henviser til, at det i højeste grad er i EU's interesse at være økonomisk ambitiøs og 
politisk fokuseret i sin støtte til demokratisk omstilling, 

C. der henviser til, at styrkede relationer kræver et klart og dokumenteret engagement for 
reform med det formål at gøre mærkbare fremskridt i opfyldelsen af foruddefinerede 
benchmarks,

D. der henviser til, at EU bør skaffe sig fleksible og ordentligt finansierede instrumenter for 
at stå mål med sine ambitioner,

1. glæder sig meget over fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om en ny tilgang til nabolande i 
forandring og over den strategi, der fremlægges heri, navnlig med hensyn til principperne 
om gensidig ansvarlighed og fælles engagement i menneskerettighedernes, demokratiets 
og retsstatens universelle værdier, samt konditionalitet og en skræddersyet tilgang til 
partnerlandene; 

2. fastholder, at differentiering baseret på præstationer og resultater skal tage udgangspunkt i 
klart definerede kriterier og vurderbare benchmarks;

Grundlæggende demokrati og partnerskab med samfund

3. understreger, selv om EU ikke har til hensigt at pålægge en model eller en færdig opskrift 
på politiske reformer, at ENP er baseret på fælles værdier og engagement i demokrati, 
menneskerettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse;

4. glæder sig over forslaget om en europæisk demokratifond, som er en rettidig reaktion på 
de højlydte krav om demokrati fra befolkningerne i vores nabolande; understreger, at den 
bør baseres på principperne om åbenhed og fleksibilitet og skal supplere allerede 
eksisterende EU-instrumenter samt europæiske politiske eller ikke-politiske fondes 
eksemplariske arbejde gennem mange år; understreger, at dens omfang og organisation 
bør defineres klart, og at dens strukturer og procedurer skal være lette og ligetil; opfordrer 
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til, at en virkelig politisk styringskomité etableres med deltagelse af Europa-Parlamentet, 
som også bør inddrages i de efterfølgende kontrolmekanismer; 

5. understreger vigtigheden af at opbygge et partnerskab med samfund og noterer sig i den 
forbindelse forslaget til en civilsamfundsfacilitet som en måde at målrette ressourcerne 
mere effektivt over for civilsamfundet på;

6. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at give en klar metodologi og 
detaljerede benchmarks for at vurdere disse landes resultater på demokratiområdet og til at 
udarbejde regelmæssige tilstrækkeligt detaljerede rapporter, som bør danne grundlag for 
tildeling af midler under den nye resultatorienterede tilgang "mere for mere"; anmoder 
om, at disse rapporter hvert år forelægges Udenrigsudvalget; insisterer på behovet for 
systematisk at inddrage civilsamfundets organisationer på alle trin i revisionsprocessen; 

7. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at give flere oplysninger om måden 
at gennemføre princippet om gensidig ansvarlighed på;

8. mener, at menneskerettighedssituationer bør overvåges løbende, og at en årlig vurdering 
af situationen kunne medtages i bilaget til den årlige statusrapport for hvert partnerland 
med en klar mekanisme til at genoverveje og gradvis begrænse det bilaterale samarbejde, 
hvis krænkelser af menneskerettighederne bliver bekræftet;

Bæredygtig økonomisk og social udvikling

9. understreger, at et bæredygtigt demokrati, fungerende og afbureaukratiserede institutioner 
og retsstaten ikke blot fremmer politisk stabilitet og social velfærd, men stimulerer også 
økonomisk vækst ved at forbedre erhvervsklimaet og tiltrække investeringer, således at 
nye SMV'er opstår, der fremmer handel og turisme, hvilket alt sammen skaber nye 
arbejdspladser og nye muligheder; 

10. understreger, at umiddelbare foranstaltninger, såsom medfinansiering af allerede 
identificerede flagskibs- eller pilotprojekter eller andre konkrete økonomiske projekter af 
strategisk betydning, som hurtigt kan implementeres på jorden med ubestridelige konkrete 
resultater, bør træffes hurtigst muligt for at lette situationen for de lande, der for tiden står 
over for væsentlige socioøkonomiske kriser;

11. støtter kraftigt fremme af samarbejde på subregionalt plan og understreger betydningen af 
at udvikle et bilateralt og multilateralt økonomisk partner til partner-samarbejde, som vil 
skabe reelle fordele for borgerne og forbedre det politiske klima i regionen;

Associeringsaftaler

12. understreger den mulighed, som forhandlinger om associeringsaftaler giver for at fremme 
reform; understreger, at alle komponenterne bør kædes sammen, for at EU kan uddybe 
sine forbindelser på en holistisk og sammenhængende måde; mener, at de derfor bør 
omfatte konkrete betingelser, tidsplaner og benchmarks, som bør overvåges regelmæssigt;

13. anfører, at differentiering bør finde anvendelse på handel, og opfordrer ENP-
partnerlandene til at komme videre med at skabe de betingelser, der vil åbne mulighed for 
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etablering af vidtgående og omfattende frihandelsområder (DCFTA'er), og opfordrer EU 
til at bistå dem i deres reformbestræbelser og til at åbne det indre marked i 
overensstemmelse hermed; understreger, at EU også bør vurdere de politiske, sociale og 
miljømæssige forhold i hvert land med henvisning til deres deltagelse i det fremtidige 
DCFTA; 

14. glæder sig over henvisningen til artikel 49 i TEU, og mener, at alle partnerlande i det 
østlige partnerskab har en legitim ret til at stræbe efter medlemskab af EU; mener, at 
indgåelsen af associeringsaftaler ikke udelukker dette perspektiv, men kan tværtimod være 
et vigtigt skridt hen imod yderligere europæisk integration;

15. bekræfter på ny, at målet for den sydlige del af partnerskabet bør være gensidigt 
fordelagtige og ambitiøse handelsordninger, der kan føre til DCFTA'er, hvilket sikkert vil 
udgøre det første skridt i retning af et stort "Euro-Middelhavs-økonomiområde", hvilket 
også vil bidrage til at løse de økonomiske problemer i vores nabolande i syd;

Sektorsamarbejde

16. understreger, at EU bør skabe synergier mellem europæiske eksterne og interne politikker, 
navnlig gennem en tilnærmelse af lovgivningen med henblik på jobskabelse, 
fattigdomsbekæmpelse, energi- og miljømæssig sikkerhed samt forbedring af den sociale 
sikring;

17. bemærker, at det sektorspecifikke samarbejdes regionale og grænseoverskridende 
dimensioner bør styrkes;

18. fremhæver lokalmyndighedernes vigtige rolle i den demokratiske udvikling i vores 
partnerlande; opfordrer derfor Kommissionen til at styrke og øge TAIEX1- og 
venskabsprogrammerne (twinning) mellem lokalmyndighederne i EU og partnerlandene;

Mobilitet

19. minder om, at EU bør forbedre forvaltningen af migration og således sørge for bedre 
forhold for lovlige indvandreres etablering i EU; mener, at EU er nødt til at begunstige 
lovlig indvandring af arbejdskraft ved at indgå mobilitetspartnerskaber; 

20. understreger betydningen af at lægge særlig vægt på den yngre generation; understreger, 
at EU bør øge samarbejdet inden for uddannelse ved straks at udvide og øge 
stipendieprogrammer og studerendes mobilitet ved at fremme universitets- og high-
school-udvekslinger samt offentlig-private partnerskaber inden for forskning; understreger 
det stærke behov for en struktureret informationspolitik over for borgerne i 
naboskabspartnerlandene om muligheden for deltagelse i EU-programmer;

21. mener, at EU bør fremme sit arbejde om visumlempelse og tilbagetagelsesaftaler med 
henblik på at nå frem til en visumfri ordning – når alle betingelser er opfyldt; 
understreger, at bestemmelserne om asyl skal være helt i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser og tilsagn samt EU-standarder, især på 

                                               
1 Teknisk bistand og informationsudveksling.
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menneskerettighedsområdet;

Regional dimension

22. mener, at østpartnerskabets multilaterale dimension bør styrkes og udvikles yderligere, 
herunder civilsamfundsforummet; bifalder forslaget om at anvende de multilaterale 
rammer mere strategisk for at fremme de bilaterale forbindelser mellem partnerne og 
forventer konkrete foranstaltninger med henblik på at indføre dette forslag i praksis;

23. minder om betydningen af at medfinansiere specifikke konkrete regionale projekter for at 
bidrage til en fælles udviklings og integrationsproces; glæder sig i denne forbindelse over, 
at oprettelsen af Middelhavsunionen giver mulighed for at styrke komplementariteten 
mellem bilaterale politikker og regionale politikker med henblik på at nå målene for Euro-
Middelhavssamarbejdet på en mere effektiv måde, der bygger på gensidig anerkendelse af 
fælles værdier;

EU og konfliktløsning

24. minder om, at EU bør involvere sig mere og spille en mere aktiv og konstruktiv rolle i 
løsningen af regionale konflikter ved at udvikle mere tillidsskabende foranstaltninger, 
overveje nye pragmatiske og innovative tilgange, iværksætte offentlige 
kommunikationsstrategier, støtte samfundskulturen og samfundsdialogen samt styrke 
gode naboforhold; 

25. insisterer på behovet for at bevare en regional tilgang og bifalder beslutningen om at 
udnævne en særlig repræsentant for Sydkaukasus og for det sydlige Middelhavsområde 
samt taskforcen for det sydlige Middelhavsområde;

26. glæder sig over det arbejde, som internationale organisationer, navnlig FN-organer, 
udfører på jorden i konflikt- og post-konflikt-situationer og ved at fremme bæredygtig 
udvikling i hele området, især UNRWA's mangeårige engagement i forbindelse med 
palæstinensiske flygtninge;

Den parlamentariske dimension

27. understreger, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle i kraft af sine parlamentariske 
delegationer og delegationer til parlamentariske forsamlinger, ved styrkelse af den 
politiske dialog og fremme af fuldstændig frihed, demokratiske reformer og 
retsstatsprincippet i partner- og nabolandene, og understreger, at disse kontakter også 
kunne være en måde at vurdere opfyldelsen af de kommende kriterier;

28. understreger, at de multilaterale parlamentariske forsamlinger, såsom Euronest og Den 
Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, er afgørende vektorer for tillids- og 
sammenhængsskabende foranstaltninger mellem EU og partnerlandene og blandt 
partnerlandene selv og derfor i høj grad bidrager til opfyldelsen af målene for det østlige 
partnerskab og Middelhavsunionen; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til 
i videst muligt omfang at knytte Euronest-medlemmer til de multilaterale strukturer og 
platforme i østpartnerskabet; insisterer på nødvendigheden af at anerkende Den 
Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen som en legitim parlamentarisk 
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institution i Middelhavsunionen; understreger, at et fuldt udbygget sekretariat vil gøre 
arbejdet i Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen mere 
sammenhængende og bringe det i overensstemmelse med den europæiske 
naboskabspolitiks planlagte programmer for den sydlige regionale dimension;

Finansiering

29. glæder sig over forslaget om det nye europæiske naboskabsinstrument (ENI) og en 
forøgelse af midlerne til ENP, som krævet i tidligere beslutninger; mener, at fordelingen 
af midlerne bør være fleksibel og hensigtsmæssig for begge regioner med en tilgang, der 
er resultatorienteret og ikke baseret på geografi; bemærker, at større fleksibilitet og 
forenkling bør respektere retten til demokratisk kontrol og være ledsaget af en øget 
kontrol af udgifterne;

30. understreger, at finansieringen af ENP ikke bør påvirkes af den aktuelle statsgældskrise;

31. mener, at EFSR kunne overvejes som en integreret del af ENI; foreslår, at det overvejes at 
omdirigere forvaltningen af ENI-midler til EFSR, hvis staterne ikke opfylder 
betingelserne for finansiering på grund af utilfredsstillende resultater; 

32. understreger, at tildelingen af ressourcer bør baseres på et begrænset antal klart definerede 
prioriteter under hensyntagen til partnerlandenes behov og baseret på klare betingelser; 
understreger, at budgetstøtte kun bør anvendes, når der er garanti for sund 
budgetforvaltning, og at hele spektret af tilgængelige redskaber bør anvendes for bedre at 
afspejle prioriteterne;

33. understreger behovet for en konsekvent tilgang i forbindelse med bistand til nabolande fra 
de enkelte EU-medlemsstater og EU inden for rammerne af ENP; er tilhænger af enhver 
mekanisme, der kan bidrage til at koordinere og strømline de forskellige EU-donorers 
aktioner i ENP-landene uden at tilføje unødvendige bureaukratiske lag;

34. fastholder, at Rådet bør vedtage det lovgivningsmæssige forslag om ændring af artikel 23 
i ENPI-forordningen, som Kommissionen fremlagde i maj 2008, og som Parlamentet 
vedtog den 8. juli 2008, der vil gøre det muligt at geninvestere midler, der tilbageføres fra 
tidligere operationer; minder om, at denne foranstaltning allerede betragtes som givet og 
er afspejlet i forslaget om finansiering af revisionen af ENP i budgettet for 2011-2013; 

35. glæder sig over det arbejdet, der udføres af Den Europæiske Investeringsbank og Den 
Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), og understreger vigtigheden 
af og behovet for mere synergi med andre internationale finansielle institutioner, som også 
er aktive i disse lande; støtter ændringen af EBRD's vedtægter, som berettiger også de 
sydlige nabolande til at modtage bistand;

*
* *

36. 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, medlemsstaternes og ENP-
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landenes regeringer og parlamenter samt Middelhavsunionens generalsekretær.


