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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om översynen av den europeiska grannskapspolitiken
(2011/2157(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av de gemensamma meddelandena från kommissionen och unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 25 maj 2011 om ny respons på 
ett föränderligt grannskap (KOM(2011)0303) och den 8 mars 2011 om ett partnerskap för 
demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet (KOM(2011)0200),

– med beaktande av kommissionens meddelanden av den 11 mars 2003 om ett utvidgat 
europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster och 
söder (KOM(2003)0104), av den 12 maj 2004 om europeiska grannskapspolitiken –
strategidokument (KOM(2004)0373), av den 4 december 2006 om stärkande av den 
europeiska grannskapspolitiken (KOM(2006)0726), av den 5 december 2007 om en stark 
europeisk grannskapspolitik (KOM(2007)0774), av den 3 december 2008 om ett östligt 
partnerskap (KOM(2008)0823), av den 20 maj 2008 om Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet (KOM(2008)0319) och av den 12 maj 2010 om utvärdering av den 
europeiska grannskapspolitiken (KOM(2010)0207),

– med beaktande av utvecklingen av den europeiska grannskapspolitiken sedan 2004, och i 
synnerhet kommissionens lägesrapporter om dess genomförande, 

– med beaktande av de handlingsplaner som antagits gemensamt med Egypten, Israel, 
Jordanien, Libanon, Marocko, den palestinska myndigheten och Tunisien, samt med 
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien och av associeringsagendan med 
Ukraina, 

– med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken 
av den 26 juli 2010 och 20 juni 2011,

– med beaktande av slutsatserna från mötet den 13 december 2010 med utrikesministrarna i 
de länder som omfattas av det östliga partnerskapet,

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

– med beaktande av Barcelonaförklaringen om upprättandet av ett partnerskap mellan 
Europa och Medelhavsområdet som antogs vid utrikesministrarnas konferens om 
EuropaMedelhavsområdet den 27–28 november 1995,

– med beaktande av att Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel den 13–14 mars 2008 
godkände Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet,

– med beaktande av förklaringen från det Medelhavstoppmöte som hölls i Paris den 
13 juli 2008,
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– med beaktande av slutsatserna från associeringsrådet EU–Marocko av den 
13 oktober 2008, som gav Marocko en framskjuten ställning, 

– med beaktande av slutsatserna från associeringsrådet EU–Jordanien av den 
26 oktober 2010, som gav Jordanien en framskjuten ställning,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 
24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett 
europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument1,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2010 med titeln 
”Har det nya europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet införts på ett bra sätt 
och leder det till att resultat uppnås i Södra Kaukasien (Armenien, Azerbajdzjan och 
Georgien)?”,

– med beaktande av sina resolutioner om översynen av den europeiska grannskapspolitiken 
– den östliga dimensionen och om översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den 
sydliga dimensionen av den 7 april 2011 (B7-0198/2011 och B7-0199/2011),

– med beaktande av sina resolutioner av den 19 januari 2006 om den europeiska 
grannskapspolitiken2, av den 15 november 2007 om stärkande av den europeiska 
grannskapspolitiken3, av den 6 juli 2006 om det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet (ENPI)4, av den 5 juni 2008 om rådets årliga rapport till 
Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det 
gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)5, av den 19 februari 2009 
om översynen av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet6, av den 
19 februari 2009 om Barcelonaprocessen: union för Medelhavsområdet7, av den 
17 januari 2008 om en strategi för regionalpolitiken vid Svarta havet8, av den 
20 januari 2011 om en EU-strategi för Svarta havet9, av den 20 maj 2010 om en union för 
Medelhavsområdet10, av den 20 maj 2010 om behovet av en EU-strategi för 
Sydkaukasien11, av den 9 september 2010 om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre 
flodområdet12, av den 3 februari 2011 on situationen i Tunisien13, av den 17 februari 2011 
om situationen i Egypten14, av den 10 mars 2011 om det södra grannskapet och särskilt 

                                               
1 EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.
2 EUT C 287 E, 19.1.2006, s. 312.
3 EUT C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
4 EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 760.
5 EUT C 285 E, 26.11.2009, s. 11.
6 EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 83.
7 EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 76.
8 EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
9 Antagna texter, P7_TA(2011)0025.
10 Antagna texter, P7_TA(2010)0192.
11 Antagna texter, P7_TA(2010)0193.
12 Antagna texter, P7_TA(2010)0314.
13 Antagna texter, P7_TA(2011)0038.
14 Antagna texter, P7_TA(2011)0064.
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Libyen, inklusive humanitära aspekter1 och av den 7 juli 2011 om Syrien, Jemen och 
Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika, 

– med beaktande av de rekommendationer som antogs av kommittéerna i den
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet vid dess 
sjätte sammanträdesperiod som hölls i Rom den 3 och 4 mars 2011,

– med beaktande av punkt 41 i resolutionen om stärkande av den europeiska 
grannskapspolitiken av den 15 november 2007, vilken begär att en parlamentarisk 
församling för EU och grannländerna i öster (Euronest) upprättas,

– med beaktande av artikel 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. Respekt för och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter – i synnerhet kvinnors 
rättigheter – rättvisa och rättsstatsprincipen, grundläggande friheter – inbegripet 
yttrandefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet, mötes- och föreningsfrihet och mediefrihet –
stärkandet av säkerhet, demokratisk stabilitet och välstånd, en rättvis fördelning av 
inkomster, rikedomar och möjligheter, kampen mot korruption och främjandet av en god 
samhällsstyrning tillhör EU:s grundläggande principer och mål och är gemensamma 
värderingar som måste utgöra en central del av översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken.

B. Det ligger i EU:s största intresse att vara ekonomiskt ambitiös och politiskt fokuserad i sitt 
stöd till demokratiseringsprocesser. 

C. Starkare förbindelser kräver en tydlig och påvisad reformvilja med målet att göra konkreta 
framsteg som uppfyller de förutbestämda riktmärkena.

D. EU bör förse sig med flexibla instrument med tillräcklig finansiering för att kunna 
förverkliga sina ambitioner.

1. Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet från kommissionen och 
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ny respons på ett 
föränderligt grannskap och strategin som presenteras i detta, i synnerhet i fråga om 
principerna om ömsesidigt ansvar och om att alla parter ansluter sig till de universella 
värdena om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, liksom villkorlighet 
och en skräddarsydd strategi gentemot partnerskapsländerna. 

2. Europaparlamentet insisterar på att differentiering utifrån prestationer och resultat bör 
baseras på tydligt definierade kriterier och riktmärken som kan utvärderas.

Djupgående demokrati och partnerskap med samhällen

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0095.
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3. Även om EU inte har för avsikt att påtvinga en viss modell eller ett färdigt recept för 
politisk reform, betonar parlamentet att den europeiska grannskapspolitiken är baserad på 
gemensamma värderingar och ett engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen och goda styrelseformer.

4. Europaparlamentet välkomnar förslaget om ett europeiskt initiativ för demokrati vilket är 
ett tidsenligt svar på kraven på demokrati från våra grannländers befolkningar. 
Parlamentet understryker att initiativet bör baseras på principerna om insyn och flexibilitet 
och bör komplettera de befintliga EU-instrumenten och det föredömliga arbetet av 
europeiska politiska och icke-politiska stiftelser. Parlamentet understryker att dess omfång 
och organisation bör definieras tydligt och att dess strukturer och förfaranden bör vara 
lätta och okomplicerade. Parlamentet kräver att en verkligt politisk styrkommitté upprättas 
med dess deltagande och att det också är inblandat i efterföljande kontrollmekanismer. 

5. Europaparlamentet betonar vikten av att bygga partnerskap med samhällen och noterar i 
detta avseende förslaget om en finansieringsmekanism för det civila samhället som ett sätt 
att inrikta resurser på civilsamhället på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att föreslå en 
tydlig metod och detaljerade riktmärken för utvärdering av dessa länders demokrati och ge 
tillräckligt detaljerade rapporter som kommer att ligga till grund för fördelningen av 
anslagen under den nya prestationsbaserade strategin ”mer för mer”. Parlamentet kräver 
att dessa rapporter årligen läggs fram till utskottet för utrikesfrågor. Parlamentet 
framhåller behovet av att det civila samhällets organisationer ingår systematiskt i alla 
stadier av översynen. 

7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att ge mer 
information på vägen mot att genomföra principen om ömsesidigt ansvar.

8. Europaparlamentet anser att människorättssituationen ständigt bör övervakas och att en 
årlig utvärdering av situationen skulle kunna ingå i bilagan till varje partnerskapslands 
årliga lägesrapport med en tydlig mekanism för att ompröva och stegvis begränsa 
bilateralt samarbete i fall där brott mot de mänskliga rättigheterna bekräftas.

Hållbar ekonomisk och social utveckling

9. Europaparlamentet betonar att en hållbar demokrati, fungerande och obyråkratiska 
institutioner och rättsstatsprincipen inte bara främjar politisk stabilitet och social välfärd 
utan också den ekonomiska tillväxten genom att förbättra företagsklimatet och dra till sig 
investeringar, vilket tillåter små och medelstora företag att uppstå och främjar handel och 
turism, vilka alla skapar nya arbeten och arbetstillfällen. 

10. Europaparlamentet betonar att omedelbara åtgärder, såsom samfinansiering av redan 
identifierade flaggskepps- eller pilotprojekt eller andra strategiskt viktiga konkreta 
ekonomiska projekt, som snabbt kan tillämpas på fältet med otvivelaktiga konkreta 
resultat, bör vidtas snarast för att lindra situationen i de länder som i nuläget står inför 
väsentliga socioekonomiska kriser.
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11. Europaparlamentet stöder med kraft främjandet av subregionalt samarbete och betonar 
vikten av att utveckla ett ömsesidigt bilateralt och multilateralt ekonomiskt samarbete 
mellan partnerländer vilket skulle medföra konkreta fördelar för allmänheten och förbättra 
det politiska klimatet i regionen.

Associeringsavtal

12. Europaparlamentet betonar möjligheten som förhandlingar om associeringsavtal ger för 
främjandet av reformer. Parlamentet betonar att alla delar bör vara sammankopplade för 
att EU ska kunna fördjupa sitt förhållande på ett helhetsinriktat och konsekvent sätt. 
Parlamentet tror att man därför bör inkludera konkreta villkor, tidsplaner och riktmärken 
för prestanda som bör övervakas regelbundet.

13. Europaparlamentet anser att differentiering bör tillämpas på handel och bjuder in 
partnerskapsländerna till att gå vidare med att skapa förutsättningar som tillåter 
upprättandet av djupgående och breda frihandelsområden och uppmanar EU att hjälpa 
länderna i deras reformansträngningar och öppna sin inre marknad i enlighet därmed. 
Parlamentet understryker att EU också bör utvärdera de politiska, sociala och 
miljömässiga förhållandena i varje land med deras deltagande i det framtida djupgående 
och breda frihandelsområdet som utgångspunkt. 

14. Europaparlamentet välkomnar artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och anser att 
partnerskapsländer från det östliga partnerskapet har en legitim rätt att sträva efter 
EU-medlemskap. Parlamentet tror att slutandet av associeringsavtal inte utesluter detta 
perspektiv utan tvärtom kan vara ett viktigt steg mot fortsatt europeisk integrering.

15. Europaparlamentet bekräftar att målet för det sydliga partnerskapet bör vara ambitiösa 
handelsavtal som gynnar båda parter och kan leda till upprättandet av djupgående och 
breda frihandelsområden, vilket säkerligen är det första steget mot ett stort ekonomiskt 
samarbetsområde för Europa-Medelhavet och också kommer att hjälpa till att lösa de 
ekonomiska problem som våra partnerskapsländer i söder har.

Sektorsamarbete

16. Europaparlamentet betonar att EU bör främja synergi mellan EU:s externa och interna 
politikområden, i synnerhet genom en tillnärmning av lagstiftningen inriktad på 
sysselsättning, fattigdomsbekämpning, energi- och miljösäkerhet och förbättring av det 
sociala skyddet.

17. Europaparlamentet noterar att regionala och gränsöverskridande aspekter av 
sektorsamarbete bör stärkas.

18. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som de lokala myndigheterna spelar i den 
demokratiska utvecklingen i partnerskapsländerna. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att stärka och öka Taiex1 och programmen för partnersamverkan med 
lokala myndigheter i EU och partnerskapsländer.

                                               
1 Byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte.
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Rörlighet

19. Europaparlamentet påminner om att EU bör förbättra hanteringen av migrationsfrågor och 
förbättra villkoren för att lagliga migranter ska kunna etablera sig i EU. Parlamentet anser 
att EU bör gynna laglig arbetskraftsmigration genom att sluta partnerskap för rörlighet. 

20. Europaparlamentet understryker vikten av att särskilt uppmärksamma den yngre 
generationen. Parlamentet betonar att EU bör öka samarbetet på utbildningsområdet och 
omedelbart bredda och öka antalet stipendieprogram och studenters rörlighet genom att 
främja utbytesprogram för högskolestudenter och gymnasieelever samt offentlig-privata 
partnerskap på forskningsområdet. Parlamentet betonar det stora behovet av en 
strukturerad informationspolitik gentemot invånarna i partnerländerna när det gäller 
möjligheten att delta i EU-program.

21. Europaparlamentet tror att EU bör gå vidare i arbetet med förenklade viseringsförfaranden 
och återtagandeavtal, i syfte att, när alla villkor är uppfyllda, närma sig en viseringsfri 
ordning. Parlamentet betonar att bestämmelser om asyl måste vara helt i linje med 
internationella skyldigheter och åtaganden och EU-standarder, särskilt på området 
mänskliga rättigheter.

Den regionala dimensionen

22. Europaparlamentet tror att den multilaterala dimensionen av det östliga partnerskapet 
kommer att stärkas och utvecklas ytterligare, inbegripet forumet för det civila samhället. 
Parlamentet välkomnar förslaget att använda det multilaterala ramverket på ett mer 
strategiskt sätt för att främja de bilaterala förbindelserna mellan partnerländer, och 
förväntar sig konkreta åtgärder med syfte att förverkliga detta förslag.

23. Europaparlamentet påminner om vikten av att samfinansiera specifika och konkreta 
regionala projekt för att bidra till en gemensam utvecklings- och integrationsprocess. I 
detta avseende välkomnar parlamentet möjligheten som inrättandet av en union för 
Medelhavsområdet innebär för att kunna stärka att skapa större samstämmighet mellan 
den bilaterala och den regionala samarbetspolitiken, och på så sätt bättre främja målen för 
samarbetet mellan EU och Medelhavsområdet, mål som grundas på ett ömsesidigt 
erkännande av gemensamma värderingar.

EU och konfliktlösning

24. Europaparlamentet påminner om att EU bör engagera sig mer och spela en mer aktiv och 
konstruktiv roll i att lösa regionala konflikter genom att utveckla fler förtroendeskapande 
åtgärder, beakta nya pragmatiska och innovativa tillvägagångssätt, lansera 
kommunikationsstrategier för allmänheten, stödja medborgarkultur och samhällsdialog 
samt stärka goda grannförbindelser. 

25. Europaparlamentet framhåller behovet av att bevara ett regionalt tillvägagångssätt och 
välkomnar beslutet att utse en särskild representant för Sydkaukasien liksom för södra 
Medelhavsområdet och även specialgruppen för södra Medelhavsområdet.

26. Europaparlamentet välkomnar arbetet som internationella organisationer, särskilt 
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FN-organ, utför på fältet i konflikter och situationer efter konflikter, och deras arbete med 
att främja en hållbar utveckling i hela grannskapsområdet, särskilt UNRWA:s långvariga 
engagemang för palestinska flyktingar.

Den parlamentariska dimensionen

27. Europaparlamentet betonar att det spelar en viktig roll, genom sina parlamentsdelegationer 
och delegationer till parlamentariska församlingar, för att stärka den politiska dialogen 
och främja friheter utan begränsningar, demokratiska reformer och rättsstatsprincipen i 
grannpartnerländerna och framhäver att dessa kontakter också kan vara ett sätt att bedöma 
i vilken utsträckning de kommande kriterierna uppfylls.

28. Europaparlamentet understryker att de multilaterala parlamentariska församlingarna, 
såsom Euronest och den parlamentariska församlingen för unionen för 
Medelhavsområdet, är avgörande för att skapa förtroende och bygga sammanhållning 
mellan EU och partnerskapsländerna och även partnerskapsländerna sinsemellan, och 
bidrar därför i stor utsträckning till att uppnå målen för det östliga partnerskapet och 
unionen för Medelhavsområdet. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen att i största möjliga utsträckning knyta Euronest-medlemmar till det östliga 
partnerskapets multilaterala strukturer och plattformar. Parlamentet insisterar på behovet 
av att erkänna den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet som 
en legitim parlamentarisk institution inom unionen för Medelhavsområdet. Parlamentet 
framhäver att ett fullvärdigt sekretariat kommer att ge ökad sammanhållning i den 
parlamentariska församlingens arbete och likformighet med ENP-programmen som har 
planerats för den sydliga regionala dimensionen.

Finansiering

29. Europaparlamentet välkomnar förslaget om ett nytt europeiskt grannskapsinstrument och 
den ökade finansieringen till ENP, som begärts i tidigare resolutioner. Parlamentet anser 
att fördelningen av medel bör vara flexibel och tillräcklig för båda regioner med ett 
resultatinriktat och inte geografiskt styrt tillvägagångssätt. Parlamentet noterar att mer 
flexibilitet och förenkling bör åtföljas av respekt för rätten till demokratisk kontroll och 
ökad tillsyn av utgifterna.

30. Europaparlamentet betonar att finansieringen av ENP inte bör påverkas av den nuvarande 
statsskuldkrisen.

31. Europaparlamentet anser att finansieringsmekanismen för det civila samhället skulle 
kunna betraktas som en integrerad del av det europeiska grannskapsinstrumentet. 
Parlamentet föreslår att man överväger idén om att flytta förvaltningen av det europeiska 
grannskapsinstrumentets medel till finansieringsmekanismen för det civila samhället om 
staterna inte lyckas uppfylla kraven för finansiering på grund av otillfredsställande 
resultat. 

32. Europaparlamentet betonar att fördelningen av medel bör baseras på ett begränsat antal, 
tydligt definierade prioriteringar som tar hänsyn till partnerskapsländernas behov och 
baseras på tydliga villkor. Parlamentet understryker att budgetstöd endast bör användas 
där det finns garantier för en sund budgetförvaltning och att alla tillgängliga verktyg bör 
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användas för att bättre återspegla prioriteringarna.

33. Europaparlamentet understryker behovet av en konsekvent metod för det stöd som de 
enskilda medlemsstaterna och EU ger till grannländerna inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken. Parlamentet stöder alla mekanismer som kan hjälpa att samordna och 
effektivisera insatserna från olika EU-givare i ENP-länderna utan att öka den onödiga 
byråkratiska bördan.

34. Europaparlamentet insisterar på att rådet antar lagstiftningsförslaget om ändring av 
artikel 23 i det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet som lades fram av 
kommissionen i maj 2008 och antogs av parlamentet den 8 juli 2008, vilket skulle göra det 
möjligt att återinvestera medel från tidigare verksamhet. Parlamentet påminner om att 
denna åtgärd redan anses självklar och återspeglas i förslaget till finansiering av 
översynen av den europeiska grannskapspolitiken i budgeten för 2011–2013. 

35. Europaparlamentet välkomnar arbetet som Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) gjort och understryker 
vikten och behovet av fler synergier med andra internationella finansiella institutioner som 
också är aktiva i dessa länder. Parlamentet stödjer ändringen av EBRD:s stadgar för att de 
sydliga partnerländerna också ska vara berättigade till bistånd.

*
* *

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/ 
kommissionens vice ordförande, Europeiska utrikestjänsten, regeringarna och parlamenten 
i medlemsstaterna och länderna i den europeiska grannskapspolitiken samt till 
generalsekreteraren för unionen för Medelhavsområdet.


