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Europa-Parlamentets beslutning om revisionen af den europæiske naboskabspolitik –
den østlige dimension 

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til sine tidligere beslutninger af 19. januar 2006 om den europæiske 
naboskabspolitik (ENP), af 15. november 2007 om styrkelse af ENP, af 6. juli 2006 om 
det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og af 19. februar 2009 om 
revision af ENPI, 

– 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 Armenien, 
Aserbajdsjan, Georgien og Moldova, og associeringsagendaen med Ukraine,

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik af 26. 
juli 2010,

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. maj 2010 "Status over den europæiske 
naboskabspolitik"1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. december 2008 "Østpartnerskabet"2,

– der henviser til Kommissionens meddelelser af 5. december 2007 "En stærk europæisk 
naboskabspolitik"3, af 4. december 2006 "Om styrkelse af EU's naboskabspolitik"4, af 12. 
maj 2004 "EU's naboskabspolitik – strategidokument"5, af 11. marts 2003 "Det bredere 
europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd6,

– 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 
partnerskabsinstrument7 (ENPI),

                                               
1 KOM(2010)0207.
2 KOM(2008)0823.
3 KOM(2007)0774.
4 KOM(2006)0726.
5 KOM(2004)0373.
6 KOM(2003)0104.
7 EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Lissabontraktaten har skabt betingelserne for, at EU kan forbedre 
effektiviteten af og sammenhængen i sine forbindelser med aktører og partnere, navnlig 
med sine nabolande, 

B. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union 
skal udvikle særlige forbindelser til sine nabolande med henblik på at skabe et område 
med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens værdier og er kendetegnet ved
tætte og fredelige forbindelser baseret på samarbejde,

C. der henviser til, at ENP siden sin begyndelse har bidraget til styrkelse af forbindelserne 
med partnerlandene og medført reelle fordele; der henviser til, at der stadig er store 
udfordringer, og at fokus nu bør rettes mod gennemførelse med klart fastlagte 
handlingsprioriteter, klare kriterier og differentiering efter præstationer,

D. der henviser til, at det østlige partnerskab danner en meningsfuld politisk ramme for 
udbygning af forbindelserne med og blandt partnerlandene på grundlag af principper om 
fælles ejerskab og ansvar; der henviser til, at en styrkelse af forbindelserne kræver et øget 
fælles engagement og håndgribelige fremskridt i retning af god regeringsførelse,

E. der henviser til, at EU bør fremme en bottom-up-tilgang ved at øge støtten til 
civilsamfund og medier og med henblik på at videreføre demokratiseringsprocesserne, 
hvilket er en forudsætning for langsigtet stabilitet,

F. der henviser til, at uløste konflikter hindrer den økonomiske, sociale og politiske 
udvikling i de berørte lande og det regionale samarbejde samt den regionale stabilitet og 
sikkerhed, 

G. der henviser til, at ENPI har bidraget til forenkling af finansieringen af ENP; der henviser 
til, at udformningen af det efterfølgende instrument bør afspejle konklusionerne i den 
strategiske revision af ENP og gennemføres på grundlag af brede høringer, 

Revision af den europæiske naboskabspolitik – generelt

1. bekræfter de værdier, principper og forpligtelser, som ENP er baseret på, herunder 
demokrati, retsstatsprincipper, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder, markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse; 
mener, at ENP stadig udgør en gyldig ramme for udbygning og styrkelse af 
forbindelserne med vores nærmeste partnerlande med henblik på at støtte deres politiske, 
sociale og økonomiske reformer og understreger betydningen af at fastholde princippet 
om fælles ejerskab i udformningen og gennemførelsen af programmer og aktiviteter;

2. understreger, at den strategiske revision af ENP bør afspejle et øget politisk engagement 
fra alle partnerlande og styrke den præstationsbaserede differentiering på grundlag af 
klart fastlagte kriterier;

3. understreger behovet for anerkendelse af de ændringer, som Lissabontraktaten har bragt 
med sig, navnlig den højtstående repræsentants/næstformandens forstærkede rolle, EU-
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Udenrigstjenestens oprettelse og Europa-Parlamentets nye beføjelser, for at skabe bedre 
sammenhæng i EU's udenrigspolitik og forbedre effektiviteten og legitimiteten af de 
eksterne dimensioner og aktioner;

Den europæiske naboskabspolitik – øst

4. glæder sig over iværksættelsen af det østlige partnerskab som en politisk ramme for 
fremme af ENP's østlige dimension, der sigter mod udbygning og styrkelse af 
forbindelserne mellem EU og de østlige nabolande, tilskynder til politisk samarbejde, 
økonomisk integration og lovgivningsmæssig tilnærmelse, samtidig med at de politiske 
og samfundsøkonomiske reformer i partnerlandene understøttes; opfordrer Rådet, 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udarbejde klare kriterier for overvågning 
af sådanne reformer, idet det bemærkes, at kriterierne bør tage højde for de særlige 
forhold i hvert partnerland, herunder deres forskellige mål og potentialer; 

5. understreger, at udsigten til optagelse i EU, som det fastslås i artikel 49 i traktaten om 
Den Europæiske Union, udgør det langsigtede mål for vores partnerlande og fremhæver 
betydningen af at bevare udsigten til medlemskab som drivkraft for reformer i disse 
lande;

6. minder om, at de fælles grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincipper 
og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
domstolenes uafhængighed, bekæmpelse af korruption, som ENP og det østlige 
partnerskab er baseret på, stadig bør udgøre den målestok, hvormed vores partnerlandes 
præstationer bedømmes; henstiller derfor til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten på 
mere ambitiøs vis at følge op på gennemførelsen af de årlige aktionsprogrammer på dette 
område;

7. bemærker, at der siden påbegyndelsen af ENP i 2004 er opnået blandede resultater med 
en positiv udvikling med hensyn til menneskerettigheder og demokratisering i flere 
partnerlande og visse negative tendenser i andre, navnlig i Belarus; 

8. understreger, at bekæmpelse af korruption, navnlig ved domstolene og hos politiet, bør 
tildeles højeste prioritet i forbindelse med udviklingen af EU's forbindelser med de 
østlige partnerlande, og at dette bør afspejles inden for det omfattende program for 
institutionsopbygning;

9. understreger betydningen af at supplere EU's bilaterale forbindelser med landene i det 
østlige partnerskab med en multilateral dimension gennem et øget antal aktiviteter og 
initiativer inden for de tematiske platforme, idet der rettes særlig opmærksomhed mod 
yderligere fremme af en aktiv dialog med civilsamfundet; bemærker dog, at den bilaterale 
dimension stadig er fremtrædende og opfordrer til en klarere og mere streng 
differentiering, hvor ambitioner og forpligtelser følges op af gennemførelse, og reelle 
fremskridt belønnes; er af den faste overbevisning, at intensivering af forbindelserne med 
de partnerlande, som viser de bedste resultater, vil have en positiv effekt på de andre 
lande og kan føre til en forbedring af det multilaterale samarbejde;

10. understreger, at civilsamfundsorganisationerne spiller en afgørende rolle i forbindelse 
med fremme af de værdier, som ENP bygger på, navnlig menneskerettigheder og 
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demokratisering, og at denne rolle samt disse organisationers bidrag til gennemførelsen af 
projekter under ENPI og overvågning af gennemførelsen af ENP-handlingsplaner bør 
fremmes yderligere ved at tildele dem mere finansiel og institutionel støtte; glæder sig 
over civilsamfundsorganisationernes aktive deltagelse i civilsamfundsforummet, navnlig 
organisationer fra partnerlandene; 

11. fremhæver lokalmyndighedernes betydning for den demokratiske udvikling i vores 
partnerlande og opfordrer til udbredelse af venskabsprogrammer mellem 
lokalmyndighederne i EU-lande og partnerlande samt oprettelse af en lokal og regional 
forsamling for Østeuropa og Sydkaukasus;

12. understreger betydningen af pressefrihed og uafhængige medier for udviklingen af 
demokrati og som et middel til fremme af udveksling og kommunikation mellem 
regionens samfund og mellem disse og EU; opfordrer EU til at støtte etableringen og 
konsolideringen af medieudbydere, herunder gennem finansielle bidrag, som en måde at 
fremme direkte kommunikation i samfundene på; 

13. gentager sin holdning om, at associeringsaftaler er et vigtigt redskab til stimulering af 
reformprocesser og bør indeholde konkrete betingelser, tidsplaner og præstationskriterier 
og være ledsaget af en regelmæssig overvågningsproces med henblik på effektiv 
udbygning af de bilaterale forbindelser med EU i et helhedsperspektiv og med henblik på 
forbedring af sammenhængen mellem komponenterne i sådanne aftaler, dvs. de politiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle komponenter samt respekt for menneskerettighederne; 
glæder sig over iværksættelsen i 2011 af de forberedende aktiviteter til det omfattende 
program for institutionsopbygning; understreger, at EU i betragtning af den ambitiøse 
karakter af associeringsaftalerne og disses afgørende betydning for det østlige 
partnerskabs fremtid bør støtte de pågældende lande gennem teknisk og finansiel bistand, 
så de bliver i stand til at opfylde gennemførelsesforpligtelserne;

14. glæder sig over arbejdet i EU's højtstående rådgivende ekspertgruppe i Armenien og 
påbegyndelsen af dens arbejde i Moldova; opfordrer den højtstående 
repræsentant/næstformanden og Kommissionen til at overveje muligheden af at give 
sådan en form for bistand til andre østlige partnerlande;

15. mener, at øget økonomisk integration befordrer reformprocesserne og er en drivkraft for 
forandringer; er af den opfattelse, at udsigten til oprettelse af vidtgående og omfattende 
frihandelsområder med EU, når de nødvendige betingelser er opfyldt, er en af de 
stærkeste tiltrækningskræfter ved det østlige partnerskab for partnerlandene og udgør et 
stærkt incitament til reformer; 

16. understreger betydningen af at støtte borgernes mobilitet og forvaltning af 
migrationsstrømmene, navnlig gennem visumlempelse og aftaler om tilbagetagelse, med 
henblik på gradvist at bevæge sig i retning af det langsigtede mål om fuld 
visumliberalisering, for så vidt de relevante betingelser er opfyldt; opfordrer til indgåelse 
af bilaterale aftaler, som indeholder ajourføring af den nationale migrationslovgivning i 
ENP-landene; fremhæver behovet for at sikre, at gennemførelsen af sådanne aftaler og 
politikker, navnlig hvad angår indrømmelse af asyl, er i fuld overensstemmelse med 
internationale forpligtelser og tilsagn og med EU-standarder, især med hensyn til 
menneskerettigheder; 
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17. opfordrer Kommissionen til at rette særlig opmærksomhed mod mobiliteten for 
studerende, akademikere, forskere og forretningsfolk ved at sikre passende midler og 
gennem styrkelse og udvidelse af eksisterende stipendieprogrammer; glæder sig over 
etableringen af mobilitetspartnerskaber med Moldova og Georgien og opfordrer til 
etablering af sådanne partnerskaber med andre østlige partnerlande som et led i EU's 
samlede migrationsstrategi; 

18. understreger betydningen af sektorsamarbejde i lyset af den voksende indbyrdes 
afhængighed, navnlig på områder som energisikkerhed, miljø og klimaforandringer, 
uddannelse, informationsteknologi, forskning, transport, social udvikling og integration, 
beskæftigelse og beskæftigelsesfremmende politikker, sundhedssamarbejde; understreger, 
at et øget sektorsamarbejde kan fremme synergier mellem EU-interne politikker og ENP; 
mener i denne henseende, at flere partnerlande bør opfordres til at indgå protokoller med 
EU vedrørende deltagelse i fællesskabsprogrammer og -aktiviteter; 

19. minder om ENPI's værdi som finansieringsinstrument for ENP, men fremhæver dog 
behovet for at udvise større fleksibilitet og hurtigere reaktionsevne i krisesituationer samt 
sikre en mere målrettet bistand, navnlig til civilsamfundet og de lokale 
forvaltningsniveauer, idet der anvendes en bottom-up-tilgang; understreger værdien af at 
overvåge forvaltningen og gennemførelsesprocesserne i forbindelse med de forskellige 
programmer under ENPI; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at 
gennemføre høringer af Parlamentet og aktørerne i civilsamfundet i den forestående 
udformning af det efterfølgende instrument;

20. understreger betydningen af opretholdelse af passende finansieringsniveauer og glæder 
sig over den forbedrede koordination af arbejdet i de internationale finansielle 
institutioner og hos andre donorer med henblik på forbedring af effektiviteten og fremme 
af synergier; understreger, at EU bør bidrage til en bedre udnyttelse af de eksisterende 
ressourcer i partnerlandene gennem øget opmærksomhed på praktisk samarbejde, således 
at institutionerne i disse lande bliver bedre til at gennemføre de reformer og forpligtelser, 
der er indeholdt i de forskellige aftaler, som er indgået med EU;

21. anser budgetstøtte for at være et fornuftigt redskab til skabelse af reelle incitamenter, men 
mener dog, at denne støtte bør underlægges visse betingelser, herunder gennemførelsen af 
budgetforvaltning og kontrolprocedurer i modtagerlandene, lave korruptionsniveauer og 
evnen til at anvende en sådan støtte på gennemsigtig, effektiv og ansvarlig vis;

22. noterer sig EU's forstærkede engagement i sikkerhedsspørgsmål i det østlige naboområde 
med oprettelsen af EUBAM i Moldova og EUMM i Georgien; opfordrer den højtstående 
repræsentant/næstformanden og EU-Udenrigstjenesten til at styrke deres engagement i 
løsningen af langtrukne konflikter gennem en mere aktiv deltagelse i faste og 
midlertidige konfliktløsningsstrukturer, navnlig i OSCE, og gennem tillidsskabende 
foranstaltninger og programmer, herunder iværksættelse af nye missioner og drøftelse af 
pragmatiske initiativer, såsom uformelle kontakter med samfundene i 
løsrivelsesområderne og deres ledere; understreger betydningen af at styrke princippet 
om godt naboskab gennem ENP, det østlige partnerskab og forhandlingerne om 
associeringsaftaler; mener, at EU's særlige repræsentanter stadig spiller en vigtig rolle, 
navnlig i områder, hvor mandatet har en regional dimension;
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Europa-Parlamentets rolle

23. understreger den afgørende betydning, som Europa-Parlamentet har i forbindelse med 
fremme af politisk debat, samt dets rolle i styrkelsen af frihed og demokrati i partner- og 
nabolandene; minder om Parlamentets tilsagn om at øge sammenhængen i sit arbejde på 
tværs af de forskellige parlamentariske organer samt at styrke dets forbindelser med 
civilsamfundet og effektiviteten af organernes aktiviteter, herunder gennem bedre 
udnyttelse af dets delegationer til de interparlamentariske organer;

24. opfordrer indtrængende til, at der straks oprettes en parlamentarisk forsamling for EU og 
de østlige nabolande (Euronest), og understreger dennes rolle i udbygningen af 
demokratiet og de demokratiske institutioner samt dens betydning for fremme af den 
parlamentariske dimension i partnerskabet; 

25. fremhæver Europa-Parlamentets rolle på alle stadier og udviklingsområder i ENP både 
med hensyn til fastlæggelsen af strategiske valg og i forbindelse med kontrol med 
gennemførelsen af ENP og gentager sit tilsagn om fortsat at udøve parlamentarisk kontrol 
med gennemførelsen af ENP ved bl.a. at føre regelmæssige drøftelser med 
Kommissionen om anvendelsen af ENPI; beklager imidlertid den begrænsede aktindsigt i 
dokumenter og adgang til høringer i forbindelse med forberedelsen af de relevante 
programmeringsdokumenter og anmoder desuden om, at Parlamentet får aktindsigt i 
mandaterne for alle internationale aftaler, der forhandles om med ENP-partnerlandene i 
overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, hvoraf det fremgår, at Parlamentet 
straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren;

*
* *

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den 
højtstående repræsentant/næstformanden og EU-Udenrigstjenesten, Regionsudvalget, 
ENP-landenes regeringer og parlamenter, OSCE og Europarådet.


