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Europaparlamentets resolution om översynen av den europeiska grannskapspolitiken –
den östliga dimensionen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 19 januari 2006 om den 
europeiska grannskapspolitiken, av den 15 november 2007 om stärkande av den 
europeiska grannskapspolitiken, av den 6 juli 2006 om det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och av den 19 februari 2009 om översynen av det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, 

– med beaktande av den europeiska grannskapspolitikens utveckling sedan 2004, särskilt 
kommissionens framstegsrapporter om dess genomförande,

– med beaktande av de handlingsplaner som har antagits med Armenien, Azerbajdzjan, 
Georgien och Moldavien samt den associeringsagenda som har antagits med Ukraina,

– med beaktande av utrikesrådets slutsatser av den 26 juli 2010 om den 
europeiska grannskapspolitiken,

– med beaktande av den gemensamma förklaring som utfärdades vid toppmötet i Prag den 
7 maj 2009 om det östliga partnerskapet,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 maj 2010 med 
titeln ”Utvärdering av den europeiska grannskapspolitiken”1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 december 2008 med 
titeln ”Östligt partnerskap”2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 december 2007 med titeln 
”En stark europeisk grannskapspolitik”3, av den 4 december 2006 med titeln 
”Stärkande av den europeiska grannskapspolitiken”4, av den 12 maj 2004 med 
titeln ”Europeiska grannskapspolitiken – Strategidokument”5 och av den av den 
11 mars 2003 med titeln ”Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna 
med våra grannländer i öster och söder”6,

                                               
1 KOM(2010)0207.
2 KOM(2008)0823.
3 KOM(2007)0774.
4 KOM(2006)0726.
5 KOM(2004)0373.
6 KOM(2003)0104.
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– 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 artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Lissabonfördraget har skapat förutsättningar för EU att förbättra effektiviteten och 
samstämdheten i sina förbindelser med aktörer och partnerländer, i synnerhet 
grannländer. 

B. Enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska unionen ska unionen utveckla särskilda 
förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god 
grannsämja som grundar sig på unionens värderingar och utmärks av nära och fredliga 
förbindelser som bygger på samarbete.

C. Den europeiska grannskapspolitiken har sedan den infördes lett till stärkta förbindelser 
med partnerländer och till vissa påtagliga förbättringar. Några utmaningar kvarstår dock 
och man bör nu fokusera på genomförandet, som bör grunda sig på klart fastställda 
åtgärdsprioriteringar, tydliga riktmärken och resultatbaserad differentiering.

D. Det östliga partnerskapet utgör en meningsfull politisk ram för att skapa fördjupade 
förbindelser med och bland partnerländerna utifrån principer om delaktighet och ansvar. 
För att stärkta förbindelser ska kunna uppnås krävs ett utökat gemensamt åtagande och 
påtagliga framsteg i fråga om god samhällsstyrning.

E. EU bör främja ett nedifrån-och-upp-förfarande (s.k. bottom-up-approach) och öka sitt 
stöd till det civila samhället och till medierna för att främja demokratiseringsprocesserna, 
vilket är en förutsättning för en långsiktig stabilisering.

F. Olösta konflikter hämmar inte bara den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i 
de berörda länderna, utan även det regionala samarbetet liksom den regionala stabiliteten 
och säkerheten. 

G. Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet har bidragit till att förenkla 
finansieringen av den europeiska grannskapspolitiken, och utformandet av efterföljande 
instrument bör återspegla slutsatserna från den strategiska översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken och utföras genom omfattande samråd.

Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – allmänt

1. Europaparlamentet bekräftar åter de värden, principer och åtaganden som ligger till grund 
för den europeiska grannskapspolitiken, däribland demokrati, rättsstatsprincipen, respekt 
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, marknadsekonomi, hållbar 
utveckling samt god samhällsstyrning. Den europeiska grannskapspolitiken är fortfarande 
en gångbar ram för att fördjupa och stärka förbindelserna med våra närmaste partner, för 

                                               
1 EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.
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att på så sätt stödja deras politiska, sociala och ekonomiska reformer. Parlamentet 
understryker vikten av att principen om gemensamt ansvar upprätthålls i utarbetandet och 
genomförandet av program och åtgärder.

2. Europaparlamentet betonar att den strategiska översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken bör återspegla ett ökat politiskt åtagande från alla partner och stärka 
den prestationsbaserade differentieringen utifrån tydligt definierade riktmärken.

3. Europaparlamentet betonar att man bör anamma de förändringar som Lissabonfördraget 
medfört, särskilt den förstärkta rollen för vice ordföranden/den höga representanten, 
inrättandet av Europeiska utrikestjänsten (utrikestjänsten) samt Europaparlamentets nya 
befogenheter, för att EU:s utrikespolitik ska bli mer samstämd och dess externa 
dimension och verksamhet bli effektivare och legitimare.

Den europeiska grannskapspolitiken i öster

4. Europaparlamentet ställer sig positivt till inledandet av det östliga partnerskapet, som 
utgör en politisk ram för att utöka den europeiska grannskapspolitikens östliga dimension 
i syfte att fördjupa och stärka förbindelserna mellan EU och dess grannländer i öster, för 
att på så sätt främja politisk associering, ekonomisk integration och lagstiftningsmässig 
tillnärmning och samtidigt stödja politiska och socioekonomiska reformer i 
partnerländerna. Rådet, kommissionen och utrikestjänsten uppmanas att utarbeta tydliga 
riktmärken för övervakningen av reformarbetet, vilka bör ta hänsyn till de olika 
partnerländernas särskilda karaktär, inklusive deras olika målsättningar och möjligheter. 

5. Europaparlamentet framhåller att utsikterna till EU-anslutning i enlighet med artikel 49 i 
fördraget om Europeiska unionen utgör det långsiktiga målet för våra partnerländer. 
Parlamentet betonar vikten av att låta utsikten till ett medlemskap även fortsättningsvis 
utgöra drivkraften för reformer i dessa länder.

6. Europaparlamentet erinrar om att våra partnerländers prestationer även fortsättningsvis i 
första hand bör mätas utifrån de gemensamma grundläggande värdena, bl.a. demokrati, 
rättsstatsprincipen, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, ett 
oberoende domstolsväsen och korruptionsbekämpning, som utgör grunden för den 
europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet. Kommissionen och 
utrikestjänsten uppmanas därför att höja ambitionsnivån för arbetet med att genomföra de 
årliga handlingsprogrammen på detta område.

7. Europaparlamentet konstaterar att resultaten varit blandade sedan den europeiska 
grannskapspolitiken inleddes 2004. Medan utvecklingen har varit positiv vad gäller 
mänskliga rättigheter och demokratisering i några partnerländer har situationen 
försämrats på vissa områden i andra partnerländer, framför allt Vitryssland. 

8. Europaparlamentet betonar att korruptionsbekämpningen, särskilt inom rättsväsendet och 
polisen, bör vara en fråga av högsta prioritet när EU ska utveckla sina förbindelser med 
de östliga partnerländerna och att detta bör återspeglas i det heltäckande programmet för 
institutionsuppbyggnad.
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9. Europaparlamentet understryker vikten av att EU:s bilaterala förbindelser med de 
östliga partnerländerna kompletteras med en multilateral dimension genom ett ökat antal 
åtgärder och initiativ i de tematiska plattformarna, varvid man i synnerhet bör inrikta sig 
på att ytterligare främja en aktiv dialog med det civila samhället. Parlamentet konstaterar 
emellertid att den bilaterala dimensionen fortfarande har en framträdande roll, och 
efterlyser en tydligare och striktare differentiering, där ambitioner och åtaganden 
förverkligas och konkreta framsteg belönas. Parlamentet är fast övertygat om att man, 
genom att knyta närmare band med de partnerländer som uppnått bäst resultat, kan 
påverka övriga partnerländer i positiv riktning och även stärka det multilaterala 
samarbetet.

10. Europaparlamentet framhåller att organisationerna inom det civila samhället har en 
avgörande funktion när det gäller att främja de värden som ligger till grund för den 
europeiska grannskapspolitiken, framför allt mänskliga rättigheter och demokratisering. 
Denna funktion, liksom organisationernas delaktighet i genomförandet av olika projekt 
inom ramen för det europeiska partnerskapsinstrumentet och i övervakningen av 
genomförandet av de handlingsplaner som ingår i den europeiska grannskapspolitiken, 
bör främjas ytterligare genom att dessa organisationer tilldelas en större andel av det 
ekonomiska och institutionella stödet. Parlamentet välkomnar att organisationer inom det 
civila samhället, särskilt från partnerländerna, deltar aktivt i forumet för det civila 
samhället. 

11. Europaparlamentet understryker de lokala myndigheternas betydelse för den 
demokratiska utvecklingen i partnerländerna, och efterlyser att vänortsprogrammen 
mellan lokala myndigheter i EU- respektive partnerländer utökas och att församlingen för 
lokala och regionala myndigheter i Östeuropa och södra Kaukasus inrättas.

12. Europaparlamentet betonar att pressfrihet och oberoende medier är av stor betydelse för 
utvecklandet av demokratier och för att främja utbyte och kommunikation dels mellan 
olika samhällen i regionen, dels mellan dessa samhällen och EU. EU uppmanas att, 
exempelvis genom ekonomiskt stöd, bidra till att massmedier skapas och stärks, bland 
annat i syfte att främja direkta kommunikationskanaler mellan olika samhällen. 

13. Associeringsavtalen är viktiga instrument när det gäller att ge näring åt reformarbete. De 
bör innehålla konkreta villkor, tidtabeller och riktmärken för prestanda och bör åtföljas av 
en regelbunden övervakningsprocess för att på ett effektivt sätt och utifrån en helhetssyn 
fördjupa de bilaterala förbindelserna med EU och för att skapa en större samstämdhet 
mellan avtalens alla beståndsdelar, det vill säga de politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella beståndsdelarna samt de som avser respekt för mänskliga rättigheter. 
Europaparlamentet välkomnar att förberedelserna för det heltäckande programmet för 
institutionsuppbyggnad kommer att inledas under 2011, och framhåller, med tanke på 
associeringsavtalens ambitiösa karaktär och deras avgörande roll för det östliga 
partnerskapets framtid, att EU bör stödja dessa länder genom tekniskt och ekonomiskt 
stöd som ger dem möjlighet att fullgöra sina åtaganden vad gäller genomförandet av 
avtalen.

14. Europaparlamentet välkomnar arbetet inom EU:s rådgivande högnivågrupp i Armenien, 
liksom inledandet av högnivågruppens arbete i Moldavien. Vice ordföranden/den höga 
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representanten och kommissionen uppmanas att diskutera möjligheten att erbjuda sådant 
stöd till andra östliga partnerländer.

15. Europaparlamentet betraktar ökad ekonomisk integration som en reformbärare och 
förändringsfaktor. För partnerländerna är utsikten att, när de nödvändiga villkoren väl är 
uppfyllda, ingå djupgående och omfattande frihandelsavtal med EU en av de viktigaste 
lockelserna med det östliga partnerskapet och ett kraftfullt incitament för reformer. 

16. Europaparlamentet betonar vikten av att invånarnas rörlighet främjas och 
migrationsströmmarna hanteras, framför allt genom avtal om viseringslättnader och 
återtagandeavtal för att, förutsatt att de föreskrivna villkoren uppfyllts, gradvis få till 
stånd en fullständig avreglering av viseringsbestämmelserna, vilket är den långsiktiga 
målsättningen. Parlamentet efterlyser bilaterala avtal som innehåller bestämmelser om en 
uppdatering av grannskapsländernas migrationslagstiftningar, och framhåller att man 
måste se till att sådana avtal och strategier, särskilt vad gäller beviljandet av asyl, 
genomförs i överensstämmelse med internationella skyldigheter och åtaganden och med 
EU:s normer, särskilt i fråga om mänskliga rättigheter. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i synnerhet uppmärksamma rörligheten 
för studenter, akademiker, forskare och affärsmän genom att tillhandahålla de resurser 
som behövs och stärka och utöka de befintliga stipendieprogrammen. 
Rörlighetspartnerskapen med Moldavien och Georgien välkomnas. Sådana partnerskap 
bör ingås även med andra östliga partnerländer, som en del av EU:s övergripande strategi 
för migration. 

18. Samarbetet inom olika sektorer är av stor betydelse med tanke på det växande ömsesidiga 
beroendet, i synnerhet inom områden som energitrygghet, miljö och klimatförändringar, 
utbildning, informationsteknik, forskning, transport, social utveckling och social 
integration, sysselsättning och sysselsättningsskapande strategier samt hälso- och 
sjukvårdssamarbete. Europaparlamentet betonar att ett utökat samarbete inom de olika 
sektorerna skulle kunna bidra till synergieffekter mellan EU:s interna politik och den 
europeiska grannskapspolitiken. Därför bör fler partnerländer uppmuntras att ingå 
protokoll med EU om att delta i EU:s program och byråer. 

19. Europaparlamentet påminner om det europeiska partnerskapsinstrumentets betydelse för 
finansieringen av den europeiska grannskapspolitiken, men vill betona att flexibiliteten 
och reaktionsförmågan i samband med krissituationer behöver förbättras och att stödet 
behöver bli mer målinriktat och i synnerhet riktas till det civila samhället och de lokala 
nivåerna, för att på så sätt se till att nedifrån-och-upp-förfarandet tillämpas. Parlamentet 
belyser värdet av övervaknings-, förvaltnings- och genomförandeprocesserna i de olika 
programmen inom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att hålla tidiga samråd med parlamentet och 
det civila samhällets aktörer i samband med att det efterföljande instrumentet tas fram 
inom kort.

20. Europaparlamentet betonar vikten av att lämpliga finansieringsnivåer upprätthålls och 
finner det glädjande att se den förbättrade samordningen av de internationella 
finansinstitutens och andra givares arbete, eftersom det leder till förbättrad effektivitet 
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och bidrar till synergieffekter. EU bör också bidra till en bättre användning av befintliga 
resurser bland partnerländerna. Detta bör ske genom att man i högre grad fokuserar på 
konkret samarbete i syfte att ge partnerländernas institutioner större möjligheter att 
genomföra de reformer och fullgöra de åtaganden som fastställts i de olika avtal som 
ingåtts med EU.

21. Budgetstöd är ett användbart hjälpmedel för att åstadkomma verkliga incitament. 
Europaparlamentet anser emellertid att budgetstödet endast bör beviljas under vissa 
villkor och bland annat vara avhängigt av att mottagarländerna har en effektiv 
budgetförvaltning och effektiva kontrollförfaranden, låg korruption samt förmåga att 
använda stödet med öppenhet, effektivitet och ansvarsskyldighet.

22. Europaparlamentet konstaterar att EU har utökat sitt engagemang i säkerhetsfrågorna i 
det östliga grannskapet genom att upprätta EUBAM i Moldavien och EUMM i Georgien. 
Vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten uppmanas att i högre grad 
delta i arbetet med att lösa utdragna konflikter och att göra detta genom ett aktivare 
deltagande i permanenta och tillfälliga konfliktlösningsstrukturer, särskilt OSSE, och 
genom förtroendeskapande åtgärder och program, och bland annat inleda nya uppdrag 
och överväga att ta pragmatiska initiativ, t.ex. informella kontakter med olika samhällen 
och ledare i utbrytarområdena. Parlamentet understryker att den europeiska 
grannskapspolitiken, det östliga partnerskapet och förhandlingarna om 
associeringsavtalen måste bidra till att principen om goda grannförbindelser stärks. 
Parlamentet anser att EU:s särskilda representanter fortfarande kommer att ha en viktig 
funktion, särskilt i de fall där deras mandat har en regional dimension.

Europaparlamentets roll

23. Europaparlamentet spelar en nyckelroll när det gäller främjandet av den politiska 
debatten och bidrar även till ökad frihet och demokrati bland partnerländerna i 
grannskapsområdet. Parlamentet understryker sitt åtagande för att göra arbetet inom de 
olika parlamentsorganen mer samstämt, förbättra sina förbindelser med det civila 
samhället och effektivisera sina organs verksamhet, bland annat genom en bättre 
användning av parlamentets delegationer till olika interparlamentariska organ.

24. Europaparlamentet begär att den gemensamma parlamentariska församlingen för EU och 
grannländerna i öster (Euronest) inrättas omgående, och understryker Euronests roll när 
det gäller att stärka demokratin och de demokratiska institutionerna samt dess betydelse 
när det gäller att utöka partnerskapets parlamentariska dimension. 

25. Europaparlamentet spelar en viktig roll i samtliga skeden och på samtliga områden när 
det gäller den europeiska grannskapspolitikens utveckling, både när de strategiska valen 
ska fastställas och när genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken ska 
kontrolleras. Parlamentet upprepar sitt åtagande att fortsätta att utöva rätten till 
parlamentarisk kontroll vid genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken, bland 
annat genom regelbundna diskussioner med kommissionen om tillämpningen av det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Parlamentet finner det emellertid 
beklagligt att tillgången till handlingar är begränsad och att även samråden vid 
utarbetandet av relevanta programplaneringsdokument är begränsade. Parlamentet begär 



PE454.421v01-00 8/8 RE\840976SV.doc

SV

dessutom tillgång till mandaten för alla internationella avtal under förhandling med 
partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med artikel 218.10 i 
EUF-fördraget, där det anges att parlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i 
alla skeden av förfarandet.

*
*     *

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten, 
Regionkommittén, regeringarna och parlamenten i de länder som deltar i den 
europeiska grannskapspolitiken, OSSE och till Europarådet.


