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

Europa-Parlamentet,

– 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,

 der henviser til Kommissionens meddelelser af 11. marts 2003 "Det bredere europæiske 
naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd"1, af 12. maj 
2004 "EU's naboskabspolitik – strategidokument"2, af 4. december 2006 "Om styrkelse af 
EU's naboskabspolitik"3, af 5. december 2007 "En stærk europæisk naboskabspolitik"4 og 
af 12. maj 2010 "Status over den europæiske naboskabspolitik"5,

 der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik af 26. 
juli 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 19. februar 2009 
om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen, af 20. maj 2010 om Middelhavsunionen, af 
6. juli 2006 om det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og af 19. 
februar 2009 om revision af ENPI,

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

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

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

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 20. maj 2008 "Barcelonaprocessen: 
Middelhavsunionen"6,

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

                                               
1 KOM(2003)0104.
2 KOM(2004)0373.
3 KOM(2006)0726.
4 KOM(2007)0774.
5 KOM(2010)0207.
6 KOM(2008)0319.
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 der henviser til erklæringerne fra møderne i Præsidiet for Den Parlamentariske Forsamling 
for Euro-Middelhavsområdet (PFEM) i Paris (12. juli 2008), Cairo (20. november 2009), 
Rabat (22. juni 2010), Palermo (18. juni 2010) og Rom (12.november 2010),

 der henviser til henstillingerne fra udvalgene under PFEM, vedtaget på det sjette 
plenarmøde i Amman den 13. og 14. marts 2010,

 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 forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at etableringen af sikkerhed, demokratisk stabilitet og velstand, fremme af 
god regeringsførelse og respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og 
menneskerettighederne er hovedformålene med ENP,

B. der henviser til, at ENP siden sin begyndelse i 2004 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,

C. der henviser til, at Lissabontraktaten har skabt betingelserne for, at EU kan forbedre 
effektiviteten af og sammenhængen i sine politikker og funktionsmåde, navnlig på 
området for eksterne forbindelser med oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten og stillingen 
som højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, 

D. der henviser til, at EU i henhold til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union skal 
udvikle særlige forbindelser med 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,

E. der henviser til, at uløste konflikter er en hæmsko for opfyldelsen af ENP og hindrer den 
økonomiske, sociale og politiske udvikling samt det regionale samarbejde og den 
regionale stabilitet og sikkerhed,

F. der henviser til, at EU bør fremme en bottom-up-tilgang ved at øge støtten til 
civilsamfundet og demokratiseringsprocesserne, hvilket er en forudsætning for langsigtet 
stabilitet,

G. der henviser til, at respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincipperne 
samt modstand mod dødsstraf er grundlæggende principper i EU, og til, at Parlamentet er 
stærkt engageret i afskaffelse af dødsstraf, 

H. der henviser til, at den regionale sammenhæng, hvori Middelhavsunionen tager form, er 
præget af territoriale konflikter, politiske kriser og stigende sociale spændinger, hvilket alt 
sammen sagtner farten for Middelhavsunionens institutioner samt påbegyndelsen af de 

                                               
1 EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.
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omfattende regionale integrationsprojekter, som blev udpeget af stats- og 
regeringscheferne på topmødet i Paris i juli 2008,

I. der henviser til, at følgerne af den økonomiske og finansielle krise har bidraget yderligere 
til de eksisterende politiske, økonomiske og sociale udfordringer i de sydlige ENP-
partnerlande,

J. der henviser til, at de demografiske fremskrivninger peger i retning af et stabilt 
befolkningstal i EU's medlemsstater over de kommende tyve år, men med en stadig ældre 
befolkning, mens de sydlige ENP-lande vil opleve en befolkningsstigning, navnlig i de 
arbejdsdygtige aldersgrupper; der henviser til, at økonomisk vækst og jobskabelse ikke er 
tilstrækkelig til at følge med befolkningsudviklingen i disse lande, især da der er en meget 
høj arbejdsløshed i flere af disse lande og en endnu højere ungdomsarbejdsløshed, 

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

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, god regeringsførelse, markedsøkonomi og bæredygtig udvikling, og at 
ENP stadig er en legitim ramme for udbygning og styrkelse af forbindelserne med vores 
nærmeste nabolande med henblik på at støtte deres politiske, sociale og økonomiske 
reformer; understreger betydningen af at fastholde princippet om fælles ejerskab i 
udformningen og gennemførelsen af programmer under ENP;

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-
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 sydlige dimension

4. noterer sig, at nogle partnerlande allerede er blevet indrømmet avanceret status, og at der 
er forhandlinger i gang med andre; understreger betydningen af at føre en mere 
gennemsigtig og konsekvent politik med hensyn til denne differentiering og etablere klare 
kriterier for, hvilke krav der skal opfyldes for at få avanceret status;

5. beklager dybt, at Europa-Parlamentet ikke er blevet hørt på noget tidspunkt i forbindelse 
med indrømmelsen af avanceret status til partnerlande og heller ikke i forbindelse med 
udarbejdelsen af handlingsplanerne for ENP; opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til 
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at inddrage Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen om avanceret status, herunder 
hvilke kriterier der skal opfyldes, og i formuleringen af de prioriteter og retningslinjer, 
som er indeholdt i handlingsplanerne;

6. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til aktivt at deltage i 
konfliktløsning i regionen ved at sikre EU's rolle ikke alene som betaler, men også som 
medspiller, og hindre at disse konflikter bremser udviklingen af ENP, den regionale 
dimension og det multilaterale samarbejde i f.eks. Middelhavsunionen; 

7. er stærkt bekymret over, at der endnu ikke er fastsat en mødedato for det andet topmøde 
mellem Middelhavsunionens stats- og regeringschefer, og at mødet stadig udsættes, 
hvilket sender et negativt signal til regionens befolkninger og institutioner; minder om, at 
de politiske spændinger og regionale konflikter i Middelhavsområdet ikke bør hindre 
muligheden for at gøre konkrete fremskridt i retning af sektorsamarbejde og multilateralt 
samarbejde, og at Middelhavsunionen ved at gennemføre omfattende integrationsprojekter 
og føre en åben politisk dialog kan bidrage til udviklingen af en atmosfære af tillid, som 
fremmer opnåelsen af målene om fælles retfærdighed og sikkerhed på et solidarisk og 
fredeligt grundlag;

8. henstiller, at der føres fælles forhandlinger med konkrete tiltag med henblik på oprettelse 
af vidtgående og omfattende frihandelsområder, som tager sigte på en Euro-Middelhavs-
frihandelszone, der afspejler de økonomiske forhold i hvert enkelt partnerland; tilskynder 
desuden til udviklingen af et bilateralt og multilateralt økonomisk syd-syd-samarbejde, 
som vil skabe reelle fordele for borgerne og forbedre det politiske klima i regionen; 

9. mener, at et styrket samarbejde på subregionalt plan mellem medlemsstater og ENP-lande 
med specifikke fælles interesser kan bidrage med en positiv dynamik til hele 
Middelhavsområdet; henstiller til medlemsstaterne at undersøge mulighederne for variabel 
geometri som en model for samarbejde og understreger, at fremtidens ENP bør fremme en 
sådan tilgang, navnlig gennem den regionale finansieringsramme;

10. er med henblik på mobilitet fortaler for visumlempelse for de sydlige ENP-lande – især 
for studerende, forskere og forretningsfolk – og insisterer på, at der kun indgås 
tilbagetagelsesaftaler med partnerlande for ulovlige indvandrere, hvilket således udelukker 
asylansøgere, flygtninge eller personer med behov for beskyttelse, og gentager, at non-
refoulement-princippet finder anvendelse på enhver person, som trues af dødsstraf, 
umenneskelig behandling eller tortur;

11. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden, EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen til i kontakten med de sydlige ENP-lande især at lægge vægt på EU's 
politiske prioriteter om afskaffelse af dødsstraf og respekt for menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder, især forsamlingsfriheden og presse- og 
mediefriheden; 

12. bemærker, at de kontraktlige forbindelser med alle ENP-lande indeholder bestemmelser 
om et regelmæssigt forum med henblik på behandling af menneskerettighedsspørgsmål på 
et teknisk plan i form af underudvalg om menneskerettigheder; anmoder EU-
Udenrigstjenesten om fuldt ud at udnytte de eksisterende underudvalg og gøre 
bestræbelser på at gøre disse mere effektive og resultatorienterede;



PE454.423v01-00 6/7 RE\840978DA.doc

DA

13. opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden, EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionen til at styrke civilsamfundsorganisationernes rolle i forbindelse med 
overvågning af politikker samt programmering og gennemførelse af bistanden gennem en 
målrettet facilitet til kapacitetsopbygning; 

14. fremhæver betydningen af et struktureret samarbejde inden for videregående uddannelse 
og forskning med henblik på at fremme gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og 
uddannelsessystemer, for navnlig at øge mobiliteten for studerende, forskere og 
professorer, sammen med foranstaltninger til forebyggelse af hjerneflugt; glæder sig i 
denne forbindelse over Tempus' bidrag til videregående uddannelse og 
udvekslingsprogrammerne under Erasmus Mundus aktion 2 samt oprettelsen af Euro-
Middelhavsuniversitetet (EMUNI);

15. understreger betydningen af at knytte investeringer, undervisning, forskning og innovation 
tættere sammen med særlig henblik på tilpasning af undervisningen til arbejdsmarkedets 
behov for at imødegå regionens samfundsøkonomiske udfordringer;

16. mener, at bæredygtig udvikling bør være et gennemgående princip i revisionen af ENP, 
navnlig med henblik på en forbedret miljøbeskyttelse, udvikling af regionens storslåede 
potentiale for vedvarende energi og fremme af politikker og projekter, der tilskynder til en 
bedre udnyttelse af de begrænsede vandressourcer;

17. understreger det store potentiale ved samarbejde på området for energi og vedvarende 
energikilder, såsom vindkraft, solenergi og bølgekraft; støtter en koordineret 
gennemførelse af solarprogrammet for Middelhavsområdet og industrielle initiativer samt 
vedtagelsen af en Euro-Middelhavsstrategi for energieffektivitet; understreger vigtigheden 
af fremme af sammenkoblinger i Middelhavsområdet inden for elektricitets-, gas- og 
oliesektoren for at forbedre energiforsyningssikkerheden;

18. minder om betydningen af landbrug, udvikling af landdistrikter, tilpasning til 
klimaforandringer, adgang til vand og en rationel udnyttelse af vand og energi; anbefaler, 
at samarbejde på landbrugsområdet gives prioritet i ENP med henblik på at bidrage til 
Euro-Middelhavsaftalens køreplan for landbruget;

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

20. opfordrer Rådet til at vedtage det lovgivningsmæssige forslag til ændring af artikel 23 i 
ENPI-forordningen, som Kommissionen fremlagde i maj 2008, og Europa-Parlamentet 
vedtog den 8. juli 2008, og som vil gøre det muligt at geninvestere midler, der tilbageføres 
fra tidligere transaktioner, og dermed give EU et yderst tiltrængt instrument til afbødning 
af konsekvenserne af den aktuelle finanskrise for realøkonomien i naboregionen og især i 
syd;
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21. understreger behovet for at forhøje de midler, der afsættes til ENP's sydlige dimension i 
EU's kommende finansielle ramme for 2014-2020 for at sikre, at finansieringen svarer til 
de politiske ambitioner, og for at gennemføre den avancerede status, uden at det påvirker 
ENP's andre prioriteter;

22. glæder sig over arbejdet i EIB-FEMIP, men fremhæver behovet for synergier med andre 
internationale finansielle institutioner, der også er aktive i regionen;

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, navnlig gennem de interparlamentariske delegationer og Den 
Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen;

24. gentager sit tilsagn om fortsat at udøve parlamentarisk kontrol med gennemførelsen af 
ENP, men også om at føre regelmæssige drøftelser med Kommissionen om anvendelsen 
af ENPI; glæder sig over Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens brede høring om 
revisionen af ENP og håber, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten også vil 
gennemføre en høring i forbindelse med udarbejdelsen af relevante dokumenter, som 
f.eks. handlingsplaner for ENP; opfordrer desuden til, 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;

*
* *

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, den højtstående 
repræsentant/næstformanden, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og regeringerne og 
parlamenterne i medlemsstaterne og ENP-landene.


