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

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

 med beaktande av de handlingsplaner som antagits gemensamt tillsammans med Egypten, 
Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, den palestinska myndigheten och Tunisien,

 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 
söder1, av den 12 maj 2004 om den europeiska grannskapspolitiken – strategidokument2, 
av den 4 december 2006 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken3, av den 
5 december 2007 om en stark europeisk grannskapspolitik4 och av den 12 maj 2010 om 
utvärdering av den europeiska grannskapspolitiken5,

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

 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 19 februari 2009 om Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet, av den 20 maj 2010 om en union för Medelhavet, 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 slutsatserna från associeringsrådet EU–Marocko av den 
13 oktober 2008, som ger Marocko en framskjuten ställning, 

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

 med beaktande av Europeiska rådets godkännande av Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet, i Bryssel den 13 och 14 mars 2008,

                                               
1 KOM(2003)0104.
2 KOM(2004)0373.
3 KOM(2006)0726.
4 KOM(2007)0774.
5 KOM(2010)0207.
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 med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2008 om 
Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet1,

 med beaktande av förklaringen från toppmötet för Medelhavsområdet, som hölls i Paris 
den 13 juli 2008,

 med beaktande av uttalandena från presidiet för den parlamentariska församlingen för 
unionen för Medelhavsområdet vid dess möte i Paris (12 juli 2008), Kairo 
(20 november 2009), Rabat (22 januari 2010), Palermo (18 juni 2010) och Rom 
(12 november 2010),

 med beaktande av de rekommendationer som antogs av kommittéerna i den 
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet vid dess sjätte 
sammanträdesperiod, som hölls i Amman den 13 och 14 mars 2010,

 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 partnerskapsinstrument2,

 med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Befästandet av säkerhet, demokratisk stabilitet och välstånd, främjandet av goda 
styresformer samt respekten för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter är några 
av den europeiska grannskapspolitikens främsta mål.

B. Den europeiska grannskapspolitiken har sedan den lanserades 2004 lett till stärkta 
förbindelser med partnerländerna och medfört påtagliga fördelar. Vissa utmaningar 
kvarstår, men fokus bör nu läggas på genomförandet, med tydligt definierade 
prioriteringar för åtgärder, tydliga riktmärken och differentiering utifrån prestationer och 
resultat.

C. Lissabonfördraget har gett EU förutsättningar att förbättra effektiviteten och 
samstämmigheten i sin politik och verksamhet, särskilt på området yttre förbindelser i och 
med inrättandet av Europeiska utrikestjänsten och posten vice ordförande för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

D. 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 värden och utmärks av nära och fredliga 
förbindelser som bygger på samarbete.

E. Olösta konflikter utgör ett hinder för uppnåendet av den europeiska grannskapspolitiken 
och försvårar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen, liksom det regionala 
samarbetet, stabiliteten och säkerheten.

                                               
1 KOM(2008)0319.
2 EUT L 310, 9.11.2006, s.1.
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F. EU bör främja ett nedifrån-och-upp-förfarande (s.k. bottom-up-approach) och öka sitt stöd 
till det civila samhället och demokratiseringsprocesser, vilka är en förutsättning för en 
långsiktig stabilisering.

G. Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen samt motstånd mot 
dödsstraffet är grundläggande principer för EU, och parlamentet är starkt engagerat för 
avskaffandet av dödsstraffet. 

H. Den regionala kontext som ligger bakom utformningen av unionen för Medelhavsområdet 
präglas av territoriella konflikter, politiska kriser och ökade sociala spänningar, som alla 
försinkar såväl verksamheten för institutionerna i unionen för Medelhavsområdet som 
inledandet av de omfattande regionala integrationsprojekt som togs fram av stats- och 
regeringscheferna vid Paristoppmötet i juli 2008.

I. Den ekonomiska och finansiella krisen späder på de politiska, ekonomiska och sociala 
utmaningar som de sydliga partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken redan är 
ställda inför.

J. Demografiska trender visar att EU:s befolkning kommer att vara stabil under de 
kommande tjugo åren, men den åldrande befolkningen i de sydliga länderna i den 
europeiska grannskapspolitiken innebär att befolkningen där kommer att öka, särskilt 
befolkningen i arbetsför ålder. Det är inte säkert att den ekonomiska tillväxten och 
skapandet av arbetstillfällen i dessa länder kan hålla jämna steg med den förmodade 
befolkningsökningen, särskilt med tanke på att vissa länder redan står inför mycket hög 
arbetslöshet och ännu högre ungdomsarbetslöshet. 

K. Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet har bidragit till att underlätta 
finansieringen av den europeiska grannskapspolitiken, och framtagandet av efterföljande 
instrument bör återspegla slutsatserna från den strategiska översynen av den europeiska 
grannskapspolitiken och utföras i samråd med samtliga aktörer.

Översynen 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, goda styresformer, 
marknadsekonomi och hållbar utveckling, samt att den europeiska grannskapspolitiken 
förblir en gångbar ram för fördjupade och stärkta förbindelser med våra närmaste partner 
så att vi kan stödja deras politiska, sociala och ekonomiska reformer. Parlamentet 
understryker vikten av att upprätthålla principen om gemensamt ansvar i utarbetandet och 
genomförandet av den europeiska grannskapspolitikens program.

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 behovet av att anamma och dra nytta av de förändringar som 
Lissabonfördraget medfört, särskilt den förstärkta roll som vice ordföranden/unionens 
höga representant har, inrättandet av Europeiska utrikestjänsten samt parlamentets nya 
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befogenheter, för att EU:s utrikespolitik ska bli mer samstämmig och dess externa 
dimension och verksamhet bli effektivare och mer legitim. 

Den sydliga dimensionen

4. Europaparlamentet konstaterar att en framskjuten ställning redan har beviljats eller är 
under förhandling med några av partnerländerna. Parlamentet betonar vikten av ett 
öppnare och mer samstämmigt tillvägagångssätt i fråga om denna differentiering och av 
tydligare kriterier, vilka måste uppfyllas för att en framskjuten ställning ska beviljas.

5. Europaparlamentet beklagar djupt att man inte samråder med parlamentet i något skede av 
vare sig beviljandet av en framskjuten ställning till partnerländerna eller utarbetandet av 
den europeiska grannskapspolitikens handlingsplaner. Rådet och 
Europeiska utrikestjänsten uppmanas att involvera parlamentet i beslutsfattandet om 
framskjuten ställning, bland annat vilka kriterier som ska uppfyllas, liksom i fastställandet 
av de prioriteringar och riktlinjer som ingår i handlingsplanerna.

6. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant att ta aktiv del 
i konfliktlösandet i regionen, för att se till att EU får en aktiv roll som handlingskraftig 
aktör och inte bara finansiär samt förhindra dessa konflikter från att blockera den 
europeiska grannskapspolitikens utveckling, dess regionala dimension och dess 
multilaterala samarbete såsom unionen för Medelhavsområdet.

7. Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det andra toppmötet mellan stats- och 
regeringscheferna i unionen för Medelhavsområdet fortsatt är uppskjutet på obestämd tid, 
eftersom detta sänder en negativ signal till områdets befolkning och institutioner. 
Parlamentet påminner om att de politiska spänningarna och regionala konflikterna i 
Medelhavsområdet inte får försämra möjligheten att göra konkreta framsteg mot ett 
sektorsvis och multilateralt samarbete. Unionen för Medelhavsområdet kan med hjälp av 
omfattande integrationsprojekt och en öppen politisk dialog bidra till utvecklingen av ett 
förtroendeklimat som gör att man lättare kan uppnå mål om gemensam rättvisa och 
säkerhet i en anda av solidaritet och fred.

8. Europaparlamentet efterlyser en konkret satsning på gemensamma förhandlingar om 
djupgående och omfattande frihandelsområden med inriktning på ett frihandelsområde i 
Europa–Medelhavsområdet som återspeglar den socioekonomiska situationen i samtliga 
partnerländer. Parlamentet uppmuntrar även till ett syd-sydligt bilateralt och multilateralt 
ekonomiskt samarbete, vilket skulle medföra påtagliga fördelar för medborgarna och 
förbättra det politiska klimatet i området. 

9. Europaparlamentet anser att ett ökat subregionalt samarbete mellan de medlemsstater och 
de länder i den europeiska grannskapspolitiken som har specifika gemensamma intressen 
skulle kunna skapa en positiv dynamik för hela Medelhavsområdet. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att undersöka den variabla geometrins potential som samarbetsmönster 
och understryker att den framtida europeiska grannskapspolitiken bör underlätta och 
främja detta tillvägagångssätt, framför allt genom sitt regionala finansieringsanslag.

10. Europaparlamentet förespråkar i fråga om rörlighet förenklade viseringsförfaranden för de 
sydliga länderna i den europeiska grannskapspolitiken – särskilt för studenter, forskare 
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och affärsmän – och insisterar på att återtagandeavtal med partnerländer endast ska kunna 
upprättas för irreguljära invandrare, vilket därmed exkluderar asylsökande, flyktingar eller 
personer i behov av skydd, samt upprepar att principen om ”non-refoulement” gäller alla 
personer som riskerar dödsstraff, omänsklig behandling och tortyr. 

11. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant, 
Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att vid sina kontakter med de sydliga
länderna i den europeiska grannskapspolitiken lyfta fram EU:s politiska prioriteringar om 
avskaffandet av dödsstraffet samt respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter, framför allt förenings-, tryck- och mediefriheterna. 

12. Europaparlamentet konstaterar att avtalsförbindelserna med samtliga länder i den 
europeiska grannskapspolitiken omfattar arrangemang för ett regelbundet forum där man 
kan ta itu med människorättsfrågor på en teknisk nivå, i form av underkommittéer för 
mänskliga rättigheter. Europeiska utrikestjänsten uppmanas att utnyttja de befintliga 
underkommittéerna fullt ut och att i alla förhandlingar kräva att de ska bli effektivare och 
mer resultatinriktade.

13. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant, 
Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att stärka rollen hos det civila samhällets 
organisationer inom politisk övervakning samt programplanering och genomförande av 
stöd genom en särskild facilitet för kapacitetsuppbyggnad. 

14. Europaparlamentet betonar vikten av ett strukturerat samarbete inom högre utbildning och 
forskning som främjar ett ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och 
utbildningssystem, för att framför allt öka rörligheten för studenter, forskare och lärare, 
vilket backas upp av åtgärder för att bekämpa kunskapsflykt. Parlamentet ser därför 
positivt på Tempus stöd inom högre utbildning och utbytena genom Erasmus Mundus 
åtgärd 2 samt inrättandet av Europa–Medelhavsuniversitetet (Emuni).

15. Europaparlamentet insisterar på vikten av att sammanföra investeringar, utbildning, 
forskning och innovation, med särskilt fokus på utbildning som är anpassad efter 
arbetsmarknadens behov, för att man ska kunna bemästra de socioekonomiska 
utmaningarna i denna region.

16. Europaparlamentet anser att hållbar utveckling bör vara en övergripande princip för 
översynen av den europeiska grannskapspolitiken, där man framför allt fokuserar på ett 
förbättrat miljöskydd, utveckling av den stora potentialen för förnybar energi i regionen 
samt främjande av strategier och projekt för en bättre användning av knappa 
vattenresurser.

17. Europaparlamentet understryker den stora samarbetspotentialen inom energi och 
förnybara energikällor såsom vind-, sol- och vågkraft. Parlamentet stöder ett samordnat 
genomförande av solenergiplanen för Medelhavsområdet och initiativ inom industrin, 
liksom antagandet av en energieffektivitetsstrategi för Europa–Medelhavsområdet. 
Parlamentet betonar hur viktigt det är att främja sammankopplingar i elektricitets-, gas-
och oljesektorerna i Europa–Medelhavsområdet i syfte att förbättra energitryggheten.
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18. Europaparlamentet påminner om betydelsen av jordbruk, landsbygdsutveckling, 
anpassning till klimatförändringarna, tillgång till vatten och en rationell användning därav 
samt energi. Parlamentet rekommenderar att jordbruksamarbetet görs till en prioritering i 
den europeiska grannskapspolitiken, som ett stöd till Europa–Medelhavsavtalets färdplan 
för jordbruk.

19. Europaparlamentet upprepar värdet av det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet som finansieringsinstrument för den europeiska 
grannskapspolitiken. Det behövs dock mer flexibilitet och ett bättre målinriktat stöd, som 
särskilt riktar sig till det civila samhället och lokala nivåer, så att man kan tillämpa ett 
nedifrån-och-upp-förfarande (s.k. bottom-up-approach).  Parlamentet belyser värdet av 
övervaknings-, förvaltnings- och genomförandeprocesserna i de olika programmen inom 
det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.  Parlamentet uppmanar 
kommissionen och Europeiska 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 uppmanar rådet att anta lagstiftningsförslaget om ändring av artikel 23 
i förordningen om det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, som lades 
fram av kommissionen i maj 2008 och antogs av parlamentet den 8 juli 2008, vilket skulle 
möjliggöra en återinvestering av medel från tidigare verksamhet och på så vis skulle ge 
EU ett välbehövligt verktyg för att mildra konsekvenserna av den nuvarande finansiella 
krisen för den reala ekonomin i grannregionen, särskilt den sydliga.

21. Europaparlamentet understryker behovet av att öka anslagen till den sydliga dimensionen 
av den europeiska grannskapspolitiken i EU:s kommande budgetram för 2014–2020 för 
att finansieringen ska matcha den politiska ambitionen och för att den framskjutna 
ställningen ska kunna genomföras utan att det påverkar den europeiska 
grannskapspolitikens övriga prioriteringar.

22. Europaparlamentet ser positivt på de insatser som gjorts av 
Europeiska investeringsbankens facilitet för investering och partnerskap för Europa–
Medelhavsområdet (EIB-Femip) men betonar behovet av samverkan med andra 
internationella finansinstitut som också är aktiva i regionen.

Europaparlamentets roll

23. Europaparlamentet betonar sin viktiga betydelse för att främja politisk debatt och sin roll 
för att stärka friheten och demokratin i våra grannpartnerländer, särskilt genom de 
interparlamentariska delegationerna och den parlamentariska församlingen för unionen för 
Medelhavsområdet.

24. Europaparlamentet upprepar sitt åtagande om att fortsätta att utöva rätten till 
parlamentarisk kontroll vid genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken men 
även genom att ha regelbundna diskussioner med kommissionen om tillämpningen av det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Parlamentet ser positivt på 
kommissionens och Europeiska utrikestjänstens breda samråd om översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken och hoppas att kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten även kommer att se till att det sker ett samråd vid utarbetandet 
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av relevanta dokument, såsom handlingsplanerna för den europeiska grannskapspolitiken. 
Parlamentet begär dessutom tillgång till mandaten för alla internationella avtal under 
förhandling med partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med 
artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det anges att 
parlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i alla skeden av förfarandet.

*
* *

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar 
och parlament samt länderna i den europeiska grannskapspolitiken.


