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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om översynen av den europeiska grannskapspolitiken
(2015/2002(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det gemensamma samrådsdokumentet från kommissionen och den 
höga representanten Mot en ny europeisk grannskapspolitik av den 4 mars 20151,

– med beaktande av meddelandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Ett partnerskap för demokrati 
och delat välstånd med södra Medelhavsområdet (COM(2011)0200)2, som 
offentliggjordes den 8 mars 2011, och Ny respons på ett grannskap i förändring
(COM(2011)0303)3, som offentliggjordes den 25 maj 2011.

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2003 till rådet och 
Europaparlamentet Ett utvidgat europeiskt grannskap: En ny ram för förbindelserna 
med våra grannländer i öster och söder (COM(2003)0104)4,

– med beaktande av rådets slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken från 
februari 20085,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, av 
den 20 november 2003 om förbindelserna med våra grannländer i öster och söder6, av 
den 20 april 2004 om politik för ett utvidgat europeiskt grannskap7, av den 19 januari 
om den europeiska grannskapspolitiken8, av den 15 november 2007 om stärkande av 
den europeiska grannskapspolitiken9, av den 7 april 2011 om översynen av den 
europeiska grannskapspolitiken – den östliga dimensionen10, av den 7 april 2011 om 
översynen av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen11, av den 
14 december 2011 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken12, av den 23 
oktober 2013  om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av 
partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter13, och av den 12 

                                               
1 JOIN (2015)0006 http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation_swedish.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0200:FIN:SV:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:SV:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0104:FIN:SV:PDF
5 Slutsatserna från rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) från den 18 februari 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf
6 Antagna texter, P5_TA(2003)0520.
7 Antagna texter, P5_TA(2004)0278.
8 Antagna texter, P6_TA(2006)0028.
9 Antagna texter, P6_TA(2007)0538.
10 Antagna texter, P7_TA(2011)0153.
11 Antagna texter, P7_TA(2011)0154.
12 Antagna texter, P7_TA(2011)0576.
13 Antagna texter, P7_TA(2013)0446.
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mars 2014 om bedömning av och fastställande av prioriteringar för EU:s förbindelser 
med länderna inom det östliga partnerskapet1,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0000/2015), och av 
följande skäl:

A. Syftet med den europeiska grannskapspolitiken var att stärka EU:s partnerskap med 
grannländerna för att kunna utveckla ett område präglat av gemensam stabilitet och 
säkerhet och gemensamt välstånd.

B. Grannskapet befinner sig för närvarande i en förändringsfas och är därför mindre stabilt 
och mindre säkert än när den europeiska grannskapspolitiken lanserades.

C. Utvecklingen i regionen sedan 2004, men i synnerhet under de senaste åren, har visat att 
den europeiska grannskapspolitiken inte svarar på ett tillfredställande sätt eller 
tillräckligt snabbt på de utmanande och snabbt föränderliga förhållandena.

D. Kommissionen har försökt att omforma grannskapspolitiken för att åtgärda dess brister, 
i synnerhet efter den arabiska våren. Detta har visat sig i det nya 
finansieringsinstrumentet för den europeiska grannskapspolitiken för 2014–2020, dvs. 
det nya europeiska grannskapsinstrumentet (EGI).

E. Sedan den nya strategin infördes 2011 har den politiska utvecklingen i grannskapet visat 
att EU ännu en gång behöver tänka om vad gäller unionens förbindelser till sina 
grannar, och då även beakta de olika faktiska förhållandena, både externt och internt. 
EU måste hantera de nya utmaningarna i sitt grannskap och anpassa sin strategi genom 
att granska sina intressen och prioriteringar samt utvärdera sina politiska verktyg, 
incitament och tillgängliga resurser samt deras attraktionskraft för unionens partner.

F. En differentiering behövs, i synnerhet då EU:s grannskap aldrig har varit så 
fragmenterat som nu, med länder som skiljer sig åt i många hänseenden, bland annat 
vad gäller deras ambitioner och förväntningar gällande EU.  EU:s bilaterala förbindelser
med länder som omfattas av grannskapspolitiken är i olika utvecklingsskeden.

G. De resurser som EU har till förfogande inom den fleråriga finansieringsramen för sina 
åtgärder som en global aktör fram till 2020 uppgår endast till 6 procent av den totala 
budgeten och de ska täcka alla relaterade program, inklusive utvecklings- och 
samarbetsbistånd.

H. EU:s medlemsstater bör spela en viktig roll i det europeiska partnerskapet genom att 
anpassa sina insatser och visa enad front.

I. Kommissionens samrådsprocess bör vara heltäckande och inkluderande för att 
säkerställa att alla berörda aktörer rådfrågas.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2014)0229.
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1. Europaparlamentet betonar vikten av översynen av den europeiska grannskapspolitiken 
och att den gjorts i tid.  Parlamentet understryker att den reviderade europeiska 
grannskapspolitiken bör kunna ge en snabb och adekvat reaktion på situationen ute på 
fältet, och även lägga fram en långsiktig vision för hur förbindelserna med 
grannländerna ska vidareutvecklas.

2. Europaparlamentet tror på det fortsatta värdet av att skapa ett område med välstånd och 
god grannsämja, ett mål som inledningsvis fastställdes på grundval av unionens 
grundläggande värderingar och principer, genom en genomgripande strukturomvandling 
i de länder som omfattas av grannskapspolitiken. Parlamentet betonar därför behovet av 
att börja om från början och att ånyo sätta detta mål överst på dagordningen.

3. Europaparlamentet betonar att respekten för de universella grundläggande värdena, dvs. 
mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin, som EU grundar sig på, även 
fortsättningsvis måste utgöra kärnan av den reviderade politiken.

4. Europaparlamentet betonar att den förnyade politiken måste vara mer strategisk och 
innehålla en verklig politisk vision samt vara politiskt motiverad. Parlamentet 
efterfrågar särskilda sändebud som utses för grannskapet i öster och söder med uppgift 
att politiskt samordna den reviderade politiken. 

5. Europaparlamentet kräver att prioriteringar och strategiska mål på kort, medellång och 
lång sikt definieras med tanke på att den europeiska grannskapspolitiken bör syfta till att 
skapa olika nivåer av samarbete på olika områden mellan och tillsammans med de 
länder som omfattas av grannskapspolitiken. Parlamentet betonar att EU när den 
fastställer sin strategi bör granska sina egna och de berörda enskilda ländernas 
prioriteringar samt deras utvecklingsnivå, så att samhälleliga intressen överlag beaktas 
och inte bara den politiska elitens.

6. Europaparlamentet understryker att lokal förankring och inkluderande bör vara viktiga 
aspekter i den nya strategin för att säkerställa att den europeiska grannskapspolitikens 
fördelar kommer alla samhällsnivåer i hela landet till godo.

7. Europaparlamentet beklagar de begränsade resurser som tilldelats EU:s samarbete med 
unionens partner i grannskapet, särskilt vid jämförelse med andra aktörer.

8. Europaparlamentet uppmanar EU att förbättra samordningen med andra givare och 
internationella finansinstitut samt efterlyser en gemensam programplanering 
tillsammans med unionens medlemsstater. Parlamentet anser att en bättre samordning 
med medlemsstaterna behövs för att uppnå en gemensam strategi för de kort- och 
medellångsiktiga målen i EU:s samarbete med grannländerna.

9. Europaparlamentet anser att översynen efter halva tiden av de externa 
finansieringsinstrumenten bör beakta översynen av den reviderade politiken och att det 
europeiska grannskapsinstrumentet därför bör återspegla ambitionen att göra den 
europeiska grannskapspolitiken mer flexibel.

Mervärdet av åtgärder på europeisk nivå
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Omformningen av den europeiska grannskapspolitiken

10. Europaparlamentet betonar vikten av att omforma den europeiska grannskapspolitiken 
för att bygga starka, bestående partnerskap med de länder som omfattas av 
grannskapspolitiken. Parlamentet menar att politikens tekniska aspekter ska bygga på en 
tydlig politisk vision. 

11. Europaparlamentet noterar att den europeiska grannskapspolitiken bör införa sina egna 
metoder och verktyg i proportion till den ambitionsnivå och de mål som de olika länder 
som omfattas av grannskapspolitiken har gällande sina förbindelser med EU. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sig på sektorer i vilka framsteg 
och universellt mervärde kan uppnås och som identifierats i samverkan med unionens 
partner samt att gradvis utöka samarbete utifrån framsteg och ambitioner.

13. Europaparlamentet betonar att utvidgnings- och grannskapspolitiken är två olika 
politikområden med olika mål. Europeiska länder som omfattas av grannskapspolitiken 
kan dock ansöka om medlemskap ifall de uppfyller ansökningskriterierna och 
ansökningsvillkoren enligt artikel 49 i EU-fördraget.

Demokratistöd, reform av rättsväsendet, rättsstaten och den institutionella 
kapacitetsbyggnaden

14. Europaparlamentet anser att demokratistödet, rättsstatsprincipen och de mänskliga 
rättigheterna måste stå i centrum för den europeiska grannskapspolitiken. EU bör 
erbjuda incitament och kunskap för att bidra till ett övervinnande av de sociala 
utmaningar och de ekonomiska omkostnader som uppstår i samband med demokratiska 
reformer.

15. Europaparlamentet understryker det fortsatta behovet av att sätta fokus på att stärka och 
konsolidera demokratin, rättsstatsprincipen, rättssystemets oberoende samt respekten för 
minoriteter och mångfalden. Kapacitetsuppbyggnaden i nationella institutioner, 
häribland ländernas egna nationella församlingar, tillsammans med stöd till det civila 
samhället, organisationer som arbetar för demokrati och politiska partier kommer att 
förbättra den politiska dialogen och mångfalden. 

16. Europaparlamentet betonar vikten av att utveckla ett drivande och aktivt civilt samhälle 
under omvandlings- och demokratiseringsprocesserna, vilket omfattar 
arbetsmarknadens parter och näringslivet. Parlamentet understryker de europeiska 
företagens betydelse och roll för att främja och sprida internationella normer för företag.

Differentiering och villkorlighet

17. Europaparlamentet kräver att den europeiska grannskapspolitiken utvecklas till en mer 
skräddarsydd och flexibel politisk ram som kan anpassa sig till den mångfald som finns. 
En differentiering bör inte bara göras mellan de östra och södra partnerländerna, utan 
även mellan de länder som omfattas av grannskapspolitiken. 
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18. Europaparlamentet betonar behovet av att genomföra villkorlighet i samband med 
reformprocesser. Parlamentet framhåller att EU inte kan äventyra sina grundläggande 
rättigheter och bör förhindra att dubbla måttstockar skapas. Parlamentet betonar att 
länder som gör framsteg i arbetet med att genomföra reformer och som följer den 
europeiska politiken bör beviljas mer omfattande stöd.

19. Europaparlamentet anser att EU bör bjuda in de partnerländer som inte ingått 
associeringsavtal för att engagera dem i sektorsvist samarbete i enlighet med "ENP 
Plus"-modellen, häribland vad gäller möjligheten att sluta sektorsspecifika avtal, vilket 
skulle underlätta arbetet med att integrera de partnerländer som inte ingått 
associeringsavtal inom särskilda sektorer av det gemensamma området för EU:s fyra 
grundläggande friheter.

Säkerhetsdimensionen 

20. Europaparlamentet noterar att säkerhet och stabilitet utgör grundläggande problem i 
grannskapet och att regionens nuvarande utveckling kräver att det finns en stark 
säkerhetskomponent i den europeiska grannskapspolitiken, något som tyvärr hittills 
saknats. 

21. Europaparlamentet efterlyser en närmare samordning mellan den europeiska 
grannskapspolitiken och den bredare verksamheten för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GSFP) 
och att man där tar upp olika säkerhetsaspekter för de länder som omfattas av 
grannskapspolitiken respektive EU.

22. Europaparlamentet understryker behovet av en övergripande politisk strategi för att 
återupprätta den europeiska politiska ordningen, för att säkerställa full 
överensstämmelse med internationell rätt och åtaganden, enligt slutakten från 
Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen i Helsingfors 1975, vilken grundas på 
respekten för mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och grundläggande friheter, 
oberoende, suveränitet och staters territoriella integritet samt fredlig konfliktlösning. 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), som är den största 
regionala organisationen med ansvar för säkerhetsfrågor, kan spela en viktig roll i detta 
avseende.

23. Europaparlamentet menar att den reviderade politiken ska stödja partnerländernas 
uppbyggnad av välfungerande statliga strukturer för att hantera säkerhetsfrågor, som 
t.ex. effektiv brottsbekämpning samt underrättelse- och säkerhetstjänst, vilka bör 
åtföljas av en verklig parlamentarisk kontroll. EU bör engagera sig på områden som 
t.ex. reformer inom säkerhetssektorn.

24. Europaparlamentet betonar att man aktivt måste främja och stödja fredliga lösningar på 
konflikter i regionen genom att använda olika verktyg och instrument utifrån det 
mervärde som de kan skapa – sådana åtgärder omfattar unionens särskilda 
representanter, förtroendeuppbyggande program och GSFP-uppdrag.

Främjandet av regional integration
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25. Europaparlamentet betonar betydelsen av den regionala dimensionen i den europeiska 
grannskapspolitiken och behovet av att främja och bidra till regional integration genom 
regionala samarbetsprogram. 

26. Europaparlamentet menar att den reviderade politiken ska stärka de befintliga 
plattformarna för samarbete, främst Medelhavsunionen och det östliga partnerskapet, 
för att ytterligare stödja den regionala integrationen när de prioriteringar som 
identifierats av partnerländerna är de samma inom ett särskilt politikområde, samt att 
föra partnerländer närmare varandra vad gäller ekonomisk standard och lagstiftning.

27. Europaparlamentet understryker betydelsen av de multilaterala församlingarnas roll, 
såsom Euronest och den parlamentariska församlingen för unionen för 
Medelhavsområdet, då de ska vara forum för politisk dialog och ett verktyg för att 
förankra grannskapspolitiken. 

Grannarnas grannar

28. Europaparlamentet framhäver behovet av att bygga starka partnerskap med 
grannländerna. Parlamentet betonar betydelsen av att se till att den europeiska 
grannskapspolitiken är en del av EU:s bredare utrikespolitik och att beakta de andra 
strategiska spelarna som har en inverkan på grannskapet – "grannarnas grannar" – samt 
internationella och regionala organisationer. 

29. Europaparlamentet betonar att EU på ett realistiskt sätt bör överväga de olika politiska 
alternativ som partnerländerna ställs inför och hur man kan bygga broar tillsammans 
med deras grannar på olika nivåer samt hur man kan ta upp utrikespolitiska frågor med 
tredje länder i unionens grannskap.

30. Europaparlamentet uppmanar EU att dra nytta av den sakkunskap som finns i de 
regionala organisationer som grannarna är medlemmar av, såsom Europarådet, OSSE, 
Afrikanska unionen och Arabförbundet, som är viktiga forum där partnerländerna kan 
vara delaktiga i att genomföra reformer, ta upp frågor som rör de mänskliga 
rättigheterna samt främja demokratisering.   

Politiska mål och verktyg

Ett brett utbud: prioriterade sektorer

31. Europaparlamentet uppmanar EU att tillsammans med sina partner undersöka och 
identifiera de prioriteringar som rör integration på olika politikområden, som t.ex. 
ekonomisk utveckling, infrastruktur och regional utveckling, miljöfrågor, 
konkurrenspolitik, små- och medelstora företag, migration, säkerhet, energi och 
energieffektivitet, med syftet att skapa ett område av välstånd och god grannsämja.

32. Europaparlamentet anser att trenden at externalisera den interna politiken bör reflekteras 
i den nya europeiska grannskapspolitiken.

33. Europaparlamentet betonar vikten av personers fria rörlighet och stöder förenklade 
viseringsförfaranden inom grannskapet, i synnerhet för studenter, unga människor och 
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forskare. Parlamentet uppmanar kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna, 
ytterligare förbättra partnerskap för rörlighet inom grannskapet samt utveckla 
möjligheter till system för cirkulär migration, vilka skulle uppmuntra och gynna 
reguljära migranter.

34. Europaparlamentet noterar att hög arbetslöshet, social utestängning och fattigdom, i 
kombination med kvinnors låga valdeltagande, utgör grundläggande orsaker till 
instabilitet, och kräver ett engagemang som går utöver de djupgående och omfattande 
frihandelsområdena.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och erbjuda olika nivåer av 
deltagande, samarbete och engagemang inom sina politikområden, program och organ, 
som t.ex. Europol, tullförvaltningen och energigemenskapen, för de länder som omfattas 
av grannskapspolitiken.

36. Europaparlamentet anser att större tonvikt bör läggas på att använda stödprogram som 
t.ex. Taiex och Twinning, och att alla partnerskapsländer bör inkluderas i EU-
programmen som t.ex. Erasmus och Horisont 2020, då de bidrar till kunskapsutbyte och 
nätverksskapande på olika nivåer samt utgör grunden i arbetet med att skapa ett område 
för den gemensamma grannskapspolitiken.

37. Europaparlamentet anser att politikens parlamentariska dimension måste stärkas genom 
att förbättra de mellanparlamentariska sammanträdenas och de parlamentariska 
församlingarnas effektivitet. Parlamentet välkomnar i detta avseende den nya strategi 
som parlamentet har antagit för parlamentariskt demokratistöd.

38. Europaparlamentet framhäver att för att den europeiska grannskapspolitiken ska bli en 
framgångsrik politik, måste det även säkerställas att den är förankrad i medlemsstaterna.  
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka den politiska samordningen och 
gemensamma program för ekonomiskt stöd samt att skapa mekanismer för att främja 
samråd mellan medlemsstaterna, EU:s strukturer och grannländerna.

Bedömning och synlighet

39. Europaparlamentet framhäver att den handlingsplan som fastställs i nära samarbete med 
myndigheterna i partnerländerna bör inrikta sig på ett begränsat antal prioriterade 
områden som ska genomföras. Genomförandet av dem bör regelbundet bedömas genom 
olika politiska alternativ som godtas gemensamt.

40. Europaparlamentet betonar att framstegsrapporter bör inriktas på genomförandet av de 
prioriteringar som identifierats i handlingsplanen och återspegla det aktuella 
partnerlandets åtaganden. I rapporterna ska uppgifterna sättas in i sin nationella kontext 
och tendenser från föregående år ska tas med. 

41. Europaparlamentet anser att EU-stödens synlighet bör stärkas för att klargöra fördelarna 
med EU-stöd för befolkningen i partnerländerna och i EU:s medlemsstater.  

42. Europaparlamentet uppmanar EU att stärka sin kapacitet för att motverka felaktig 
information och propagandakampanjer mot EU och unionens medlemsstater.



PE551.887v01-00 10/10 PR\1053316SV.doc

SV

43. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt regeringarna och parlamenten i de länder som omfattas av 
grannskapspolitiken. 


