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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem 

Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den 

anden side 

(15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15467/2016), 

– der henviser til udkast til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side1 (09776/2016), 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 

og artikel 212, stk. 1, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a, og artikel 218, stk. 8, 

andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0327/2017), 

– der henviser til FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder, som blev vedtaget af 

Generalforsamlingen den 13. september 2007, 

– der henviser til partnerskabsrammeaftalen mellem EU og Australien, som blev 

undertegnet i oktober 2008, og som vil blive udskiftet med rammeaftalen, 

– der henviser til den fælles erklæring om forbindelserne mellem Den Europæiske Union 

og Australien, som blev vedtaget i Luxembourg den 26. juni 1997, 

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om indledning af forhandlinger om 

frihandelsaftaler med Australien og New Zealand2 og sin beslutning af 26. oktober 2017 

med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forslag til forhandlingsmandatet for 

handelsforhandlingerne med Australien3, 

– der henviser til den fælles erklæring af 15. november 2015 fra Kommissionens formand, 

Jean-Claude Juncker, formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og Australiens 

premierminister, Malcolm Turnbull, 

– der henviser til den fælles erklæring af 22. april 2015 fra næstformanden for 

Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik og den australske udenrigsminister med titlen "Hen imod et tættere 

partnerskab mellem EU og Australien", 

– der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om rammerne for 

Australiens deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, som blev 

                                                 
1 EUT L 237 af 15.9.2017, s. 7. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0064. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0419. 
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undertegnet i 20151, 

– der henviser til den administrative aftale mellem Australien og Den Europæiske Union, 

som blev indgået i december 2014, om indførelse af et program for udveksling af 

diplomater,  

– der henviser til aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -

certificering og -mærkning, som blev undertegnet i 19992, og aftalen mellem Den 

Europæiske Union og Australien om ændring af ovennævnte aftale, som blev 

undertegnet i 20123, 

– der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om 

passagerliste(PNR)-oplysninger, som blev undertegnet den 29. september 20114, 

– der henviser til aftalen mellem Australien og Den Europæiske Union om klassificerede 

informationers sikkerhed, som blev undertegnet den 13. januar 20105, 

– der henviser til aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det 

Europæiske Fællesskab og Australien, som blev undertegnet i 19946, 

– der henviser til det 38. interparlamentariske møde mellem Den Europæiske Union og 

Australien, som fandt sted i Strasbourg den 4. og 5. oktober 2017, 

– der henviser til det første ledelsesforum mellem EU og Australien, som fandt sted i 

Sydney i juni 2017, og som samlede politiske ledere og ledere fra erhvervslivet, 

akademikere, medier og civilsamfundet, 

– der henviser til den udenrigspolitiske hvidbog, som den australske regering 

offentliggjorde i november 2017, og som beskriver Australiens prioriteringer og 

udfordringer på den internationale scene og understreger, at den såkaldte indopacifiske 

region er af den allerstørste betydning for Australien, 

– der henviser til, at den udenrigspolitiske hvidbog peger på de centrale roller, som USA 

og Kina spiller i den indopacifiske region og i Australiens udenrigspolitik, og samtidig 

henviser til betydningen af Australiens forbindelser til Den Europæiske Union og dens 

medlemsstater, 

– der henviser til 2017-redegørelsen om klimaændringspolitikker, som den australske 

regering udsendte i december 2017,  

– der henviser til det australske regeringsdokument med titlen "Australian climate change 

science: a national framework", som blev offentliggjort i 2009, 

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ... om udkastet til afgørelse, 

                                                 
1 EUT L 149 af 16.6 2015, s. 3. 
2 EFT L 229 af 17.8.1998, s. 1. 
3 EUT L 359 af 29.12.2012, s. 2. 
4 EUT L 186 af 14.7.2012, s. 4. 
5 EUT L 26 af 30.1.2010, s. 31. 
6EFT L 188 af 22.7.1994, s. 18. 
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– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2, 

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0119/2018), 

A. der henviser til, at EU og Australien indgik en rammeaftale den 7. august 2017; der 

henviser til, at de tætte og stærke forbindelser mellem Australien og EU og dets 

medlemsstater har lange historiske rødder og er baseret på fælles værdier og principper 

såsom respekten for demokratiet, menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene, 

retsstatsprincippet, herunder folkeretten, samt fred og sikkerhed; der henviser til, at de 

mellemfolkelige kontakter er dybtliggende og langvarige; 

B. der henviser til, at EU og Australien i 2017 kunne fejre 55 års samarbejde og 

diplomatiske forbindelser; der henviser til, at dette forhold har opnået en fornyet 

dynamik i de seneste år; der henviser til, at alle medlemsstaterne har diplomatiske 

forbindelser med Australien, og 25 af dem har ambassader i Canberra; 

C. der henviser til, at den australske regerings udenrigspolitiske hvidbog fastslår, at et 

stærk EU fortsat er af afgørende betydning for Australiens interesser og vil blive en 

stadig vigtigere partner i bestræbelserne på at beskytte og fremme en regelbaseret 

international retsorden; der henviser til, at det understreges i hvidbogen, at det er 

nødvendigt at satse på et tæt samarbejde med EU og dets medlemsstater om 

udfordringer som terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD), 

bæredygtig udvikling og menneskerettigheder; 

D. der henviser til, at EU og Australien er engageret i samarbejde og dialog med landene i 

Sydøstasien, bl.a. via Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), 

ASEAN Regional Forum (ARF), Asien-Europa-mødet (ASEM) og det østasiatiske 

topmøde (EAS); der henviser til, at Australien er stiftende medlem af Stillehavsøernes 

Forum (PIF) og har et strategisk partnerskab med ASEAN; der henviser til, at 

Australien skal være vært for et særligt ASEAN-Australien-topmøde den 17. og 18. 

marts 2018; 

E. der henviser til, at EU som global aktør bør styrke sin tilstedeværelse i det store og 

dynamiske område omfattende Asien og Stillehavet, hvor Australien er en naturlig 

partner for EU og tillige selv er en vigtig aktør; der henviser til, at et stabilt, fredeligt og 

regelbaseret Asien-Stillehavsområde, i overensstemmelse med vores principper og 

standarder, er til nytte for EU's egen sikkerhed og egne interesser; 

F. der henviser til, at EU og Australien har nært forbundne interesser på det 

udenrigspolitiske område, f.eks. i forhold til Ukraine, Rusland, Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea (DPRK) og Mellemøsten; 

G. der henviser til, at Australien har et nært forhold til USA på det politiske og det 

sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og at dette forhold er foreneligt med 

Australiens voksende forbindelser til Kina, som Australien opretholder et omfattende 

strategisk partnerskab med; 

H. der henviser til, at EU i 2016 var Australiens næststørste handelspartner – den 

næstvigtigste kilde til import (19,3 %) og den tredjevigtigste destination for eksport 

(10,3 %) – og at de to parter deler en bred vifte af økonomiske interesser; der henviser 
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til, at EU's beholdning af direkte udenlandske investeringer i Australien i 2015 beløb sig 

til 117,7 mia. EUR, og beholdningen af australske direkte investeringer i EU var på 21,7 

mia. EUR (2015); 

I. der henviser til, at Australien er stærkt engageret i frihandel og har indgået bilaterale 

frihandelsaftaler med flere vigtige lande i det østlige Asien – Kina, Japan, Sydkorea, 

Singapore, Malaysia og Thailand – (samt en regional aftale med ASEAN) og med New 

Zealand, Chile, De Forenede Stater og Peru samt PACER Plus-aftalen med 

Stillehavsøerne; 

J.  der henviser til, at Australien og 10 andre lande i Stillehavsområdet den 23. januar 2018 

meddelte, at de var nået til enighed om en handelsaftale for Stillehavsområdet, en 

såkaldt omfattende og progressiv aftale om et Stillehavspartnerskab (CPTPP), som blev 

undertegnet i Chile den 8. marts 2018; der henviser til, at Australien i øjeblikket er 

engageret i forhandlinger om en stort antal handelsaftaler, heriblandt det omfattende 

økonomiske partnerskab (RCEP), som blev lanceret på et ASEAN-topmøde i 2012; 

K. der henviser til, at Australien, som går ind for global governance på internationalt plan, 

har været et ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd fem gange og har været et 

aktivt medlem af G20 siden oprettelsen og havde formandskabet ved G20-topmødet i 

Brisbane i 2014 i et særdeles godt samarbejde med EU; der henviser til, at Australien 

for nylig er blevet valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd; 

L. der henviser til, at Australien har indsat tropper, der skal indgå i den globale koalition 

mod Daesh i Irak og Syrien; der henviser til, at Australien i Afghanistan var den største 

leverandør af tropper til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) uden for rammerne 

af NATO; 

M. der henviser til, at Australien har bidraget til talrige FN-støttede fredsbevarende 

missioner på tre kontinenter samt i Papua Ny Guinea og Salomonøerne; 

N. der henviser til, at Australien i 2014 for første gang bidrog til en EU-anført 

krisestyringsmission, EUCAP Nestor, ved Afrikas Horn; der henviser til, at den 

australske flåde gennemfører operationer til bekæmpelse af piratvirksomhed og terror 

inden for de samlede flådestyrker på Afrikas Horn og i det vestlige Indiske Ocean; 

O. der henviser til, at australske statsborgere inden for og uden for hjemlandets grænser har 

været udsat for en række terrorangreb fra radikale islamisters side; der henviser til, at 

både EU og Australien deltager i samarbejdet til bekæmpelse af terrorisme, herunder 

aktioner til bekæmpelse af voldelig ekstremisme, bestræbelser på at standse 

finansieringen af terrororganisationer og koordinering af specifikke 

kapacitetsopbygningsprojekter; 

P. der henviser til, at centret for retshåndhævelsessamarbejde i Jakarta (Jakarta Centre for 

Law Enforcement Cooperation, JCLEC), som er et australsk-indonesisk initiativ, har til 

formål at styrke sydøstasiatiske retshåndhævende myndigheders ekspertise i kampen 

mod terror og grænseoverskridende organiseret kriminalitet, og til, at det også har 

modtaget EU-støtte; 

Q. der henviser til, at den australske regering i oktober 2017 lancerede sin internationale 
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cyberstrategi med henblik på at tackle spørgsmål som f.eks. digital handel, 

cyberkriminalitet, international sikkerhed og e-forvaltning; 

R. der henviser til, at Australien har støttet Filippinerne med henblik på at fremme 

sikkerhed og bekæmpe jihadisme; 

S. der henviser til, at EU og Australien drøfter migrationsspørgsmål som led i deres årlige 

dialog mellem højtstående embedsmænd om migration, asyl og mangfoldighed; der 

henviser til, at Australien er en af formændene for Bali-processen om 

menneskesmugling, menneskehandel og tilknyttet grænseoverskridende kriminalitet; 

T. der henviser til, at Australien har en meget høj indkomst pr. indbygger og er et åbent, 

demokratisk og multikulturelt samfund; er henviser til, at en ud af fire indbyggere er 

født uden for Australien, og at omtrent syv millioner permanente migranter, herunder 

mange med rødder i Europa, har slået sig ned i Australien siden 1945; der henviser til, 

at Australien har en særegen geografisk placering og dækker et vældig stort område 

mellem Det Indiske Ocean og det sydlige Stillehav; 

U. der henviser til, at Australien og EU i rammeaftalen har bekræftet deres tilsagn om at 

samarbejde om klimaændringer; der henviser til, at Australien i sin 2017-redegørelse 

om klimaændringspolitikker bekræftede sit tilsagn om at bekæmpe denne trussel; 

V. der henviser til, at Australien trues af betydelige miljømæssige og økonomiske 

konsekvenser af klimaændringerne på tværs af en række sektorer, herunder 

vandforsyningssikkerhed, landbrug, kystsamfund og infrastruktur; 

W. der henviser til, at Australien, der er medlem af OECD's Komité for Udviklingsbistand 

(DAC), navnlig har forpligtet sig til at støtte god regeringsførelse og økonomisk vækst i 

Papua Ny Guinea, Indonesien, Østtimor og andre øer i Stillehavsområdet samt andre 

asiatiske lande, hvor EU og dets medlemsstater også er vigtige donorer; 

X. der henviser til, at den australske regering investerer i programmer som f.eks. det 

videnskabelige program om australske klimaændringer (Australian Climate Change 

Science Programme) og forskningsprogrammet om forvaltning af naturressourcer, 

klimaændringernes virkninger og klimatilpasning (Natural Resource Management 

Climate Change Impacts and Adaptation Research Programme) for at hjælpe 

beslutningstagerne med at forstå og håndtere sandsynlige virkninger af 

klimaændringerne; 

Y. der henviser til, at Australien har indført en national ramme og nedsat en 

koordineringsgruppe på højt plan til at udarbejde en plan for gennemførelse af forskning 

i klimaændringer, med en koordineret tilgang til at løse problemet i lokalsamfund over 

hele landet; 

Z. der henviser til, at Australien den 10. november 2016 ratificerede Parisaftalen og 

Dohatillægget til Kyotoprotokollen, hvilket styrker landets tilsagn om at sætte ind over 

for klimaændringer, og har udarbejdet en række politikker til at reducere de nationale 

emissioner og støtte den globale indsats; 

AA. der henviser til, at den australske regerings plan vedrørende klimaændringer omfatter en 
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nedbringelse af emissionerne med fem procent under 2000-niveauet senest i 2020 og 

med mellem 26-28 % i forhold til 2005-niveauet senest i 2030 samt en fordobling af 

landets produktionskapacitet for vedvarende energi senest i 2020; 

AB. der henviser til, at den australske regering har spillet en ledende rolle med hensyn til at 

støtte nationale meteorologiske institutter i Stillehavet og regionale organisationer med 

henblik på levering af klima- og vejrsystemer for tidlig varsling; 

1. glæder sig over, at der foreligger et udkast til rammeaftale, som vil komme til at fungere 

som et retligt bindende instrument til at opgradere og styrke de bilaterale forbindelser 

mellem EU og Australien og til at udvide samarbejdet på områder som udenrigspolitik 

og sikkerhedsspørgsmål, menneskerettigheder og retsstatsforhold, global udvikling og 

humanitær bistand, økonomiske og handelspolitiske forhold, retlige anliggender, 

forskning og innovation, uddannelse og kultur, landbrug, maritime anliggender og 

fiskeri samt i forhold til globale udfordringer som klimaændringer, migration, 

folkesundhed, bekæmpelse af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben 

(WMD); 

2. understreger, at EU og Australien er stærke og ligesindede partnere med et nært 

bilateralt forhold, og at de to parter deler værdier og principper som demokrati, respekt 

for menneskerettigheder og retsstatsprincippet, opretholder stadig tættere politiske og 

økonomiske forbindelser og nyder godt af tætte og aktive kulturelle, akademiske og 

mellemfolkelige kontakter; 

3. fremhæver, at det er af særlig værdi for EU og Australien som partnere med det samme 

verdensbillede at samarbejde bilateralt og multilateralt om regionale og globale 

spørgsmål; understreger fordelen ved, at EU og Australien samarbejder i FN- og i 

WTO-regi samt i organer som G20 for at bevare og styrke en samarbejdsorienteret og 

regelbaseret verdensorden i en kompleks og foranderlig verden, der står over for stor 

usikkerhed; 

4. glæder sig over, at der nedsættes et fælles udvalg i rammeaftalens regi med den opgave 

at fremme en effektiv implementering af aftalen og sikre en overordnet sammenhæng i 

forbindelserne mellem EU og Australien; 

5. støtter de kommende forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Australien, 

som skal gennemføres i en ånd af gensidig hensyntagen, gennemsigtighed, ansvarlighed 

og gensidig gavn og samtidig skal tage højde for visse produkters, f.eks. 

landbrugsprodukters, følsomme karakter, i betragtning af at Australien er en førende 

eksportør på landbrugsområdet; tilskynder begge parter til at have et højt 

ambitionsniveau med hensyn til sektoren for tjenesteydelser; understreger, at EU under 

forhandlingerne bør tage højde for de små og mellemstore virksomheders behov og 

ønsker og ikke sænke de miljømæssige, sociale og arbejdsretlige standarder; påpeger, at 

det er på høje tid at indlede disse forhandlinger, eftersom Australien allerede har indgået 

adskillige frihandelsaftaler med vigtige lande i det østlige Asien og Stillehavsområdet 

og er ved at indgå sådanne aftaler med andre relevante lande; 

6. understreger, at Australien spiller en aktiv rolle i EU's samarbejdsprogrammer for 

højere uddannelse gennem det bilaterale uddannelsesprogram for EU og Australien, og 

noterer sig med tilfredshed, at australske universiteter siden 2015 har haft mulighed for 
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at indgå Erasmus+-mobilitetsaftaler; bemærker, at dette samarbejde bør styrkes 

yderligere for at fremme gensidige fordele for studerende og forskere og sætte dem i 

stand til at tilegne sig multikulturelle og innovative færdigheder; 

7. minder om, at EU og Australien er vigtige partnere inden for forskning og 

innovationssamarbejde med henblik på at bidrage til en bæredygtig økonomisk 

udvikling og som et middel til at videreudvikle et videnbaseret samfund; 

8. glæder sig over, at Australien har støttet EU i forbindelse med Ruslands ulovlige 

annektering af Krim og de russiske militære interventioner i det østlige Ukraine og har 

afpasset sine sanktioner efter EU's sanktionsordning; 

9. glæder sig over Australiens støtte til målrettede internationale sanktioner mod personer 

og enheder, der er ansvarlige for militære angreb, terrorisme og 

menneskerettighedskrænkelser, bl.a. som følge af Ruslands aggression i Ukraine og det 

besatte Krim; 

10. roser Australiens Office of National Assessments for dets støtte til tilvejebringelsen af 

internationale, politiske, strategiske og økonomiske analyser og dets samarbejde med 

internationale partnere for at sikre løsninger på spørgsmål af fælles interesse; 

11. anerkender Australiens afgørende rolle i forbindelse med "Five Eyes Intelligence 

Community" og dets støtte til sikkerheden for både EU's medlemsstater og de 

transatlantiske partnere; roser Australiens operationelle aftale med Europol og 

fremhæver potentialet til yderligere at udvide udvekslingen af efterretninger og det 

operationelle samarbejde med den australske regering; 

12. noterer sig, at Australien støttede FN's Sikkerhedsråds resolutioner fra 2014 om 

fordømmelse af nedskydningen af fly nr. MH17 og om eliminering af Syriens kemiske 

våben; glæder sig over Australiens vigtige bidrag til arbejdet i FN's Sikkerhedsråd, hvor 

Australien har forsøgt at forbedre den humanitære situation i Syrien, styre den 

sikkerhedspolitiske overgangsproces i Afghanistan og håndtere 

menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea; 

13. glæder sig over, at begge parter har givet et klart tilsagn om at samarbejde om 

bekæmpelsen af terrorisme, således som det fremgår af rammeaftalen; understreger, at 

det er vigtigt at satse på et stadig tættere bilateralt samarbejde om udveksling af 

oplysninger om fremmedkrigere og deres tilbagevenden; opfordrer begge parter til 

fortsat at sikre en effektiv implementering af de fire søjler i FN's strategi til bekæmpelse 

af terrorisme; er tilfreds med, at Australien har engageret sig i den globale koalition 

mod Daesh og har gjort en væsentlig indsats for at bekæmpe international terrorisme i 

det sydøstlige Asien; 

14. fremhæver Australiens internationale cyberspaceinitiativer og glæder sig over, at begge 

parter ifølge rammeaftalen vil samarbejde om cybersikkerhed, herunder bekæmpelsen 

af cyberkriminalitet; 

15. efterlyser tiltag til at styrke samarbejdet om terrorbekæmpelse via fælles 

træningsøvelser mellem medlemsstaternes beredskabsenheder og EU-agenturer såsom 

Europol og dets europæiske center for terrorbekæmpelse (ECTC) på den ene side og 
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centrale elementer af den australske nationale sikkerhedsarkitektur såsom den australske 

efterretningstjeneste (Australian Security Intelligence Organization, ASIO), de 

australske forsvarsstyrker (Australian Defence Forces (ADF) og det australske 

forbundspoliti på den anden side; 

16. glæder sig over, at EU og Australien i rammeaftalen har forpligtet sig til at intensivere 

deres dialog og samarbejde om migration og asyl; understreger, at det høje globale 

mobilitetsniveau kræver en holistisk og multilateral indfaldsvinkel på grundlag af 

internationalt samarbejde og delt ansvar; glæder sig over, at begge parter proaktivt 

bidrager til de igangværende forhandlinger om både FN's  Global Compact-initiativ for 

sikker, velordnet og regulær migration og Global Compact-initiativet om flygtninge; 

17. understreger betydningen af regionale samarbejdsrammer – som f.eks. Bali-processen – 

med oprindelses-, transit- og destinationslande, hvor formålet er at redde menneskeliv, 

ødelægge smuglernetværk samt styre migrations- og flygtningestrømme; glæder sig 

over, at Australien klart har forpligtet sig over for UNHCR med hensyn til 

genbosætning af flygtninge og et øget bidrag til global humanitær finansiering; 

opfordrer Australien til fortsat at bidrage til at finde en positiv løsning på situationen for 

asylansøgere og migranter, der tilbageholdes i Papua Ny Guinea og Nauru; 

18. glæder sig over tilsagnet fra begge parter om yderligere at beskytte og fremme 

menneskerettighederne, demokratiske principper og retsstatsprincippet, også i 

multilaterale fora og sammen med tredjelande, således som det er foreskrevet i 

rammeaftalen; glæder sig over Australiens valg til FN's Menneskerettighedsråd for 

perioden 2018-2020; fremhæver, at Australien i 2008 lancerede strategien "Closing the 

Gap" for at rette op på oprindelige folks ugunstige situation, f.eks. kløften med hensyn 

til forventet levetid og andre uligheder; understreger, at denne strategi har tværpolitisk 

støtte, og at premierministeren forelægger en årlig situationsrapport for det australske 

parlament; fremhæver, at den australske regering arbejder sammen med stater og 

territorier og med den aborigine befolkning og Torres Strait Islander-befolkningen for at 

genlancere "Closing the Gap"-strategien;  

19. gentager, at bekæmpelsen af klimaændringer kræver opbakning fra hele det 

internationale samfund; glæder sig over, at Australien har ratificeret Parisaftalen, og at 

der er givet et klart tilsagn i rammeaftalen om at styrke samarbejdet og de 

udenrigspolitiske bestræbelser for at bekæmpe klimaændringer; noterer sig, at 

Australien har en målsætning om at nedbringe emissionerne med mellem 26 % og 28 % 

under 2005-niveauet frem til 2030, hvilket blev bekræftet i  2017-redegørelsen om 

klimaændringspolitikker; påpeger, at denne redegørelse fastholder tilsagnet om at 

hjælpe andre lande gennem bilaterale og multilaterale initiativer; glæder sig over 

Australiens igangværende bestræbelser på at yde finansiel støtte gennem 

bistandsprogrammer til Stillehavsområdet og til sårbare udviklingslande for at gøre det 

muligt for dem at få deres økonomier til at vokse på en bæredygtig måde og reducere 

emissioner og for at hjælpe dem med at tilpasse sig til klimaændringerne; understreger, 

at Australien er medformand for Den Grønne Klimafond og bidrager til fnansieringen af 

denne fond; 

20. erindrer om, at Australien, EU og EU-medlemsstaterne er vigtige aktører i 

udviklingssamarbejdet og den humanitære bistandsindsats i Stillehavsområdet; påpeger, 
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at begge parter målretter deres samarbejde mod økonomisk vækst, god regeringsførelse 

og miljømæssig modstandsdygtighed; 

21. er fortsat foruroliget over spændingerne i Det Sydkinesiske Hav; opfordrer begge parter 

til fortsat at fremme stabilitet og retten til fri sejlads i dette vigtige internationale 

farvand; glæder sig over, at Australien har taget stilling til fordel for en fredelig 

bilæggelse af tvister, som bygger på folkeretten; 

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 

EU's Optræden Udadtil og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til medlemsstaternes 

regeringer og parlamenter og Australiens regering og parlament. 
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