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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
(2020/2115(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den globala säkerhetsstrategin för Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik av den 28 juni 2016,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 19 september 2018 från 
kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi,

– med beaktande av partnerskapet av den 27 september 2019 mellan EU och Japan om 
hållbar konnektivitet och infrastruktur av hög kvalitet,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 12 juli 2012 från EU och Förenta 
staterna om regionen Asien–Stillahavsområdet,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 28 maj 2018 om förstärkning av EU:s 
säkerhetssamarbete i och med Asien,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 15 maj 2019 EU och 
Centralasien: nya möjligheter i ett starkare partnerskap,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 9 mars 2020 Mot en 
övergripande strategi för Afrika,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 16 april 2019 EU, 
Latinamerika och Västindien: förenade krafter för en gemensam framtid,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 18 mars 2020 Det östliga 
partnerskapet efter 2020: Ökad resiliens – ett östligt partnerskap som fungerar för alla,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 6 oktober 2018 om en 
övergripande ekonomi- och investeringsplan för västra Balkan, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 april 2020 Stöd till västra 
Balkan vid hanteringen av covid-19 och återhämtningen efter pandemin – 
Kommissionens bidrag inför mötet mellan ledarna för EU och västra Balkan den 
6 maj 2020, 

– med beaktande av konnektivitetsagendan för västra Balkan,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 7 juni 2017 om en strategi för 
resiliens,

– med beaktande av kommissionens meddelande den 29 januari 2020 Säker 
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5G-utbyggnad i EU – Genomförande av EU:s verktygslåda (COM(2020)0050),

– med beaktande av artiklarna 54 och 105.5 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för 
transport och turism,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. En utvidgad global konnektivitetsstrategi för EU ställer krav på effektiv styrning och 
medverkan på bred bas från såväl medlemsstaterna som från berörda parter inom 
näringsliv och samhälle för att den effektivt ska kunna företräda EU:s grundläggande 
värden och dess gemensamma intressen.

B. En global konnektivitetsstrategi bör tjäna målen för sådana centrala former av EU:s 
politik som den europeiska gröna given, den digitala omvandlingen och arbetet för 
mänskliga rättigheter runt om i världen. Den bör bygga på EU:s handelspolitiska styrka 
och åtgärda aktuella brådskande utmaningar, såsom hälsa och säkerhet på det globala 
planet.

C. Genom konnektivitetspartnerskapet från 2019 mellan EU och Japan blev denna strategi 
ännu relevantare. Partnerskap bör ingås också med andra asiatiska partner. Afrika bör 
utses till en prioriterad region i fråga om konnektivitet, alldeles som Asien.

D. En global konnektivitetsstrategi bör tas med i kommissionens arbetsprogram för 2021.

Principerna för konnektivitetsstrategin

1. Europaparlamentet framhåller att konnektivitet är en fråga av grundläggande vikt för 
Europeiska unionen och fast förankrad i EU:s grepp på inhemska och internationella 
utmaningar. Parlamentet påpekar med stolthet att konnektivitetspolitiken genomförts 
med framgång i många av EU:s yttre förbindelser. Parlamentet uppmuntrar 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att få till stånd en global 
konnektivitetsstrategi för EU (strategin), som en utvidgning av den nuvarande 
konnektivitetsstrategin mellan EU och Asien, för att vårt tänkesätt i fråga om 
konnektivitet och vår konnektivitetspolitik ska sammanjämkas med målet om att stärka 
EU:s roll som en genuin aktör på det geopolitiska och geoekonomiska planet.

2 Europaparlamentet förväntar sig att strategin ska bidra till förverkligandet av EU:s 
huvudsakliga politiska ramar om att bygga en stark och rättvis union, som satsar på 
fredliga internationella förbindelser, ekonomiska framsteg utgående från den europeiska 
gröna given och den digitala omvandlingen och arbetet för mänskliga rättigheter runt 
om i världen, och främjande av global rättvisa.

3. Europaparlamentet anser att strategin allsidigt måste befatta sig med ett brett spektrum 
av politiska, ekonomiska, kulturella, hållbarhetsrelaterade och säkerhetsanknutna 
dimensioner, utgående från EU:s grundläggande värden och dess gemensamma 
intressen. Parlamentet håller fast vid att strategin måste ha som ledstjärna de värden 
som heter frihet, mänskliga rättigheter, rättsstaten, demokrati, solidaritet, hållbarhet, 
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inkludering, öppenhet, ömsesidighet och uppslutning bakom multilateralism.

4. Europaparlamentet uppmanar berörda parter inom näringsliv och samhälle både på EU-
nivå och i medlemsstaterna att delta i utvecklingen av strategin.

5. Europaparlamentet påminner om att investeringar i konnektivitet, för att kunna skapa 
hållbar tillväxt och hållbara arbetstillfällen, måste respektera kollektiva nyttigheter samt 
vara marknadseffektiva och finanspolitiskt hållbara, samtidigt som skuldfällor undviks. 
Parlamentet framhåller att sådana investeringar måste stödja ekonomisk resiliens och 
utfasning av fossila bränslen i ekonomin, och följa strikta normer för miljö och 
biologisk mångfald. Parlamentet betonar likaså att man i samband med dessa 
investeringar måste följa strikta normer, dels i socialt hänseende och för 
arbetstagarrättigheter, dels för öppenhet, mänskliga rättigheter, tillbörlig aktsamhet och 
goda styrelseformer, samt låta de människor som påverkas av projekten få ett ord med i 
laget om dem

6. Europaparlamentet fäster största avseende vid att det behövs ett rättvist partnerskap med 
de respektive länderna. Parlamentet anser att strategin måste bli till ömsesidig nytta, 
hindra ensidiga beroendeförhållanden eller skuldfällor, ge egenmakt till 
självbestämmande och genomföras med ömsesidig respekt.

Styrningen av strategin

7. Europaparlamentet betonar att strategin måste samordnas med strävan efter intern 
konnektivitet inom EU.

8. Europaparlamentet understryker strategins flerdimensionella karaktär, vilken kräver 
effektiv samordning av redan befintliga strategier, politikformer och projekt för 
internationell konnektivitet.

9. Europaparlamentet föreslår att strategin regelbundet tas upp till diskussion med 
kommissionärsgruppen för ett starkare Europa i världen såsom samordnande organ för 
konnektivitetsfrågor, varvid den höga representanten och vice ordföranden ska fungera 
som medordförande, tillsammans med en konnektivitetssamordnare för kommissionen, 
som helst bör vara en av den sistnämndas verkställande vice ordförande.

10. Europaparlamentet anser att det skulle kunna öka samstämmigheten i 
konnektivitetsfrågor, liksom också egenansvaret för dem, om det inrättades en 
rådsarbetsgrupp enkom för sådana frågor.

11. Europaparlamentet anser det som en absolut förutsättning för att strategin ska lyckas att 
relevanta berörda parter får medverka i den. Parlamentet rekommenderar att det inrättas 
en högnivåexpertgrupp såsom rådgivande organ för frågor om internationell 
konnektivitet och att det i gruppen får ingå företrädare för näringslivet, förespråkare för 
mänskliga rättigheter, miljön och arbetstagarrättigheter och internationella 
finansinstitut. 

12. Europaparlamentet är fast övertygat om att europeiska utvecklingsbanker bör spela en 
central roll för förvaltningen av investeringar i internationella konnektivitetsprojekt, 
särskilt när det handlar om att uppbåda investeringar från den privata sektorn.
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Strategins prioriteringar

Grön omställning 

13. Europaparlamentet anser att kampen mot klimatförändringarna och insatserna för 
utfasning av fossila bränslen i ekonomin och för bevarande av den biologiska 
mångfalden och miljön bör vara en övergripande prioritering för strategin, särskilt i 
samband med utvecklingen av infrastruktur. Parlamentet uppmanar till en systematisk 
miljöanpassning av alla investeringar i konnektivitet. Parlamentet fäster stort avseende 
vid en miljöanpassning av utvecklingssamarbetet liksom av alla investeringar i 
infrastruktur och framför allt av energidimensionen.

Digital omvandling

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att höja sina 
ambitioner för den digitala omvandlingen. Parlamentet förväntar sig att EU ska bli en 
konkurrenskraftig global aktör i digitaliseringsfrågor, på jämbördig fot med Förenta 
staterna och Kina. Parlamentet anser här att EU måste högprioritera arbetet för digital 
konnektivitet. Parlamentet anser att utvecklingen av öppet strategiskt oberoende inom 
denna sektor måste innefatta digitaliseringspartnerskap med tredjeländer. Parlamentet 
understryker att EU bör sträva efter att bli en av ledarna i arbetet med att uppställa och 
försvara internationella normer och rutiner.

Direkta personkontakter

15. Europaparlamentet anser att direkta personkontakter är en grundpelare för strategin som 
ytterligare måste prioriteras. Parlamentet fäster stort avseende vid främjandet av direkta 
personkontakter bland studerande vid högskolor och inom yrkesutbildningen, samt med 
unga yrkespersoner, akademiker och forskare, eftersom detta är av stor vikt för 
ömsesidig förståelse och respekt. Parlamentet förespråkar ett sådant samarbete på basis 
av inkludering. Parlamentet vill framför allt att ungdomsdimensionen ska förstärkas 
genom ungdomsforum för ömsesidigt främjande av kunskaper i främmande språk, 
utbyten av studerande och akademiker och ömsesidigt erkännande av examensbevis.

16. Europaparlamentet berömmer de initiativ som antagits till förmån för västra Balkan och 
syftar till att främja ungdomssamarbete och ungdomsutbyten, tillsammans med 
yrkesutbildning, och uppmuntrar till att liknande program erbjuds till andra partner 
inom strategin, med början från länderna inom det östliga partnerskapet.

Handel, investeringar och standarder

17. Europaparlamentet framhåller att handel och investeringar är viktiga för uppnåendet av 
strategins mål. Parlamentet framhåller här framför allt den roll som internationella 
normer och standarder spelar. Parlamentet anser att EU:s modell för 
standardiseringspolitik har fördelen att vara innovativ, öppen och inkluderande, och att 
den också framgent måste kunna hävda sig i den globala konkurrensen mellan olika 
standardiseringsparadigm. Parlamentet poängterar här att man måste förhindra alla 
auktoritära tendenser i framtidens standardisering av IKT och av sakernas internet.

Hälsa
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18. Europaparlamentet anser att det framgått av covid-19-pandemin att hälsosektorn 
skyndsamt måste prioriteras, eftersom den är ett nytt utslagsgivande område för 
samarbete, framför allt i frågor om hälso- och sjukvårdssystems resiliens, och om 
tillgången till läkemedel, medicinsk utrustning och vacciner, så att man undviker 
ensidiga beroendeförhållanden och säkerställer dels trygga och diversifierade 
leveranskedjor för läkemedel och för industrin med anknytning till hälso- och sjukvård, 
dels utbyte av bästa praxis för krishantering och förebyggande av pandemier.

Säkerhet

19. Europaparlamentet är övertygat om att strategins säkerhetsdimension skyndsamt måste 
utvecklas för att EU ska kunna hålla jämna steg med nya säkerhetsutmaningar. 
Parlamentet framhåller att säkerheten inger stigande oro i EU:s östra och södra 
grannskap. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och 
medlemsstaterna till ökad proaktivitet i dessa frågor.

Konnektivitetspartnerskap

20. Europaparlamentet välkomnar varmt att det ingåtts ett partnerskap mellan EU och Japan 
om hållbar konnektivitet och infrastruktur av hög kvalitet, med tyngdpunkten förlagd 
till västra Balkan, Östeuropa, Centralasien, regionen Indiska oceanen/Stilla havet och 
Afrika. Parlamentet ger en eloge till Japan för att landet varit proaktivt och föreslagit 
praktiska åtgärder för förverkligandet av överenskomna ambitioner. Parlamentet hoppas 
att EU och Japan snabbt kommer att få partnerskapet att fungera under första halvåret 
av 2021. 

21. Europaparlamentet välkomnar varmt de pågående förhandlingarna om att ingå ett 
konnektivitetspartnerskap med Indien. Parlamentet hoppas att det roterande 
ordförandeskapet för Europeiska unionens råd samt Italiens och Indiens förestående 
G20-ordförandeskap kommer att använda sin politiska tyngd för att komma framåt med 
detta. Parlamentet välkomnar likaledes de sonderande överläggningarna mellan EU och 
Korea om ett konnektivitetspartnerskap och hoppas på bra framsteg med dem under 
2021. Parlamentet förespråkar att det ingås ett konnektivitetspartnerskap mellan EU och 
Asean, med syfte att sammankoppla detta partnerskap med den översiktsplan för 
konnektivitet som Asean redan har, samt med dess projektkatalog.

22. Europaparlamentet välkomnar de allmänna principerna i Förenta staternas initiativ Blue 
Dot Network (BDN). Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att sätta sig i förbindelse med BDN, men att tills vidare inte ställa upp 
bakom det, så länge inte frågorna kring hållbarheten lösts.

23. Europaparlamentet är också redo att överväga partnerskap med Kinas Nya sidenvägar 
(Belt and Road Initiative), i särskilda fall där detta inte innebär några avkall på EU:s 
grundläggande principer.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att utveckla 
en stark kapacitet för övervakning av andra länders konnektivitetsstrategier, bland annat 
av vilka ekonomiska resurser som faktiskt läggs ut på dem.

Global konnektivitet
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25. Europaparlamentet inskärper att EU:s globala konnektivitetsstrategi måste ägna särskild 
uppmärksamhet åt konnektiviteten med den angränsande världsdelen Afrika. 
Parlamentet förväntar sig att man därmed ska sammanföra EU:s erfarenheter av 
konnektivitetsfrämjande strategier som genomförts i Afrika via utvecklingssamarbetet. 
Parlamentet anhåller om en högnivådiskussion med Afrikanska unionen om detta, för 
att man ska nå fram till ett konnektivitetspartnerskap mellan EU och Afrika senast vid 
utgången av 2021.

26. Europaparlamentet väntar sig av kommissionen ett nytänk i kommunikationsfrågor, där 
det tydligt framgår vad dessa handlar om, för att EU:s konnektivitetspolitik och dess 
resultat ska framstå i tillräckligt skarp relief. 

°

° °

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden 
för Europeiska rådet, rådet, kommissionen, vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt 
till medlemsstaterna och till EU:s konnektivitetspartner.


