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B9-0092/2023

Europaparlamentets resolution om förberedelser inför toppmötet mellan EU och 
Ukraina
(2023/2509(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina och om Ryssland, särskilt efter 
upptrappningen av Rysslands krig mot Ukraina i februari 2022,

– med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, och av det tillhörande 
djupgående och omfattande frihandelsområdet mellan Europeiska unionen och 
Ukraina1, som undertecknades 2014,

– med beaktande av Ukrainas ansökan om EU-medlemskap den 28 februari 2022 och det 
därpå följande beviljandet av status som kandidatland av rådet den 23 juni 2022, på 
grundval av en positiv bedömning av kommissionen2 och i linje med 
Europaparlamentets synpunkter,

– med beaktande av det aldrig tidigare skådade stödet och biståndet från 
Europeiska unionen och dess medlemsstater till Ukraina och den solidaritet som 
EU-medborgarna visat gentemot Ukrainas modiga folk i deras kamp mot 
Rysslands angrepp,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen.

A. Den geopolitiska situationen i Europa har förändrats i grunden sedan 
den 24 februari 2022, då Ryssland återupptog sitt oprovocerade, oberättigade och 
olagliga militära angrepp och krig mot Ukraina, vilket kräver djärva, modiga och 
omfattande politiska, säkerhetsmässiga och finansiella beslut från 
Europeiska unionens sida.

B. Det finns inget ”snabbspår” för att erhålla EU-medlemskap, och anslutningsprocessen är 
fortfarande komplex, meritbaserad och strukturerad samt avhängig av att reformer 
genomförs ändamålsenligt och att EU:s regelverk införlivas. Detta utesluter dock inte en 
snabb start på processen som ett uttryck för EU:s engagemang i Ukraina i det nya 
geopolitiska läge som uppstått till följd av Rysslands angrepp.

C. EU och Ukraina har undertecknat ett associeringsavtal som för närvarande håller på att 
genomföras. De framsteg som gjorts under genomförandet av associeringsavtalet, 
inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsområdet, innebär att 
beredskapsnivån inför inledningen av anslutningsprocessen redan är hög.

1 EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.
2 Kommissionens yttrande av den 17 juni 2022 om Ukrainas ansökan om medlemskap i Europeiska unionen 
(COM(2022)0407).
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1. Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för Ukrainas medlemskap i 
Europeiska unionen, vilket utgör en geostrategisk investering i ett enat och 
starkt Europa.

2. Europaparlamentet efterlyser ett innovativt, kompletterande och flexibelt samspel 
mellan det pågående arbetet med genomförandet av det gällande associeringsavtalet och 
anslutningsförhandlingarna, så att Ukraina gradvis kan integreras i EU:s inre marknad 
och sektorsspecifika program, inbegripet få tillgång till EU-medel på respektive 
område, så att ukrainska medborgare kan dra nytta av anslutningens fördelar under hela 
processen och inte bara när den har slutförts.

3. Europaparlamentet understryker att denna process ska vara meritbaserad och att den 
förnyade utvidgningsmetoden innebär att tonvikten läggs på de centrala områdena om 
respekt för rättsstatsprincipen, grundläggande värden, mänskliga rättigheter, demokrati 
och korruptionsbekämpning under hela processen, från allra första början till 
slutförandet. Parlamentet är fast övertygat om att det ligger i unionens eget politiska, 
ekonomiska och säkerhetsmässiga intresse att ge Ukraina konkreta meritbaserade 
utsikter till EU-medlemskap.

4. Europaparlamentet begär att man vid det kommande toppmötet mellan EU och Ukraina 
fastställer en tydlig väg för inledandet av anslutningsförhandlingarna, på grundval av en 
stegvis strategi som fokuserar på att ge det ukrainska samhället och de ukrainska 
medborgarna konkreta fördelar redan från början av processen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en djärv och ambitiös plan för dessa förhandlingar och för 
Ukrainas snabba stegvisa integrering i EU:s politik och program tillsammans med en 
färdplan för varje steg i processen.

5. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av EU:s politik för det östliga 
partnerskapet som ett sätt att främja samarbete och utbyte av reformerfarenheter mellan 
de partnerländer som söker EU-medlemskap eller närmare samarbete med EU samt 
Ukrainas aktiva engagemang i detta. Parlamentet betonar den viktiga roll som det civila 
samhället spelar i Ukraina och begär att det ska få fortsatt stöd och delta aktivt i 
reformprocessen samt att dess samarbete med EU:s partner ska främjas.

6. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionen måste fortsätta att öka sitt 
finansiella, tekniska och politiska stöd till Ukraina för att hjälpa landet med 
integreringen, och att unionen å sin sida måste genomföra de nödvändiga reformer som 
krävs för att bana väg för framtida utvidgningar. Parlamentet betonar behovet av en 
ansvarsfull, öppen och effektiv användning av finansiellt stöd från EU och annat 
internationellt finansiellt stöd, och understryker vikten av att ytterligare förbättra 
Ukrainas system för offentlig upphandling och av att göra insatser för att återupprätta en 
fullständig användning av ProZorro-systemet.

7. Europaparlamentet understryker att EU:s stöd går utöver den civila sektorn och även 
omfattar långtgående stöd på det militära området. Parlamentet upprepar sitt stöd för 
dessa åtgärder och för en betydande utvidgning av dem. Parlamentet uppmanar med 
kraft EU och medlemsstaterna att avsevärt minska klyftan mellan det militära bistånd 
som utlovats till Ukraina och det som tillhandahållits och att fortsätta att påskynda 
leveransen av militärt stöd och militär utrustning till Ukraina. Parlamentet uppmanar 
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dessutom EU och medlemsstaterna att ha ett nära samarbete med Ukraina om 
säkerhetsgarantier på grundval av säkerhetspakten i Kiev.

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att fortsätta att stödja 
offren för Rysslands anfallskrig mot Ukraina, särskilt att gå samman när det gäller att 
sända hem tvångsdeporterade ukrainare och att återförena tvångsadopterade ukrainska 
barn med sina familjer.

9. Europaparlamentet efterlyser rättvisa och upprepar sitt fulla stöd för inrättandet av en 
särskild domstol för aggressionsbrott mot Ukraina och för utredning av påstådda 
krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller folkmord som begåtts i Ukraina.

10. Europaparlamentet efterlyser en fullständig uppsättning sanktioner mot alla företag och 
enskilda personer som fortfarande handlar med Ryssland eller med ryska företag. 
Parlamentet anser att sanktionerna bör utvidgas till att omfatta alla de 
6 000 ryska personer som Navalnyjs fond mot korruption har utpekat samt personer som 
är inblandade i det olagliga fängslandet av ryska medborgaraktivister och medlemmar 
av den politiska oppositionen, så att de uppförs på förteckningen över personer som 
omfattas av viseringsförbud och får sina tillgångar frysta. Parlamentet uppmanar 
samtidigt med kraft Ukraina att anta den ukrainska Magnitskijlagen. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna samt deras allierade att göra sitt yttersta 
för att säkerställa att de sanktioner som EU beslutar om blir så effektiva som möjligt 
genom att leta efter och motverka varje kringgående eller försök till kringgående av 
dessa sanktioner. Parlamentet fördömer de stater som hjälper Ryssland att kringgå dessa 
sanktioner. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att lägga fram ett konkret 
förslag om att överföra den ryska centralbankens frysta tillgångar direkt till staten 
Ukraina, vilket skulle ge landet omedelbart ekonomiskt stöd på över 300 miljarder euro. 
Parlamentet understryker att dessa åtgärder bör förberedas i god tid inför toppmötet 
mellan EU och Ukraina och åtföljas av medlemsstaternas beslutsamma och samordnade 
leverans av tunga vapen, särskilt Leopard 2-stridsvagnar, tillsammans med snabb 
utbildning av ukrainsk militär personal i användningen av dessa vapen. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU:s medlemsstater att undanröja nationella hinder för export av 
tunga vapen till Ukraina, särskilt när det gäller Leopard 2-stridsvagnar.

11. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att utöka möjligheterna för ukrainska 
tjänstemän att delta i och övervaka EU-institutionernas arbete. Parlamentet uppmuntrar 
till bilaterala parlamentariska möten mellan medlemsstaternas och Ukrainas parlament 
och begär att den period då observatörer från Ukraina kan tillträda platser i 
Europaparlamentet tidigareläggs, till exempel genom att den kopplas till slutförandet av 
förhandlingarna om specifika kluster.

12. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att erbjuda 
utbildningsmöjligheter för bland annat Ukrainas ungdomar, tjänstemän och diplomater. 
Parlamentet efterlyser förfaranden för upprättandet av akademin för offentlig 
förvaltning inom det östliga partnerskapet.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka den 
strategiska kommunikationen och tillhandahålla relevant information om de ömsesidiga 
fördelarna och möjligheterna med utvidgningen både i Ukraina och i medlemsstaterna 
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för att ytterligare öka stödet och förbättra förståelsen för anslutningsprocessen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra synligheten för 
EU:s finansiering och dess konkreta resultat i Ukraina. Parlamentet insisterar på att det 
civila samhället i EU och Ukraina spelar en aktiv roll i genomförandet av dessa mål.

14. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att arbeta strategiskt och 
proaktivt för att bekämpa hybridhot och förhindra inblandning från Ryssland i politiska, 
valrelaterade och andra demokratiska processer i Ukraina, särskilt fientliga handlingar 
som är avsedda att manipulera den allmänna opinionen och undergräva 
EU-anslutningen. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka 
motståndskraften mot desinformation och skadliga kampanjer som syftar till att 
undergräva demokratiska processer och skapa splittring i Ukraina. 

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna samt till Ukrainas president, parlament och 
regering.


