
PA\557145SV.doc PE 355.380v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

PRELIMINÄR VERSION
2004/0219(COD)

18.2.2005

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till utskottet för utrikesfrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande 
av de allmänna principerna för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och 
partnerskapsinstrument
(KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Föredragande: Vittorio Prodi



PE 355.380v01-00 2/4 PA\557145SV.doc

SV

PA_Leg



PA\557145SV.doc 3/4 PE 355.380v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om upprättande av ett europeiskt grannskaps- och 
partnerskapsinstrument har sitt ursprung i den nyligen skapade europeiska 
grannskapspolitiken som syftar till att utveckla närmare förbindelser med länder som 
angränsar till EU eller ligger nära samma havsområde. Det är en ramförordning som 
innehåller finansiella styrmedel för genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken, i 
överensstämmelse med de befintliga och kommande handlingsplanerna. Styrmedlen är 
skräddarsydda för ländernas respektive intressen och förmågor, enligt överenskommelse med 
varje enskilt land.

Syftet med förslaget är att skapa ett kraftfullt instrument som grundar sig på tanken om att 
goda förbindelser och en demokratisk inställning, som är i linje med EU:s traditionella 
värderingar, såsom respekten för demokrati och mänskliga rättigheter, och främjandet av fred, 
frihet, den europeiska sociala modellen och hållbar utveckling, skall främja integrationen och 
utvecklingen i de länder som omfattas av det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet. Instrumentet skulle kunna användas på ett särskilt sätt för Israel och 
den palestinska myndigheten. Israel har redan undertecknat det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet och förhandlingarna med den palestinska myndigheten är i full 
gång. EU skulle sedan kunna använda partnerskapet med de båda länderna för att lösa 
konflikten mellan dem.

Den finansiella insatsen uppgår till 14 929 miljoner euro för perioden 2007-2013, vilket inte 
verkar vara tillräckligt med tanke på att man bör lägga ytterligare vikt vid partnerländernas 
effektiva deltagande i EU-organen, bland annat genom att forskare, tekniker och chefer från 
grannländerna deltar i utbildningsprogram och gemensamma projekt, och därför bör 
ytterligare medel anslås. I detta sammanhang vill föredraganden nämna Europeiska 
miljöbyrån (EMB), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA), Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Andra områden av gemensamt intresse som kan behöva tilldelas medel är inrättningar som 
arbetar med territoriell kartläggning och miljöövervakning (i synnerhet från rymden).

Det finns ett stort problem i fråga om de föreslagna budgetposterna, vilket också fastslås i 
kommissionens finansieringsöversikt. Tilldelningen av medel som är öronmärkta för den 
europeiska grannskapspolitiken bör inte innebära någon minskning av de medel som anslås 
för utvecklingsländerna i Asien, Latinamerika och Afrika (som inte är grannländer).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för utrikesfrågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 2, punkt 2, led t

(t) Stöd till partnerländernas deltagande i 
gemenskapens program och organ.

(t) Stöd till partnerländernas deltagande i 
gemenskapens program, organ, 
utbildningsprogram och det framtida 
europeiska forskningsrådet och 
teknikplattformarna.

Motivering

Det är viktigt att investera i utbildning av relevanta tjänstemän och chefer från 
partnerländerna för att göra deltagandet i programmen effektivare. Deltagande i 
verksamheten inom det europeiska forskningsrådet och teknikplattformarna kommer att 
främja en större förståelse och delaktighet i ”gemenskapsmodellen”.

Ändringsförslag 2
Artikel 15, punkt 2, led ia (nytt)

(ia) Finansiering av kostnaderna för 
inrättningar som arbetar med kartläggning 
och miljöövervakning, bland annat från 
rymden.

Motivering

Det är viktigt att ge partnerländerna möjlighet att delta i de övervakningsnät som skapats av 
EU.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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