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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forbindelserne mellem EU og Middelhavslandene
(2008/2231(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Barcelonaerklæringen om oprettelse af et Euro-Middelhavspartnerskab, 
som vedtoges på Euro-Middelhavs-udenrigsministerkonferencen den 27.-28. november 
1995 i Barcelona, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen 
Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen (KOM(2008)0319),

– der henviser til Det Europæiske Råds godkendelse af Barcelonaprocessen: 
Middelhavsunionen ved sit møde i Bruxelles den 13.-14. marts 2008,

– der henviser til erklæringen fra Middelhavstopmødet i Paris den 13. juli 2008,

– der henviser til konklusionerne fra Euro-Middelhavs-områdets 
udenrigsministerkonference i Lissabon den 5.-6. november 2007,

– der henviser til konklusionerne fra Euro-Middelhavs-topmødet, som afholdtes i Barcelona 
den 27.-28. november 2005 i anledning af tiårsdagen for Euro-Middelhavs-partnerskabet,

– der henviser til erklæringen fra præsidiet for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-
Middelhavs-samarbejdet af 12. juli 2008,

– der henviser til sluterklæringen fra formandskabet for Den Parlamentariske Forsamling for 
Euro-Middelhavs-samarbejdet samt dennes henstillinger, der vedtoges på dens fjerde 
plenarmøde den 27.-28. marts 2008 i Athen,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om EU's Middelhavspolitik, navnlig 
beslutningen af 5. juni 20081,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlament med titlen 
Styrkelse af EU’s aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i 
Middelhavsområdet - Strategiske retningslinjer (KOM(2003)0294),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om
styrkelse af EU's naboskabspolitik (KOM(2006)0726),

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om styrkelse af den europæiske 
naboskabspolitik2, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0257.

2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0538.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
Udvalget om International Handel (A6-0000/2008),

A. der henviser til den centrale rolle, som Middelhavsområdet spiller, og de stigende fælles 
interesser mellem EU og partnerlandene i forhold til de udfordringer, som de bliver stillet 
af globaliseringen, kravet om fredelig sameksistens og det deraf følgende behov for at 
sikre en højere grad af regional samhørighed og udvikle en fælles politisk strategi for 
området,

B. der henviser til den økonomiske, politiske og kulturelle adskillelse, der findes mellem 
Middelhavets to bredder, og som risikerer at vanskeliggøre målet om at etablere et rum for 
fred, sikkerhed og fælles velstand,

C. der henviser til, at en gennemgribende fornyelse af forholdet mellem EU og 
partnerlandende ved Middelhavet er nødvendig med udgangspunkt i en udnyttelse de 
allerede opnåede resultater, men også i erkendelse af de hidtidige politikkers 
begrænsninger, og navnlig Barcelonaprocessens skuffende resultater,

D. der henviser til begrænsningerne i naboskabspolitikken i Middelhavsområdet, hvor 
staterne fortrækker bilaterale forbindelser, og naboskabspolitikken derfor viser sig at være 
ude af stand til at bidrage til en fælles proces hen mod vigtige reformer i regionen,

E. der henviser til nødvendigheden af, at forholdet mellem EU og alle Middelhavslande 
etableres på lige vilkår,

F. der henviser til behovet for at fremme den territoriale og økonomiske integration mellem 
landene i Middelhavsområdet,

G. der henviser til, at mellemstatslige forbindelser ikke er tilstrækkelige til at omfatte alle de 
politiske forbindelser mellem landene i Euro-Middelhavs-regionen,

H. der henviser til betydningen af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-
Middelhavssamarbejdet, der er den eneste parlamentariske forsamling, der forener EU's 
27 medlemsstater og alle parterne i fredsprocessen i Mellemøsten,

I. der henviser til betydningen af at sikre deltagelse af lokale administrative enheder, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet for at give forbindelserne mellem EU og 
Middelhavslandene nyt liv,

J. der henviser til, at allerede eksisterende instrumenter, politikker og institutionelle niveauer 
ikke må fordobles og overlappe hinanden, og at det skal sikres, at hele systemet af 
forbindelser mellem EU og Middelhavslandene er sammenhængende,

1. mener, at forslaget om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen, der vedtoges af stats- og 
regeringschefer ved Middelhavstopmødet i Paris den 13. juli 2008, udgør et skridt i den 
rigtige retning hen mod økonomisk og territorial integration mellem Middelhavslandene; 



PR\741407DA.doc 5/6 PE412.142v01-00

DA

glæder sig over åbningen for lande, der ikke deltager i partnerskabet, og målet om at 
etablere forbindelser på lige fod mellem EU og dets partnerlande i Middelhavsområdet;

2. glæder sig over, at Middelhavsunionen har fundet opbakning i EU's institutioner;

3. bifalder beslutningen om at foretrække en multilateral tilgang gennem identifikation af 
nogle store projekter, der skal gennemføres ved hjælp af de nye instrumenter i 
Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen; bemærker intet desto mindre fraværet i 
Middelhavsområdet af strategier til økonomisk og territorial integration til støtte for disse 
projekter;

4. mener, at der for at gennemføre projekterne skal anvendes programaftaler, som med 
udgangspunkt i nærhedsprincippet skal sørge for en klar definition af de forskellige 
institutionelle niveauers (EU, medlemsstater, regioner, virksomheder og arbejdsmarkedets 
parter) økonomiske, administrative og kontrolrelaterede ansvar;

5. anmoder om, at der findes nye og bredere finansieringsløsninger af projekterne, der også 
inddrager private; gentager sin støtte til etableringen af en investeringsbank for Euro-
Middelhavs-området;

6. mener, at, indtil revisionen af de finansielle overslag foreligger, skal EU's andel af 
finansieringen af projekterne i Middelhavsområdet sikres, uden at det berører 
igangværende eller programmerede regionale Euro-Middelhavs-programmer, og at 
Europa-Parlamentet flere gange har anmodet om, at andelen styrkes; understreger i denne 
forbindelse Europa-Parlamentets beføjelser i forbindelse med EU's budgetprocedure;

7. mener, at den institutionelle struktur, der foreslås til Barcelonaprocessen: 
Middelhavsunionen, navnlig medformandskabet, topmøder hvert andet år, det stående 
fælles udvalg, møderne mellem højtstående tjenestemænd og etableringen af et fælles 
sekretariat, bidrager til en ny, ligelig fordeling af ansvaret inden for partnerskabet; 
afventer i den forbindelse de beslutninger, der træffes på det første møde for 
udenrigsministrene for medlemsstaterne i Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen, der 
afholdes den 3. november 2008;

8. kræver, at der tages højde for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-
samarbejdets og Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med beslutningerne om 
etableringen af initiativets institutionelle struktur; 

9. glæder sig over anerkendelsen af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-
samarbejdet som legitimt parlamentarisk udtryk for Barcelonaprocessen: 
Middelhavsunionen; anmoder om en styrkelse af dens rolle med udgangspunkt i retten til 
at fremsætte forslag til og foretage evalueringer af strategierne for økonomisk og 
territorial integration og projekterne samt muligheden for at komme med henstillinger ved 
udenrigsministrenes møder;

10. bemærker, at visse medlemslande i Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen ikke er 
medlemmer af Euro-Middelhavs-partnerskabet; opfordrer i den forbindelse Rådet, 
Kommissionen og alle medlemsstaterne i Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen til at 
sikre en fast ramme for forbindelserne, hvoraf det fremgår, at Middelhavsunionen er et 
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udtryk for partnerskabet rettet mod økonomisk og territorial integration mellem landene i 
Middelhavsområdet;

11. understreger nødvendigheden af en omfattende fornyelse af hele Euro-Middelhavs-
politikken gennem en styrkelse af dens politiske dimension og udviklingssamarbejdet og 
minder om, at Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen ikke opfylder denne politiks 
bredere målsætninger;

12. mener, at problemer forbundet med fred, sikkerhed, menneskerettigheder og demokrati 
samt kulturelt samarbejde skal tages op i en Euro-Middelhavs-sammenhæng; gentager, at 
Middelhavsunionen er et udtryk herfor, og at den har til formål at behandle territoriale, 
infrastrukturelle og miljømæssige problemer ved hjælp af strategiske planer og specifikke 
projekter;

13. håber, at styrkelsen af forbindelserne mellem EU og Middelhavslandene kan bidrage til at 
fuldende projektet om skabelse af et område med fred og velstand; understreger, at kun en 
forhandlingsløsning på konflikterne i regionen kan føre til virkeliggørelse af dette mål; 
understreger, at det haster med at vedtage en fælles sikkerhedsdoktrin sammen med de 
arabiske lande, herunder dem i Den Persiske Bugt og alle Middelhavslandene;

14. gentager betydningen af, at menneskerettighederne og retsstatsprincipperne fremmes; 
anmoder om en evaluering af de hidtil opnåede resultater og af, hvorvidt de instrumenter, 
der er etableret inden for partnerskabet, er tilstrækkelige, herunder i forhold til andre 
internationale organisationer såsom Europarådet;

15. er bekymret over den fremherskende tendens blandt medlemsstaternes regeringer til at 
foretrække et sikkerhedspolitisk syn på Middelhavspolitikken og især i forhold til 
forvaltningen af immigration;

16. mener, at det er af central betydning at opnå konkrete og håndgribelige mål inden for det 
sociale område; minder i den forbindelse om, at målsætningen om et frihandelsområde 
ikke må vurderes udelukkende i forhold til økonomisk vækst, men først og fremmest i 
forhold til skabelse af arbejdspladser; minder om, at ungdomsarbejdsløshed og 
arbejdsløshed blandt kvinder er Middelhavslandenes mest presserende sociale problem;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til alle partnerlandenes regeringer og 
parlamenter.
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