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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Medelhavsländerna
(2008/2231(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Barcelonaförklaringen, som antogs vid konferensen för 
utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet den 27–28 november 1995 och som 
upprättar ett partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet” (KOM(2008)0319),

– med beaktande av att Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel den 13–14 mars 2008 
godkände Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet,

– med beaktande av förklaringen från det Medelhavstoppmöte som hölls i Paris den 
13 juli 2008,

– med beaktande av slutsatserna från konferensen för utrikesministrarna i 
Europa-Medelhavsområdet i Lissabon den 5–6 november 2007,

– med beaktande av slutsatserna från toppmötet Europa–Medelhavsområdet i Barcelona den 
27–28 november 2005 med anledning av Europa–Medelhavspartnerskapets tioårsdag, 

– med beaktande av förklaringen av den 12 juli 2008 från presidiet för den parlamentariska 
församlingen för Europa–Medelhavsområdet,

– med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för den parlamentariska 
församlingen för Europa-Medelhavsområdet, samt av de rekommendationer som 
församlingen antog vid sitt fjärde plenarsammanträde i Aten den 27–28 mars 2008,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om EU:s Medelhavspolitik, särskilt 
resolutionen av den 5 juni 20081,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet 
”Stärkande av EU:s åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete 
med Medelhavspartnerna – Strategiska riktlinjer” (KOM(2003)0294),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om 
stärkande av den europeiska grannskapspolitiken (KOM(2006)0726),

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2007 om stärkande av den 
europeiska grannskapspolitiken2, 

                                               
1 Antagna texter av detta datum, P6_TA(2008)0257.
2 Antagna texter av detta datum, P6_TA(2007)0538.
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– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och utskottet för internationell handel (A6-.../2008), och av 
följande skäl:

A. Medelhavsområdet är en viktig knutpunkt och EU och partnerländerna har i allt större 
utsträckning ett gemensamt intresse av att möta globaliseringens utmaningar och leva i 
fredlig samexistens. Båda parter måste därför trygga en mer omfattande regional 
sammanhållning och utarbeta en gemensam politisk strategi i området.

B. Det finns en stor ekonomisk, politisk och kulturell klyfta mellan de norra och södra 
delarna av Medelhavsområdet. Denna klyfta kan göra det svårt att skapa ett område med 
fred, säkerhet och delat välstånd.

C. Det är nödvändigt att i grunden omdana förbindelserna mellan EU och 
Medelhavspartnerländerna. I detta sammanhang bör man utgå från de framsteg som redan 
gjorts men även ta hänsyn till den förda politikens begränsningar, särskilt bakslagen för 
Barcelonaprocessen. 

D. Grannskapspolitiken med Medelhavsländerna har sina brister. Politiken prioriterar 
nämligen de bilaterala förbindelserna och har därför inte kunnat bidra till en gemensam 
process med betydande reformer i regionen.

E. Relationerna mellan EU och länderna i hela Medelhavsområdet måste vara jämställda. 

F. Det är nödvändigt att främja territoriell och ekonomisk integration mellan länderna i 
Medelhavsområdet. 

G. Förbindelserna på regeringsnivå måste kompletteras med andra politiska förbindelser 
mellan länderna i Europa-Medelhavsområdet.

H. Den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet har en viktig roll 
eftersom det är den enda parlamentariska församling som inbegriper de 27 
EU-medlemsstaterna och alla de parter som deltar i fredsprocessen i Mellanöstern.

I. Det är viktigt att se till att lokalsamhällena, arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället deltar i arbetet med att ge Europa-Medelhavsförbindelserna ny luft under 
vingarna.

J. Det är angeläget att inte kopiera de instrument, politikområden och institutionella nivåer 
som redan finns, eftersom de då kan komma att överlappa varandra. Det är också 
angeläget att se till att alla förbindelser mellan EU och Medelhavsländerna samordnas.

1. Europaparlamentet anser att förslaget ”Barcelonaprocessen: en union för 
Medelhavsområdet” (nedan kallat Barcelonaprocessen), som godkändes av stats- och 
regeringscheferna på det Medelhavstoppmöte som hölls i Paris den 13 juli 2008, är ett steg 
på vägen mot ekonomisk och territoriell integration mellan Medelhavsländerna. 
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Parlamentet ser positivt på öppningen för länder som inte deltar i partnerskapet, och 
välkomnar målsättningen att skapa jämställda relationer mellan EU och 
Medelhavspartnerländerna.

2. Europaparlamentet gläds åt att EU-institutionerna har gett klartecken för unionen för 
Medelhavsområdet.

3. Europaparlamentet stöder beslutet om att prioritera en multilateral ram genom att fastställa 
några stora projekt som ska förverkligas med hjälp av de nya instrumenten inom 
Barcelonaprocessen. Inom Medelhavsområdet saknas det dock strategier för ekonomisk 
och territoriell integration som kan stödja de berörda projekten.

4. Europaparlamentet anser att man för att genomföra projekten bör anta s.k. programavtal 
som, med utgångspunkt i subsidiaritetsprincipen, klart och tydligt fastställer vilket 
finansierings-, förvaltnings- och tillsynsansvar som tillkommer de olika institutionella 
nivåerna, dvs. EU, medlemsstaterna, regionerna, företagen och arbetsmarknadens parter.

5. Europaparlamentet efterlyser nya och mer omfattande former för projektfinansiering 
genom att bland annat involvera den privata sektorn. Parlamentet står fast vid sitt stöd till 
inrättandet av en investeringsbank för Europa-Medelhavsområdet.

6. Europaparlamentet anser att man, i avvaktan på översynen av budgetplanen, måste 
säkerställa EU:s bidrag till finansieringen av projekt i Medelhavsområdet utan att påverka 
regionala Europa-Medelhavsprogram som pågår eller planerats och som parlamentet flera 
gånger har velat stärka. Parlamentet framhåller i detta sammanhang sina befogenheter 
inom EU:s budgetförfarande. 

7. Europaparlamentet anser att det institutionella system som föreslagits för 
Barcelonaprocessen – t.ex. ett delat ordförandeskap, toppmöten vartannat år, en 
gemensam ständig kommitté, möten mellan högre tjänstemän och inrättande av ett 
gemensamt sekretariat – bidrar till att ansvarsuppgifterna blir mer balanserade inom 
partnerskapet. Parlamentet ser fram emot besluten från utrikesministrarnas första 
sammanträde inom Barcelonaprocessen, vilket kommer att hållas den 3 november 2008.

8. Europaparlamentet begär att de roller som spelas av Europaparlamentet och den 
parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet beaktas i alla de beslut som 
rör det institutionella genomförandet av detta initiativ. 

9. Europaparlamentet gläds åt att den parlamentariska församlingen för Europa-
Medelhavsområdet erkänts som ett legitimt parlamentariskt uttryck för 
Barcelonaprocessen. Parlamentet efterlyser en ökad roll för församlingen genom rätten att 
föreslå och utvärdera strategier för ekonomisk och territoriell integration och genom 
möjligheten att utfärda rekommendationer till utrikesministrarnas sammanträden. 

10. Europaparlamentet betonar att några av de länder som deltar i Barcelonaprocessen inte 
omfattas av Europa-Medelhavspartnerskapet. Rådet, kommissionen och alla de stater som 
deltar i Barcelonaprocessen uppmanas att skapa en sammanhållen ram för förbindelserna, 
där det klart framgår att unionen för Medelhavet är kopplad till partnerskapet och att den 
är inriktad på en ekonomisk och territoriell integration mellan länderna i 
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Medelhavsområdet.

11. Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att grundligt reformera hela Europa-
Medelhavspolitiken och stärka dess politiska dimension och den gemensamma 
utvecklingen. Parlamentet påpekar att initiativet Barcelonaprocessen inte begränsar 
räckvidden för denna politik. 

12. Europaparlamentet anser att problemen med fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och 
demokrati och kulturellt samarbete måste angripas ur ett Europa-Medelhavsperspektiv. 
Parlamentet vidhåller att unionen för Medelhavet är ett exempel på detta och att den syftar 
till att ta itu med problem i samband med territorier, infrastrukturer och miljö, genom 
strategiska planer och särskilda projekt.

13. Europaparlamentet hoppas att förstärkningen av förbindelserna mellan EU och 
Medelhavspartnerländerna kommer att bidra till att fullgöra projektet med att skapa ett 
område med fred och välstånd. Parlamentet understryker att endast en förhandlingslösning 
på konflikterna i regionen kan göra det möjligt att uppnå detta mål. Det är hög tid att 
införa en gemensam säkerhetsdoktrin mellan arabstaterna, däribland Gulfstaterna, och alla 
Medelhavsländer.   

14. Europaparlamentet framhåller vikten av att främja de mänskliga rättigheterna och 
rättsstatsprincipen. Parlamentet begär att man ska bedöma de resultat som hittills uppnåtts 
och ändamålsenligheten i de instrument som antagits inom ramen för partnerskapet, även 
gentemot andra internationella organisationer såsom Europarådet. 

15. Europaparlamentet är oroat över trenden inom medlemsstaternas regeringar att främja en 
säkerhetsvision i Medelhavspolitiken och framför allt i hanteringen av invandringsfrågan.

16. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att uppnå konkreta och tydliga mål på det 
sociala området. Målet att skapa ett frihandelsområde får inte bara bedömas i förhållande 
till den ekonomiska tillväxten utan framför allt när det gäller skapandet av arbetstillfällen. 
Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland kvinnor är det största samhällsproblemet 
i Medelhavsområdet.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament och till alla 
partnerländernas regeringar och parlament.
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