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Tidl. dok. nr.: 15113/07
Vedr.: De fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

– Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regerin-
ger, forsamlet i Rådet

På samlingen den 19. november 2007 vedtog Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindel-

ser) og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, konklusionerne i bila-

get til denne note.

________________________
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BILAG

KONKLUSIONER VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR

MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

om

de fremtidige forbindelser mellem

Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde

1. Rådet udtrykker tilfredshed med Kommissionens meddelelse om de fremtidige forbindelser 

mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde, der med udgangspunkt i 

Cotonou-aftalen opstiller rammer for at forstærke og uddybe EU's forbindelser med Repu-

blikken Kap Verde. I meddelelsen anerkendes de særlige og stærke historiske forbindelser, 

der består mellem de to parter på grundlag af nære menneskelige og kulturelle bånd og fælles 

samfundspolitiske idéer. Det særlige partnerskab, der nævnes i meddelelsen, tager sigte på at 

udbygge dialogen og den politiske samordning mellem parterne og skal række videre end 

hensynet til de fælles interesser i det traditionelle støtteyder/støttemodtager-forhold.

2. Rådet hilser det velkommen, at forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Kap Verde 

uddybes med udgangspunkt i Cotonou-aftalen, ved at der iværksættes en handlingsplan for 

udvikling af et særligt partnerskab mellem de to parter. Planens prioriteter bliver politisk sam-

arbejde, samarbejde om god regeringsførelse, sikkerhed og stabilitet, herunder samarbejde om 

indsatsen mod menneskehandel og ulovlig narkotikahandel, samarbejde med henblik på bæ-

redygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse, handelsliberalisering og regional integration og 

samarbejde inden for uddannelse, oplysning, videnskab og kultur, således at videnssamfundet 

fremmes. Der vil blive lagt særlig vægt på miljøaspekterne; samarbejdet med EU på dette om-

råde, og navnlig med EU's fjernområder, vil blive fremmet inden for de nuværende rammer.
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3. Rådet understreger, at handlingsplanen vil være åben for aktiv deltagelse af ikke-statslige 

aktører fra Kap Verde og samtlige EU-medlemsstater, idet der lægges særlig vægt på den 

rolle, som civilsamfundet og den private sektor samt emigranter fra Kap Verde kan spille med 

hensyn til at forstærke det særlige partnerskab og i forbindelse med fattigdomsreduktion og 

udvikling. EU vil overveje at samarbejde til støtte for handlingsplanen ud fra en lang række 

instrumenter i overensstemmelse med de aftalte lovgivningsmæssige rammer og finansie-

ringsrammer. Samarbejdet med EU's fjernområder i Nordatlanten bliver et fast tema i alle dele 

af handlingsplanen.

4. Rådet erindrer om de fælles værdier og principper med hensyn til demokrati, god regeringsfø-

relse, respekt for menneskerettighederne og retsstatsforhold, som er grundlaget for den videre 

udvikling af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde.

5. Rådet hilser det velkommen, at Kap Verdes regering er indstillet på at fremme den kollektive 

sikkerhed gennem et tæt samarbejde med Den Europæiske Union inden for områder som be-

kæmpelse af ulovlig handel (narkotika, ulovlig indvandring, våben osv.), terrorismebekæm-

pelse m.m.; disse områder er yderst vigtige både for Kap Verde og for Den Europæiske 

Union.

6. Rådet anerkender, at Kap Verdes regering og befolkning i overensstemmelse med det indre 

markeds regler ønsker at opnå en tilnærmelse til Den Europæiske Union og dens medlems-

stater, og mere specifikt til EU's fjernområder i Nordatlanten, herunder De Kanariske Øer, 

Azorerne og Madeira, med hvilke Kap Verde fra gammel tid har nære historiske, kulturelle, 

sproglige og økonomiske bånd, der også i dag præger deres indbyrdes forhold og samarbejde.
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7. Rådet understreger Kap Verdes regerings engagement, der deles og støttes af Den Europæiske 

Union, i at gå videre med reformer, der tager sigte på yderligere forbedringer af landets stan-

darder og præstationer med hensyn til forvaltning og videreførelse af de igangværende pro-

grammer med henblik på fattigdomsreduktion.

8. Rådet lykønsker Kap Verde med, at det fra 1. januar 2008 ikke længere tilhører gruppen af 

mindst udviklede lande, og erkender de udfordringer, landet står over for, hvis det skal sikre 

en fortsat holdbar økonomisk vækst.

9. Rådet fremhæver vigtigheden af at fremme en fortsat politisk, økonomisk og handelsmæssig 

integration af Kap Verde i forhold til resten af den vestafrikanske region, hvilket på ingen 

måde bør lide under eller forsinkes af de fremskridt, der gøres hen imod etablering af det sær-

lige partnerskab, og opfordrer Kap Verde til at spille en konstruktiv rolle i Ecowas og anven-

de sine egne erfaringer som model for en fredelig udvikling.

10. Rådet anerkender, at Kap Verdes regering er engageret i at fremme en løbende tilnærmelse til 

Den Europæiske Unions normer og standarder som et middel til, at der gradvis kan knyttes 

tættere bånd til Den Europæiske Union.

11. Rådet fremhæver vigtigheden af en passende opfølgning af processen i forbindelse med 

udviklingen af et særligt partnerskab mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap 

Verde og udtrykker tilfredshed med det foreslåede tilsyn, som Den Europæiske Unions trojka 

regelmæssigt skal foretage på politisk og teknisk plan.

________________________


