
11850/11 cos/UB/gm 1
TEFS LIMITE DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 20. juni 2011 (21.06)
(OR. en)

11850/11

NIS 88
COEST 224
MED 27
COMAG 84

RESULTAT AF DRØFTELSERNE
fra: Rådet (udenrigsanliggender)
efter mødet den: 20. juni 2011
tidl. dok. nr.: 11833/11 NIS 87 COEST 223 MED 26 COMAG 83
Vedr.: Den europæiske naboskabspolitik

– Rådets konklusioner

1. I bilaget følger til delegationerne Rådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik, 

som vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) den 20. juni 2011

________________________
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BILAG

Rådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik

1. Rådet hilser offentliggørelsen af den fælles meddelelse om en ny tilgang til nabolande i 

forandring af 25. maj 2011 velkommen og takker den højtstående repræsentant og 

Kommissionen for dette svar på Rådets opfordring af 26. juli 2010 om at indlede overvejelser 

om den fremtidige gennemførelse af den europæiske naboskabspolitik (ENP). Rådet ser også 

positivt på de konsultationer, der fandt sted med henblik på den fælles meddelelse. 

2. EU's nye tilgang vil blive baseret på gensidig ansvarlighed og fælles tilslutning til universelle 

værdier som frihed, demokrati, respekt for menneskerettigheder, grundlæggende 

frihedsrettigheder og retsstaten. Partnerskabet mellem EU og det enkelte naboland vil afspejle 

deres behov, kapacitet og reformmål. Det vil bygge på fælles ejerskab og differentiering. Et 

sådant partnerskab kan indebære, at de lande, som kan og vil dette, bevæger sig i retning af 

tættere politisk associering og gradvis økonomisk integration i EU's indre marked. 

Handlingsplaner og tilsvarende dokumenter vil blive anvendt mere effektivt ved at fokusere 

på et begrænset antal prioriteter, tilrettelægge aktionerne bedre samt anvende klarere mål og 

mere præcise benchmarks, og vil blive gennemført med tættere politisk styring. Det vil gøre 

det muligt for partnerne at prioritere reformer og vil give mulighed for at skabe en bedre 

kobling mellem de politiske målsætninger og planlægningen af bistanden.
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3. Rådet er enigt i behovet for at yde større støtte til partnere, der arbejder med opbygningen af 

et velforankret og bæredygtigt demokrati, støtte en inklusiv økonomisk udvikling og styrke 

både den østlige og den sydlige dimension af den europæiske naboskabspolitik, navnlig med 

hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstatsforhold. Rådet understreger, at et 

udvidet politisk samarbejde, tættere politisk integration og øget EU-støtte vil afhænge af 

reformfremskridtene. Disse vil også blive skræddersyet til behovene hos de partnere, der er 

villige til at foretage reformer og samarbejde effektivt med EU på alle relevante områder, og 

kan tages op til genovervejelse, når reformer udebliver. Disse principper vil på tilsvarende vis 

gælde for alle ENP-partnere. Rådet opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen 

til at udforme hensigtsmæssige mekanismer og instrumenter, der vil være med til at opfylde 

disse mål.

4. Rådet hilser den fælles meddelelses betoning af et partnerskab med samfundet velkomment. 

Rådet opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen til at fremsætte konkrete 

forslag til støtte for civilsamfundet, herunder om en europæisk demokratifond og en 

civilsamfundsfacilitet, til at udvikle nye måder, hvorpå EU kan støtte udviklingen af et 

velfungerende og velforankret og bæredygtigt demokrati i nabolandene i fuld 

overensstemmelse med eksisterende instrumenter og strukturer. 
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5. Rådet anerkender de økonomiske fordele ved at styrke handelen med varer og tjenesteydelser, 

potentialet for øgede investeringsstrømme og betydningen af gradvis økonomisk integration 

med EU's indre marked og giver sin opbakning til EU's fortsatte bestræbelser på at opnå en 

sådan integration gennem oprettelsen af vidtgående og brede frihandelsområder med ENP-

partnerne som foreslået i den fælles meddelelse, så snart betingelserne er opfyldt. En 

forudsætning for, at forhandlinger kan indledes om vidtgående og brede frihandelsområder, er 

medlemskab af WTO og grundig forberedelse baseret på vigtige anbefalinger. Rådet forventer 

hurtige fremskridt i de igangværende forhandlinger med Ukraine om vidtgående og brede 

frihandelsområder og noterer sig, at visse af de andre østlige partnere har gjort gode 

fremskridt med henblik på gennemførelse af vigtige anbefalinger. Det hilser vedtagelsen af 

forhandlingsdirektiver om et vidtgående og bredt frihandelsområde med Republikken 

Moldova velkommen. Hvad det sydlige Middelhavsområde angår, tilskynder Rådet initiativer, 

hvis formål er at forbedre handelen og investeringsforbindelserne med partnere, der er

engageret i demokratiske og økonomiske reformer. I det øjemed opfordrer Rådet 

Kommissionen til at fremsætte henstillinger til forhandlingsdirektiver om vidtgående og brede 

frihandelsområder med udvalgte partnere i det sydlige Middelhavsområde. Rådet er enigt i, at 

EU i forbindelse med igangværende eller kommende forhandlinger vil søge at forbedre 

mulighederne for markedsadgang, herunder eventuelt ved at udvide handelsindrømmelser, 

under hensyntagen til de særlige omstændigheder i det enkelte partnerland.

6. En effektivt forvaltet mobilitet for borgerne er afgørende for gensidig forståelse, 

erhvervsforbindelser og økonomisk vækst, både i EU og i partnerlandene. Idet det erindrer om 

Det Europæiske Råds erklæring af 11. marts 2011 og konklusionerne fra Rådet for Retlige og 

Indre Anliggender af 9. juni 2011, opfordrer Rådet Kommissionen til at fortsætte og 

intensivere arbejdet med partnerne på dette område på grundlag af den samlede 

migrationsstrategi. EU vil forberede indledningen af forhandlinger om 

mobilitetspartnerskaber med Marokko, Tunesien og Egypten som en første gruppe, som 

Kommissionen foreslog i sin meddelelse af 25. maj 2011. EU vil søge at udnytte potentialet i 

EU's visumkodeks for bona fide-rejsende mellem EU og alle partnere. I overensstemmelse 

med RIA-Rådets konklusioner af 9. og 10. juni 2010 vil EU i hvert enkelt tilfælde overveje 

tilbagetagelses- og visumlempelsesaftaler med de sydlige partnere, og EU's engagement vil 

bl.a. afhænge af et effektivt samarbejde om bekæmpelse af ulovlig migration, herunder om 

tilbagetagelse og grænseforvaltning.
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Idet det erindrer om sine konklusioner om det østlige partnerskab af 25. oktober 2010, vil EU 

søge at afslutte forhandlingerne om et mobilitetspartnerskab med Armenien samt søge at 

indlede forhandlinger om visumlempelsesaftaler parallelt med tilbagetagelsesaftaler med 

Hviderusland til gavn for befolkningen som helhed samt med Armenien og Aserbajdsjan. 

Rådet hilser ikrafttrædelsen af visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler med Georgien 

velkommen. Rådet hilser forelæggelsen af statusrapporterne om gennemførelsen af 

handlingsplanerne for visumfritagelse med Ukraine og Republikken Moldova velkommen, da 

disse også kan tjene som nyttige modeller for de øvrige østlige partnere under hensyntagen til 

hvert enkelt lands specifikke forhold og fremskridt, i overensstemmelse med 

Pragdeklarationen og Rådets efterfølgende konklusioner. 

7. Rådet opfordrer den højtstående repræsentant og Kommissionen til at gennemføre 

Kommissionens forslag vedrørende sektorsamarbejdet i tæt samarbejde med andre initiativer i 

naboskabsområdet. EU vil også gøre det lettere for partnerlandene at deltage i EU's 

programmer og agenturer.

8. Der vil blive truffet afgørelse om en væsentligt forhøjet finansiel støtte på op til 

1,242 mia. EUR for at opfylde de akutte behov og reagere på de nye udfordringer og 

forandringer, der foregår i nabolandene, i overensstemmelse med de normale 

budgetprocedurer og med forbehold af især den flerårige finansielle ramme. Rådet ser frem til 

Kommissionens forslag til budgetmyndigheden i den forbindelse. Der vil ved tildelingen af 

sådanne bevillinger blive taget fuldt ud hensyn til partnerlandenes behov, deres vilje til at 

gennemføre reformer og deres fremskridt i retning af et velforankret og bæredygtigt 

demokrati som defineret i meddelelsen. Rådet anmoder Kommissionen om i samråd med EIB 

at overveje, hvordan transaktioner med risikovillig kapital kan styrkes i nabolandene for at 

sikre en sund budgetforvaltning. Rådet understreger også behovet for at omprioritere 

eksisterende bevillinger og bekræfter på ny sin støtte til at øge udlånene fra EIB. Rådet 

bekræfter også på ny sin støtte til at udvide EBRD's indsatsområde til de sydlige partnere, der 

er engageret i demokratisk overgang, og anmoder andre større donorer og internationale 

finansielle institutioner om at yde et bidrag til disse bestræbelser.
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9. Som led i den forbedrede tilgang til ENP ser Rådet frem til Kommissionen forslag om inden 

for den næste flerårige finansielle ramme at indføre et nyt europæisk naboskabsinstrument, 

der bygger på en forenklet programmering, i stigende grad er politikstyret og sikrer øget 

differentiering på grundlag af en tilgang med "flere midler for flere reformer", herunder 

fleksibilitet for at give mulighed for at målrette midlerne mere i overensstemmelse med 

resultaterne af og behovet for reformer, og som afspejler politikkens nye ambitionsniveau. 

Det nye instrument vil også støtte det regionale samarbejde og det grænseoverskridende 

samarbejde ved EU's ydre grænser, og Rådet understreger i den forbindelse også betydningen 

af fleksible mekanismer med henblik på en effektiv gennemførelse. Rådet vil vende tilbage til 

disse spørgsmål som led i drøftelserne om den næste flerårige finansielle ramme.

10. Rådet ser frem til topmødet om det østlige partnerskab den 29.-30. september 2011 i 

Warszawa med henblik på at forbedre forbindelserne mellem EU og de østlige partnere. 

Formålet med det østlige partnerskab er at fremskynde den politiske associering og den 

økonomiske integration som fastlagt i den fælles erklæring fra topmødet i Prag om det østlige 

partnerskab den 7. maj 2009, der bygger på de fælles principper om frihed, demokrati, respekt 

for menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet. Samtlige 

medlemsstater i Den Europæiske Union tilslutter sig disse værdier. Rådet anerkender nogle af 

partnernes europæiske forhåbninger og valg af Europa. Rådet opfordrer også den højtstående 

repræsentant og Kommissionen til at foreslå en køreplan, der skal være retningsgivende for 

den yderligere gennemførelse af det østlige partnerskab, og som tager udgangspunkt i 

topmødets resultater og tager hensyn til den yderligere gennemførelse af flagskibsinitiativer 

og konkrete projekter samt omfatter forslag til, hvordan det regionale samarbejde kan 

forbedres. 

11. Rådet understreger vigtigheden af Middelhavsunionen, som supplerer de bilaterale 

forbindelser mellem EU og de sydlige partnere, og som bør fremmes for at tilrettelægge et 

effektivt og resultatorienteret regionalt samarbejde gennem konkrete projekter. Rådet 

udtrykker tilfredshed med Youssef Amranis udnævnelse til generalsekretær for 

Middelhavsunionens sekretariat. Rådet gentager sin støtte til Middelhavsunionens sekretariat, 

der bør fungere som katalysator og bringe staterne, EIB, de internationale finansielle 

institutioner og den private sektor sammen om konkrete projekter af strategisk betydning og 

støtte jobskabelse, innovation og vækst i hele regionen.



11850/11 cos/UB/gm 7
TEFS LIMITE DA

12. Den europæiske naboskabspolitik skal leve op til de nye udfordringer i det sydlige 

naboskabsområde. Overgangene kan være lange og vanskelige, men ikke desto mindre 

understreger Rådet, at EU og medlemsstaterne lægger stor vægt på at ledsage og støtte 

konkrete bestræbelser fra regeringer, som yder en ægte indsats for politiske og økonomiske 

reformer, såvel som fra civilsamfundet. I den forbindelse tilskynder Rådet den højtstående 

repræsentant og Kommissionen til at sikre, at den igangværende gennemførelse af 

meddelelsen af 8. marts om et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige 

Middelhavsområde i overensstemmelse med de relevante konklusioner fra Det Europæiske 

Råd tager hensyn til den nye fremgangsmåde, der er fastlagt i den nye tilgang til nabolande i 

forandring. Rådet er tilfreds med, at den højtstående repræsentant har oprettet taskforcen for 

det sydlige Middelhavsområde, hvilket vil styrke EU's indsats for at fremme en 

sammenhængende international støtte til styrkelse af demokrati og inklusiv økonomisk 

udvikling i Middelhavsregionen. Rådet er også tilfreds med den højtstående repræsentants 

forslag om en særlig repræsentant (EUSR) for det sydlige Middelhavsområde og understreger, 

at EUSR bør indlede sit arbejde snarest muligt. Rådet hilser Deauvillepartnerskabet og G8's 

støtte til landene i demokratisk overgang velkommen.

13. Rådet tilskynder den højtstående repræsentant og Kommissionen til at gribe de muligheder, 

der er i Lissabontraktaten for at styrke EU's indsats for at løse langvarige konflikter under 

hensyntagen til eksisterende formater, og udfolde fælles bestræbelser på at udvide den 

regionale sikkerhed i vort naboskab ved at bruge den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 

kombination med andre EU-instrumenter. Rådet opfordrer partnerlandene til at øge deres 

indsats for at løse konflikter og gøre bedst mulig brug af EU's støtte.

14. Rådet er enigt i, at medlemsstaterne inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik 

bør supplere og styrke EU's støtte med nationale støtteprogrammer, idet der sikres tæt 

koordinering. Rådet tilskynder også Kommissionen til at intensivere koordineringen med 

andre donorer og internationale finansieringsinstitutioner.

15. Rådet imødeser gennemførelsen af den nye tilgang til nabolande i forandring og opfordrer den 

højtstående repræsentant og Kommissionen til at aflægge rapport i 2012.

________________________


