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Ärende: De framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och 

Republiken Kap Verde 
– Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 

församlade i rådet 

Vid mötet den 19 november 2007 antogs bifogade slutsatser av rådet (allmänna frågor och yttre 

förbindelser) och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet.

___________
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BILAGA

SLUTSATSER FRÅN RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS 

REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET

om

de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och republiken Kap Verde

1. Rådet välkomnar meddelandet från kommissionen om de framtida förbindelserna mellan 

Europeiska Unionen och Republiken Kap Verde, varigenom, inom ramen för Cotonouavtalet, 

en ram skapas för att förstärka och fördjupa unionens förbindelser med 

Republiken Kap Verde. I meddelandet bekräftas de särskilda och starka historiska 

förbindelserna mellan de båda parterna, som grundar sig på nära mänskliga och kulturella 

band och delade sociala och politiska värderingar. "Det särskilda partnerskapet", som det 

hänvisas till i meddelandet, har till syfte att stärka dialogen och öka samstämmigheten mellan 

de båda parterna, som går längre än det traditionella förhållandet mellan givare och mottagare 

inom ramen för parternas gemensamma intressen.

2. Rådet välkomnar fördjupandet av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kap Verde 

inom ramen för Cotonouavtalet genom genomförandet av en handlingsplan för utvecklandet 

av "ett särskilt partnerskap" mellan de två parterna. Prioriteringarna i denna plan kommer att 

utgöras av politiskt samarbete, samarbete när det gäller goda styrelseformer, säkerhet och 

stabilitet, inklusive samarbete ifråga om bekämpning av människohandel och olaglig handel 

med narkotika, samarbete som syftar till hållbar utveckling och kampen mot fattigdom, 

liberalisering av handeln och regional integration, samarbete på områdena utbildning, 

information, forskning, vetenskap och kultur och på så sätt främja ett kunskapsbaserat 

samhälle. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt miljöfrågor, samarbete med EU inom 

denna sektor och i synnerhet med de yttersta randområdena kommer att främjas, inom 

befintliga ramar.
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3. Rådet framhåller att handlingsplanen kommer att vara öppen för aktivt deltagande av 

icke-statliga aktörer i Kap Verde och samtliga EU:s medlemsstater, med särskild 

uppmärksamhet ägnad åt den roll som det civila samhället, den privata sektorn samt de 

utlandsbosatta kapverdierna kan spela för att stärka "det särskilda partnerskapet" samt för 

fattigdomsbekämpning och utveckling. Unionen kommer att överväga samarbete för att stödja 

handlingsplanen med hjälp av en rad instrument i enlighet med deras överenskomna rättsliga 

inramning och anslagsförfarande. Samarbete med Europeiska unionens yttersta randområdena 

i Nordatlanten kommer att vara ett återkommande tema i handlingsplanens alla delar.

4. Rådet erinrar om gemensamma värderingar och principer när det gäller demokrati, goda 

styrelseformer, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstaten som utgör grunden för den 

fortsatta utvecklingen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och 

Republiken Kap Verde.

5. Rådet välkomnar att Kap Verdes regering är beredd att främja kollektiv säkerhet genom ett 

nära samarbete med Europeiska unionen på områden som kontroll av olaga handel (narkotika, 

olaglig invandring, vapen osv.), bekämpning av terrorism osv; dessa områden är av yttersta 

vikt både för Kap Verde och för Europeiska unionen.

6. Rådet erkänner de ambitioner som kapverdierna och deras regering har för att främja närmare 

förbindelser med Europeiska unionen och dess medlemsstater i överensstämmelse med 

bestämmelserna på den inre marknaden och särskilt med Europeiska unionens yttersta 

randområden i Nordatlanten som Kanarieöarna, Azorerna och Madeira, med vilka Kap Verde 

delar långvariga historiska, kulturella, språkliga och ekonomiska band som än i dag 

karaktäriserar förbindelserna och samarbetet mellan ögrupperna.
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7. Rådet understryker den kapverdiska regeringens åtagande, som delas och stöds av 

Europeiska unionen, att fortsätta reformprocessen för att ytterligare förbättra landets 

standarder och utförande när det gäller styrelseformer samt att fortsätta genomförandet av 

pågående program som syftar till att minska fattigdomen.

8. Rådet gratulerar Kap Verde till att landet uppgraderats från gruppen av de minst utvecklade 

länderna, vilket kommer att träda i kraft den 1 januari 2008 och noterar de utmaningar som 

landet har framför sig för att säkerställa en fortsatt hållbar ekonomisk tillväxt.

9. Rådet understryker betydelsen av att främja Kap Verdes fortsatta politiska, ekonomiska och 

kommersiella integration med övriga länder i den västafrikanska regionen som inte på något 

sätt ska lida av eller försenas av framsteg med skapandet av "det särskilda partnerskapet" och 

uppmanar Kap Verde att spela en konstruktiv roll inom Ecowas med utnyttjande av dess egna 

erfarenheter som en modell för fredlig utveckling.

10. Rådet erkänner den kapverdiska regeringens åtagande att främja en progressiv konvergens 

mot Europeiska unionens normer och standarder som ett medel för att underlätta det gradvisa 

skapandet av närmare band med Europeiska unionen.

11. Rådet understryker betydelsen av en adekvat uppföljning av processen för att utveckla ett 

särskilt partnerskap mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde och välkomnar 

den föreslagna översynen som ska utföras periodiskt av Europeiska unionens trojka på 

politisk och teknisk nivå.

________________________


