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BILAGA

Rådets slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken

1. Rådet välkomnar offentliggörandet av det gemensamma meddelandet Ny respons på ett 

grannskap i förändring av den 25 maj 2011 och tackar den höga representanten och 

kommissionen för detta svar på rådets uppmaning den 26 juli 2010 att inleda reflexioner om 

det framtida genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken. Rådet välkomnar också 

de samråd som förts inför utformningen av det gemensamma meddelandet.

2. EU:s nya strategi kommer att bygga på ömsesidig ansvarighet och på att alla parter ansluter 

sig till de universella värdena frihet och demokrati samt respekt för mänskliga rättigheter, 

grundläggande friheter och rättsstatsprincipen. Partnerskapet mellan EU och vart och ett av 

dess grannländer kommer att återspegla dessa länders behov, förmåga och reformmål. Det 

kommer att bygga på delat ansvar och differentiering. Ett sådant partnerskap kan innebära att 

de länder som vill och kan gå längre uppnår en närmare politisk associering och successiv 

ekonomisk integrering med EU:s inre marknad. Handlingsplaner och motsvarande dokument 

kommer att utnyttjas effektivare genom att man koncentrerar sig på ett fåtal prioriteringar som 

omfattar åtgärder med ett tydligare förlopp, inbegripet tydligare mål och exaktare riktmärken, 

och som eftersträvas genom starkare politisk styrning. Detta kommer att hjälpa 

partnerländerna att prioritera reformer och göra det möjligt att bättre sammankoppla politiska 

mål och programmering av stödet.
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3. Rådet instämmer i att det finns ett behov av att utöka stödet till de partnerländer som 

förbundit sig att bygga upp en djup och hållbar demokrati, stödja en ekonomisk utveckling 

som kommer alla till del och stärka den europeiska grannskapspolitikens östra och södra 

dimensioner, framför allt på områdena demokrati, mänskliga rättigheter och 

rättsstatsprincipen. Rådet understryker att ett närmare politiskt samarbete, en närmare 

ekonomisk integration och ett ökat EU-stöd kommer att vara avhängiga av att framsteg görs 

med reformer. De kommer att anpassas till behoven hos de partnerländer som är beredda att 

genomföra reformer och samarbeta effektivt med EU på alla relevanta områden och kan 

omprövas om reformerna inte äger rum. Dessa principer skulle gälla alla partner i den 

europeiska grannskapspolitiken i lika hög grad. Rådet uppmanar den höga representanten och 

kommissionen att utforma lämpliga mekanismer och instrument som kan bidra till att dessa 

mål uppnås.

4. Rådet välkomnar att man i det gemensamma meddelandet betonar vikten av ett partnerskap 

med samhällen. Rådet uppmanar den höga representanten och kommissionen att lägga fram 

konkreta förslag till stöd för det civila samhället, inbegripet om ett europeiskt initiativ för 

demokrati och en finansieringsmekanism för det civila samhället, i syfte att ta fram nya medel 

med vilka EU kan stödja utvecklingen av en fungerande, djup och hållbar demokrati i 

grannländerna, i full överensstämmelse med befintliga instrument och strukturer.
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5. Rådet erkänner de ekonomiska fördelarna av en ökad handel med varor och tjänster, 

potentialen för ökade investeringsflöden och vikten av en successiv ekonomisk integrering 

med EU:s inre marknad och stöder därför EU:s fortsatta ansträngningar att uppnå en sådan 

integrering genom upprättandet av djupgående och omfattande frihandelsavtal med partner i 

den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med förslaget i det gemensamma meddelandet, 

så snart som villkoren är uppfyllda. För att förhandlingar om djupgående och omfattande 

frihandelsavtal ska kunna inledas krävs WTO-medlemskap och ingående förberedelser som 

bygger på viktiga rekommendationer. Rådet förväntar sig se snabba framsteg i de pågående 

förhandlingarna om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal med Ukraina och noterar 

de stora framsteg som vissa andra östliga partnerländer har gjort när det gäller att genomföra 

viktiga rekommendationer. Det välkomnar antagandet i dag av förhandlingsdirektiven för ett 

djupgående och omfattande frihandelsavtal med Republiken Moldavien. Vad gäller södra 

Medelhavsområdet förespråkar rådet initiativ som syftar till att stärka handels- och 

investeringsförbindelserna med partnerländer som satsar på demokratiska och ekonomiska 

reformer. I detta syfte uppmanar rådet kommissionen att avge rekommendationer om 

förhandlingsdirektiv för djupgående och omfattande frihandelsavtal med utvalda 

partnerländer i södra Medelhavsområdet. Rådet har enats om att EU i samband med pågående 

eller framtida förhandlingar ska sträva efter att förbättra möjligheterna till marknadstillträde, 

vid behov även genom att utvidga handelsmedgivanden, med hänsyn tagen till de särskilda 

omständigheterna i varje partnerland.

6. Välhanterad rörlighet för människor är avgörande för ömsesidig förståelse, affärsförbindelser 

och ekonomisk tillväxt både i EU och i partnerländerna. Rådet erinrar om Europeiska rådets 

uttalande av den 11 mars 2011 och rådets (rättsliga och inrikes frågor) slutsatser av 

den 9 juni 2011 och uppmanar kommissionen att fortsätta och intensifiera arbetet med partner 

på detta område utifrån den övergripande strategin för migration. EU kommer att förbereda 

inledandet av förhandlingar om partnerskap för rörlighet med Marocko, Tunisien och Egypten 

som en första grupp, som kommissionen föreslog i sitt meddelande av den 25 maj 2011. EU 

kommer att försöka att fullt ut utnyttja potentialen hos EU:s viseringskodex för bona fide-

resenärer mellan EU och alla partnerländer. I linje med RIF-rådets slutsatser av den 9–10 juni 

kommer EU att överväga att från fall till fall ingå överenskommelser om återtagande och 

förenklade viseringsförfaranden med sydliga partner och EU:s engagemang kommer bland 

annat att vara beroende av ett effektivt samarbete mot olaglig migration, även när det gäller 

återtagande och gränsförvaltning.
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EU erinrar om sina slutsatser av den 25 oktober 2010 om det östliga partnerskapet och avser 

att försöka slutföra förhandlingarna om ett partnerskap för rörlighet med Armenien samt även 

att försöka inleda förhandlingar om avtal om förenklade viseringsförfaranden parallellt med 

återtagandeavtalen med Vitryssland – till förmån för befolkningen i dess helhet – samt med 

Armenien och Azerbajdzjan. Rådet välkomnar ikraftträdandet av avtalen med Georgien om 

förenklade viseringsförfaranden och återtagande. Rådet välkomnar framläggandet av 

lägesrapporterna om Ukrainas och Republiken Moldaviens genomförande av 

handlingsplanerna för viseringsliberalisering, som kunde tjäna som ändamålsenliga modeller 

även för andra östliga partner, med hänsynstagande till varje lands särdrag och framsteg, i 

linje med Pragförklaringen och senare rådsslutsatser.

7. Rådet uppmanar den höga representanten och kommissionen att genomföra förslagen i 

meddelandet beträffande sektoriellt samarbete i nära samarbete med andra initiativ i 

grannskapet. EU kommer också att underlätta partnerländernas medverkan i EU-program och 

-byråer.

8. Beslut om betydande ökningar av det finansiella stödet med upp till 1,242 miljarder euro för 

att möta de akuta behov och de nya utmaningar och förändringar som håller på att ske i 

grannskapet kommer att fattas i enlighet med de normala budgetförfarandena och utan att det 

inverkar framför allt på den fleråriga budgetramen. Rådet ser fram emot det förslag som 

kommissionen kommer att förelägga budgetmyndigheten i detta avseende. Sådana resurser 

ska fördelas med full hänsyn till partnerländernas behov, deras beredskap att inleda reformer 

och deras framsteg i riktning mot en djupgående och hållbar demokrati i enlighet med 

meddelandet. Rådet uppmanar kommissionen att tillsammans med Europeiska 

investeringsbanken (EIB) överväga hur riskkapitaloperationerna i grannskapet skulle kunna 

stärkas med hänsyn till en sund budgetförvaltning. Rådet framhåller också behovet av att 

omprioritera befintliga resurser och bekräftar sitt stöd för ökade lån från EIB. Rådet bekräftar 

också att det stöder en utvidgning av EBRD:s verksamhetsområde till att omfatta de 

partnerländer i söder som håller på att gå över till demokrati och uppmanar andra viktiga 

givare och internationella finansinstitut att bidra till denna ansträngning.
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9. Inom ramen för den förbättrade strategin med avseende på europeiska grannskapspolitiken ser 

rådet fram emot kommissionens förslag om att inrätta ett nytt europeiskt 

grannskapsinstrument inom ramen för nästa fleråriga budgetram, vilket grundar sig på 

förenklad programplanering, i allt större grad är politikorienterat och möjliggör ökad 

differentiering med utgångspunkt i en "mer-för-mer-metod" samt erbjuder möjligheten att i 

större utsträckning styra resurserna i enlighet med resultaten och behoven på reformområdet 

och kommer att återspegla politikens nya ambitionsnivå. Det nya instrumentet kommer också 

att stödja det regionala såväl som det gränsöverskridande samarbetet vid EU:s yttre gränser 

och i detta avseende understryker rådet vikten av flexibla mekanismer för ett effektivt 

genomförande. Rådet kommer på nytt att ta upp dessa frågor i samband med diskussionerna 

om nästa fleråriga budgetram.

10. Rådet ser fram emot toppmötet om det östliga partnerskapet i Warszawa 

den 29–30 september 2011 för att förbättra förbindelserna mellan EU och de östliga 

partnerländerna. Det östliga partnerskapet syftar till att påskynda en politisk associering och 

ekonomisk integrering i enlighet med den gemensamma förklaringen från toppmötet om det 

östliga partnerskapet i Prag den 7 maj 2009 som grundar sig på de gemensamma principerna 

om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt 

rättsstatsprincipen. Alla medlemsstater i Europeiska unionen ansluter sig till dessa värden. 

Rådet är medvetet om vissa partners europeiska strävanden och europeiska val. Rådet 

uppmanar också den höga representanten och kommissionen att föreslå en färdplan som 

vägledning för det fortsatta genomförandet av det östliga partnerskapet med utgångspunkt i 

resultaten från toppmötet och med hänsyn till det fortsatta genomförandet av 

flaggskeppsinitiativ och konkreta projekt som inkluderar förslag till hur det regionala 

samarbetet kan förbättras.

11. Rådet framhåller vikten av unionen för Medelhavsområdet, som kompletterar de bilaterala 

förbindelserna mellan EU och dess partnerländer i söder, och som bör förstärkas för att 

organisera ett effektivt och resultatinriktat regionalt samarbete genom konkreta projekt. Rådet 

välkomnar utnämningen av Youssef Amrani som generalsekreterare för unionen för 

Medelhavsområdet. Rådet upprepar att det stöder sekretariatet för unionen för 

Medelhavsområdet vilket ska fungera som en katalysator som samlar enskilda länder, EIB, 

internationella finansinstitut och den privata sektorn kring konkreta projekt av strategisk 

betydelse och skapa arbetstillfällen, innovation och tillväxt i hela regionen.
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12. Den europeiska grannskapspolitiken kommer att vara tvungen att anta två nya utmaningar i 

det södra grannskapet. Övergångarna kan komma att bli utdragna och besvärliga men rådet 

framhåller likväl EU:s och medlemsstaternas starka engagemang för att följa och stödja de 

konkreta ansträngningar som görs av de regeringar som på allvar satsar på politiska och 

ekonomiska reformer, liksom civilsamhällena. I detta hänseende uppmuntrar rådet den höga 

representanten och kommissionen att säkerställa att man vid det pågående genomförandet av 

meddelandet från den 8 mars om ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra 

Medelhavsområdet, i linje med de därtill hörande slutsatserna från Europeiska rådet, tar 

hänsyn till den nya strategin enligt de nya svaren på ett föränderligt grannskap. Rådet 

välkomnar att den höga representanten inrättat en specialgrupp för södra Medelhavsområdet 

vilken kommer att öka EU:s ansträngningar att främja ett enhetligt internationellt stöd för att 

stärka demokrati och ekonomisk utveckling som kommer alla till del i Medelhavsområdet. 

Det välkomnar också den höga representantens förslag om en särskild representant för EU i 

södra Medelhavsområdet och betonar att EU:s särskilda representant bör inleda arbetet så 

snart som möjligt. Rådet välkomnar partnerskapet från Deauville och G8:s stöd till de länder 

som håller på att övergå till demokrati.

13. Rådet uppmanar den höga representanten och kommissionen till att utnyttja de möjligheter 

som Lissabonfördraget erbjuder att öka EU:s engagemang för att lösa de utdragna 

konflikterna med hänsyn till befintliga former och att fullfölja gemensamma ansträngningar 

för att öka den regionala säkerheten i vårt grannskap, gemensamt använda den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken samt andra EU-instrument. Det uppmanar partnerländerna att 

öka sina ansträngningar för att lösa konflikter och använda EU:s stöd på bästa sätt.

14. Rådet är enigt om att medlemsstaterna bör komplettera och förstärka EU:s stöd inom ramen 

för den europeiska grannskapspolitiken med nationella stödprogram och samtidigt säkerställa 

ett nära samarbete. Det uppmanar också Europeiska kommissionen till att intensifiera 

samordningen med andra givare och internationella finansinstitut.

15. EU ser fram emot genomförandet av de nya svaren på ett föränderligt grannskap och 

uppmanar den höga representanten och kommissionen att avlägga rapport under 2012.

________________________


