Det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet i Bryssel

Myter om det östliga partnerskapet
MYT 1
Deltagande i det östliga partnerskapet leder till medlemskap i EU
FALSKT: Det östliga partnerskapsinitiativet handlar inte om anslutning till EU, utan tanken är att skapa ett
gemensamt område med demokrati, välstånd, stabilitet och ökat samarbete. Det östliga partnerskapsinitiativet
ger en inkluderande ram för samarbete mellan Europeiska unionens medlemsstater plus Armenien,
Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina, framför allt kring 1) ekonomisk
utveckling och marknadsmöjligheter, 2) en förstärkning av institutionerna och god samhällsstyrning, 3)
konnektivitet, energieffektivitet, miljö och klimatförändring och 4) rörlighet och direkta personkontakter. Det står
varje land fritt att välja ambitionsnivå och målsättning för förbindelserna med Europeiska unionen.

MYT 2
EU bildade det östliga partnerskapsinitiativet för att provocera Ryssland
FALSKT: Det östliga partnerskapet är inte tänkt som en provokation mot något land. Det är en ömsesidigt
fördelaktig och konstruktiv plattform som länder i regionen kan använda för att skapa närmare förbindelser
med EU, om de så önskar. EU begär inte att någon partner ska välja mellan EU och något annat land. Vi står för
goda grannskapsförbindelser. Det östliga partnerskapet respekterar varje partnerlands enskilda strävanden och
ambitioner.

MYT 3
Det östliga partnerskapet leder till destabilisering eller regimskifte
FALSKT: Det östliga partnerskapets omdanande agenda syftar till att skapa positiva förändringar för invånarna i
Europeiska unionen och de östliga partnerskapsländerna. Ett av de viktigaste sätten att uppnå det målet är att
ingjuta och uppmuntra demokratiska regler och principer. EU tvingar inte på partnerländerna några åtgärder
eller program. Det övergripande syftet med samarbetet är att skapa ett gemensamt område med gemensam
demokrati, välstånd och stabilitet på ett sätt som stämmer med varje enskilt lands strävanden.

MYT 4
Det östliga partnerskapet påtvingar partnerländerna sin agenda
FALSKT: Det östliga partnerskapet är ett initiativ som är gemensamt för Europeiska unionen och de sex
partnerländerna. Det har inte påtvingats något land och länderna kan själva välja engagemangs- och
ambitionsnivå. EU tvingar inte på partnerländerna vare sig reformagendor eller värden. Tvärtom: Det är
partnerländerna som själva väljer om de vill följa EU:s standarder. De gör det till exempel genom att införa
öppna strukturer för ansvarig samhällsstyrning och genom att harmonisera branschnormer för att kunna dra
nytta av ömsesidiga handelsmöjligheter.

MYT 5
EU-pengar går till korruption
FALSKT: EU-finansiering omfattas alltid av strikta övervaknings-och rapporteringsförfaranden. Korruption slår
dessutom hårdast mot vanliga människor, och det är därför som en av EU:s högsta prioriteringar i
partnerländerna är just kampen mot korruption: en reform av rättsväsendet, konstitutionella reformer och
reformer av valsystemet, en övergripande förbättring av företagsklimatet och en reform av den offentliga
förvaltningen. Att stödja dessa reformer, som ska leda till ett rättvist system, med kontroller och motvikter, är av
intresse för såväl EU-medborgarna som partnerländernas medborgare.

MYT 6
Det östliga partnerskapet har möjliggjort massmigration från dessa länder
till Europeiska unionen
FALSKT: Europeiska unionen har avtal med Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina som innebär att de
medborgare i dessa länder som har biometriskt pass kan resa in i Schengenområdet utan visering och stanna i
90 dagar under en 180-dagarsperiod. De får komma för att turista, besöka släkt och vänner eller göra affärer,
men inte för att arbeta. EU har slutit avtal om förenklade viseringsförfaranden med Armenien och Azerbajdzjan
som innebär att visering fortfarande krävs, men att det blir mindre komplicerat för deras medborgare när de vill
resa in i Schengenområdet. Viseringsavtalen åtföljs av återtagandeavtal om hur irreguljära invandrare och
personer som har varit inblandade i kriminell verksamhet ska återföras till sina hemländer. Personer som
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passerar EU:s yttre gränser kontrolleras systematiskt mot relevanta databaser, eftersom man vill vara säker på
att de inte utgör något hot mot allmän ordning, den inre säkerheten eller folkhälsan. Schengens
informationssystem och Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar är två sådana databaser.
Frontex, den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, driver ett projekt som syftar till att stärka
gränsförvaltningen i de sex partnerländerna. De relevanta myndigheterna erbjuds skräddarsydd utbildning som
ska hjälpa dem att förbättra säkerheten, skydda utsatta människor (t.ex. asylsökande och offer för
människohandel), förhindra gränsöverskridande brottslighet och minska korruptionen.

MYT 7
Frihandel öppnar för illojal konkurrens när partnerländerna säljer sina
produkter på EU-marknaden och öppnar för billigare arbetskraft
FALSKT: Handelsförbindelserna mellan EU och partnerländerna är till fördel för båda parter. De östliga
partnerskapsländerna kan erbjuda nya marknader och konsumenter åt europeiska företag, och genom de
djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina kan invånarna i de
länderna tack vare högre konsumentskyddsstandarder få tillgång till ett större urval av bättre och säkrare
produkter. EU:s export till de sex partnerländerna har nästan fördubblats – från 16,3 miljarder euro till 30 miljarder
euro – mellan 2004 och 2016. Siffrorna för de första åtta månaderna 2017 är också lovande, och visar en klar
tillväxt i den bilaterala handeln i alla de sex länderna. Tullkontrollerna vid EU:s yttre gränser innebär att
importerade produkter fortfarande måste uppfylla EU:s krav och standarder. EU kan också vidta åtgärder om ett
EU-företag anmäler skada som orsakats av illojala handelsmetoder såsom dumpning och subventioner.

MYT 8
Genom det östliga partnerskapet samarbetar EU med ledare som inte
respekterar demokrati och mänskliga rättigheter
FALSKT: Europeiska unionen är grundad på principerna om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. EU
förespråkar och försvarar dessa värden såväl inom Europeiska unionen som utanför dess gränser. Mervärdet i
det östliga partnerskapet består i att det erbjuder EU:s medlemsstater och de sex partnerländerna en plattform
där de kan mötas och utbyta erfarenheter och god praxis. Bättre samhällsstyrning, bland annat en förstärkning
av institutioner och goda styrelseformer, är en av de högst prioriterade frågorna i det östliga partnerskapet.
Utanför ramen för det östliga partnerskapet, som är en multilateral ram, har Europeiska unionen också starka
bilaterala förbindelser med vart och ett av de enskilda länderna, och tar upp frågor som rör demokrati och
mänskliga rättigheter i särskilda, årliga dialoger.
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MYT 9
De länder som deltar i det östliga partnerskapet kan inte bli medlemmar i
Eurasiska ekonomiska unionen
FALSKT: Deltagande i det östliga partnerskapsinitiativet utesluter inte medlemskap i Eurasiska ekonomiska
unionen. Armenien och Vitryssland, exempelvis, deltar i båda. EU stöder regional integration överallt i världen.
Men stödet är grundat på de deltagande ländernas fria val och respekten för internationell rätt, också respekten
för internationella gränser. När det gäller Europeiska unionens eget samarbete med Eurasiska ekonomiska
regionen är engagemanget möjligt om EU:s medlemsstater beslutar sig för att gå vidare med det, samordnat
med genomförandet av Minskavtalen.

MYT 10
EU-medborgare tjänar ingenting på det östliga partnerskapet
FALSKT: Att länderna i vårt grannskap är stabila, säkra och blomstrande är avgörande för EU:s stabilitet,
säkerhet och välstånd, och av direkt fördel för EU:s invånare. Att skapa ett gemensamt område med dessa
egenskaper är målet med det östliga partnerskapet. Dessutom leder det östliga partnerskapet till nya marknader
och konsumenter för företag på båda sidor, särskilt genom undertecknandet av associeringsavtal som omfattar
djupgående och omfattande frihandelsområden. Inom ramen för sådana avtal skyddas geografiska beteckningar
och upphovsrätt för EU:s medborgare, företag och regioner. Andra fördelar med det östliga partnerskapet och de
nära förbindelserna med våra östliga grannar är ökningen av turism och möjligheterna för ungdomar (t.ex.
genom Erasmus+ och ungdomsforumet inom det östliga partnerskapet). Europeiska unionen stöder också
oberoende medier i de östliga partnerskapsländerna eftersom ett kritiskt och fritt medieklimat är avgörande för
demokratin, som i sin tur främjar stabilitet i EU:s grannskap.

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit
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