
 

 

 

 
 

 

5. topmøde i Det Østlige Partnerskab i Bruxelles 

Myter om Det Østlige Partnerskab 
 

MYTE NR.1 
 

 

Deltagelse i Det Østlige Partnerskab fører til EU-medlemskab 
FORKERT: Østpartnerskabsinitiativet er ikke en EU-tiltrædelsesproces. Dets mål er at opbygge et fælles område 
med fælles demokrati, velstand, stabilitet og øget samarbejde. Østpartnerskabsinitiativet tilvejebringer en 
inkluderende ramme for Den Europæiske Unions medlemsstater samt Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, 
Georgien, Republikken Moldova og Ukraine for at samarbejde om navnlig: 1) økonomisk udvikling og 
markedsmuligheder 2) styrkelse af institutioner og god regeringsførelse 3) konnektivitet, energieffektivitet, miljø 
og klimaændringer og 4) mobilitet og mellemfolkelige kontakter. Hvert land kan frit vælge det ambitionsniveau 
og de mål, det tilstræber i sit forhold til Den Europæiske Union. 
 
 

MYTE NR.2 
 

 

Østpartnerskabsinitiativet blev udtænkt af EU for at provokere Rusland 
FORKERT: Østpartnerskabsinitiativet er ikke rettet mod noget land; det er en gensidigt fordelagtig og 
konstruktiv platform for landene i regionen med henblik på at opbygge et tættere forhold til EU, hvis de ønsker 
det. EU stiller ikke krav om, at nogen af dets partnere skal træffe et valg mellem EU eller andre lande. Vi står for 
gode naboskabsforbindelser. Det Østlige Partnerskab respekterer hvert enkelt partnerlands ønsker og 
ambitioner.  
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MYTE NR.3 
 

 

Det Østlige Partnerskab skaber destabilisering eller systemændring 
FORKERT: Det Østlige Partnerskabs omstillingsdagsorden sigter mod at skabe positive forandringer i tilværelsen 
for borgerne i Den Europæiske Union og i landene i Det Østlige Partnerskab. En af de vigtigste måder at opnå 
dette på er ved at integrere og fremme demokratiske regler og principper. EU pålægger ikke partnerlandene 
nogen foranstaltning eller noget program. Det overordnede mål for samarbejdet er at opbygge et fælles område 
med fælles demokrati, velstand og stabilitet i overensstemmelse med hvert enkelt lands ønsker. 
 

MYTE NR.4 
 

 

Dagsordenen for Det Østlige Partnerskab påtvinges partnerne mod deres vilje 
FORKERT: Det Østlige Partnerskab er et fælles initiativ mellem Den Europæiske Union og de seks partnerlande. 
Det blev ikke pålagt nogen, og landene har mulighed for at vælge omfanget af deres engagement og deres 
ambitionsniveau. EU pålægger ikke partnerlandene nogen reformdagsorden eller værdier. Det er faktisk lige 
omvendt. Partnerlandene vælger at bringe sig på linje med EU's standarder. Dette sker f.eks. gennem vedtagelse 
af gennemsigtige og ansvarlige forvaltningsstrukturer og harmonisering af industristandarder for at udnytte 
gensidige handelsmuligheder. 
 

MYTE NR.5 
 

 

EU's penge går tabt på grund af korruption 
FORKERT: EU-midler er altid underlagt strenge overvågnings- og rapporteringsprocedurer. Desuden rammer 
korruption almindelige mennesker hårdest, og derfor er en af de vigtigste prioriteter, som EU støtter i 
partnerlandene, bekæmpelse af korruption: reform af retsvæsenet, forfatningsmæssige reformer og 
valgreformer, generel forbedring af erhvervsklimaet og reform af den offentlige forvaltning. At støtte disse 
reformer, som sigter mod at skabe et retfærdigt system, hvor de forskellige organer kontrollerer hinanden, er i 
EU-borgernes og partnerlandenes borgeres interesse. 
 
 

MYTE NR.6 
 

 

Det Østlige Partnerskab har muliggjort massemigration fra disse lande til 
Den Europæiske Union 
FORKERT: Den Europæiske Union har aftaler med Georgien, Republikken Moldova og Ukraine, som gør det 
muligt for deres borgere, der har et biometrisk pas, at rejse til Schengenområdet uden visum i 90 dage inden for 
en periode på 180 dage. De kan komme med henblik på turisme, for at besøge familie eller venner eller i 
forretningsøjemed, men må ikke arbejde. Der er indgået visumlempelsesaftaler med Armenien og Aserbajdsjan, 
der indebærer, at der stadig kræves visum, men det er forbundet med en mindre administrativ byrde for deres 
borgere at rejse til Schengenområdet. Disse aftaler er ledsaget af tilbagetagelsesaftaler, som fastsætter 
procedurer for tilbagesendelse af ulovlige indvandrere til deres hjemlande, bl.a. personer, der er involveret i 
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kriminelle aktiviteter. Personer, der passerer EU's ydre grænser, tjekkes systematisk i de relevante databaser for 
at kontrollere, at de ikke udgør en trussel mod den offentlige orden, den indre sikkerhed eller den offentlige 
sundhed. Disse databaser omfatter Schengeninformationssystemet og INTERPOL's database over stjålne og 
bortkomne rejsedokumenter. Et projekt, der ledes af Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, arbejder på at styrke grænseforvaltningen i de seks partnerlande. Relevante myndigheder 
tilbydes skræddersyet uddannelse for at hjælpe dem med at forbedre sikkerheden, beskytte sårbare personer 
(f.eks. asylansøgere og ofre for menneskehandel), forebygge grænseoverskridende kriminalitet og mindske 
korruption. 
 
 

MYTE NR.7 
 

 

Frihandel åbner døren for illoyal konkurrence fra partnerlandenes produkter 
på EU-markedet og billigere arbejdskraft 
FORKERT: Handelsforbindelser mellem EU og partnerlandene er til gensidig fordel. Landene i Det Østlige 
Partnerskab tilbyder nye markeder og forbrugere for europæiske virksomheder, og de vidtgående og brede 
frihandelsområder med Georgien, Republikken Moldova og Ukraine giver borgerne i disse lande mulighed for at 
nyde godt af flere valgmuligheder, bedre kvalitet og større sikkerhed med hensyn til de produkter, de har adgang 
til, takket være højere standarder for forbrugerbeskyttelse. EU's eksport til de seks partnerlande er næsten 
fordoblet – fra 16,3 mia. € i 2004 til 30 mia. € i 2016. Tallene for de første otte måneder af 2017 er også 
lovende, idet de viser en klar vækst i den bilaterale handel i alle seks lande. Toldkontrollen ved EU's ydre grænser 
betyder, at importerede produkter stadig skal overholde EU's standarder og krav. EU kan desuden træffe 
foranstaltninger, hvis en sektor i EU klager over skade som følge af urimelig praksis som f.eks. dumping eller 
subsidier. 
 
 

MYTE NR.8 
 

 

Gennem Det Østlige Partnerskab samarbejder EU med ledere, som ikke 
respekterer demokratiet eller menneskerettighederne 
FORKERT: Den Europæiske Union er grundlagt på principperne om demokrati og respekt for 
menneskerettighederne. EU er fortaler for og forsvarer disse værdier, både i og uden for Den Europæiske Union. 
Merværdien af Det Østlige Partnerskab er, at det udgør en platform for Den Europæiske Unions medlemsstater 
og de seks partnerlande til at mødes, udveksle erfaringer og god praksis. Stærkere styring, herunder styrkelse af 
institutioner og god regeringsførelse, er et af de prioriterede områder i Det Østlige Partnerskab. Uden for Det 
Østlige Partnerskab, som er en multilateral ramme, har Den Europæiske Union også stærke bilaterale 
forbindelser med de enkelte lande og tager spørgsmål vedrørende demokrati og menneskerettigheder op i 
særlige, årlige dialoger. 
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MYTE NR.9 
 

 

Medlemskab af Det Østlige Partnerskab betyder, at disse lande kan ikke være 
medlemmer af Den Eurasiske Økonomiske Union  
FORKERT: Deltagelse i østpartnerskabsinitiativet udelukker ikke medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske 
Union. Armenien og Hviderusland deltager f.eks. i begge. EU er tilhænger af regional integration i alle områder af 
verden. Men dens støtte er baseret på de deltagende landes frie valg og respekt for folkeretten, herunder 
respekt for de internationale grænser. Når det gælder Den Europæiske Unions eget samarbejde med Den 
Eurasiske Økonomiske Union, er et engagement muligt, hvis EU-medlemsstaterne beslutter at forfølge dette, 
sideløbende med gennemførelsen af Minskaftalerne. 
 
 

MYTE NR.10 
 

 

EU-borgere har ingen gavn af Det Østlige Partnerskab 
FORKERT: Stabile, sikre og velstående lande i vores naboskabsområde er af afgørende betydning for EU's egen 
stabilitet, sikkerhed og velstand og til direkte fordel for EU-borgere. Opbygning af et fælles område, som 
besidder disse egenskaber, er formålet med Det Østlige Partnerskab. Endvidere tilvejebringer Det Østlige 
Partnerskab nye markeder og forbrugere for virksomheder på begge sider, især gennem undertegnelse af 
associeringsaftaler, der omfatter vidtgående og brede frihandelsområder. I henhold til disse aftaler er 
geografiske betegnelser og intellektuelle ejendomsrettigheder for EU's borgere, virksomheder og regioner 
beskyttet. Andre fordele ved Det Østlige Partnerskab og tætte forbindelser med vores østlige naboer er øget 
turisme og flere muligheder for udvekslinger, navnlig for unge (f.eks. programmet Erasmus+ og Det Østlige 
Partnerskabs ungdomsforum). Den Europæiske Union støtter også uafhængige medier i landene i Det Østlige 
Partnerskab, eftersom et kritisk og frit medielandskab er afgørende for demokratiet, hvilket igen fremmer 
stabilitet i EU's nabolande. 

 

 

 

 

 

 

 

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit 

http://www.erasmusprogramme.com/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/28893/young-people-eu-and-its-eastern-partners-make-their-voices-heard-how-shape-future-youth_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/28893/young-people-eu-and-its-eastern-partners-make-their-voices-heard-how-shape-future-youth_en
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/11/24/

