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SLOTVERKLARING VAN DE TWEEDE BIJEENKOMST
VAN HET EURO-MEDITERRANE PARLEMENTAIRE FORUM

(BRUSSEL, 8 EN 9 FEBRUARI 2001)

1. Op 8 en 9 februari 2001 vond in Brussel de tweede bijeenkomst van het euro-mediterrane
parlementaire forum plaats met deelneming van leden van de parlementen van de mediterrane
landen die betrokken zijn bij het proces van Barcelona, de nationale parlementen van de lidstaten
van de Europese Unie en het Europees Parlement;

2. om te beginnen spreken de deelnemende parlementariërs hun voldoening uit over het feit
dat deze tweede bijeenkomst van het forum plaatsvindt op een moment dat de behoefte aan een
dialoog en samenwerking op alle gebieden van het partnerschap sterker is dan ooit, en wel
vanwege de verschillende conflicten en crisissituaties die het in 1995 in Barcelona gestarte
proces belasten;

3. de deelnemers komen overeen dat het euro-mediterrane forum jaarlijks zal bijeenkomen
en een contactpunt wordt waar de parlementsleden van de Europese Unie en van de mediterrane
landen van gedachten kunnen wisselen ten einde het euro-mediterrane partnerschap nieuw leven
in te blazen en verder te ontwikkelen; zij besluiten daarom een permanente structuur te scheppen
waarin leden van het Europees Parlement, leden van de nationale parlementen van de lidstaten en
parlementariërs van de mediterrane partnerlanden elkaar treffen, en er zo voor te zorgen dat het
werk niet stil komt te liggen in de perioden tussen de bijeenkomsten van het forum;

4. de deelnemers aan de tweede bijeenkomst van het forum betreuren het dat de
totstandkoming van het euro-mediterrane partnerschap niet tot volle tevredenheid aan de
verwachtingen heeft voldaan die tijdens de lancering in 1995 in Barcelona waren gewekt;

5. de discussies die tijdens de tweede bijeenkomst van het forum zijn ingezet hebben
betrekking op de drie onderdelen van het euro-mediterrane partnerschap; op de noodzaak deze
op dynamische, evenwichtige en complementaire wijze vooruit te brengen wordt nogmaals
gewezen;

6. veel van de debatten van de tweede bijeenkomst van het forum hebben ook betrekking op
de voorstellen en documenten die vorig jaar zijn ingediend door de verschillende Europese
instellingen en in het bijzonder op de door de Europese Raad van Feira op 19 juni 2000
vastgestelde Gemeenschappelijke Strategie voor het Middellandse-Zeegebied, op de mededeling
van de Commissie getiteld "Een nieuwe impuls voor het proces van Barcelona" en op de
conclusies van de vierde euro-mediterrane conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken,
gehouden in Marseille op 15 en 16 november 2000;

7. tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de bijdragen van de verschillende
mediterrane partners en de aanbevelingen en standpunten van de verschillende parlementen, met
inbegrip van de Slotverklaring van de eerste bijeenkomst van het euro-mediterrane forum op 27
en 28 oktober 1998 in Brussel;

De tweede bijeenkomst van het euro-mediterrane parlementaire forum,

A. Voor een nieuwe visie op de toekomst van het euro-mediterrane gebied
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8. staat positief tegenover de vorming van een globaal partnerschap volgens de benadering
van de Verklaring van Barcelona, waarbij in alle gevallen rekening wordt gehouden met de
wederzijdse belangen van de partijen en een waar strategisch perspectief voor het gehele gebied
wordt geschetst;

9. wijst de partnerstaten van het proces van Barcelona op de noodzaak een extern beleid
voor de regio tot stand te brengen waarin aan deze regio de betekenis wordt toegekend die zij
verdient en rekening wordt gehouden met het geopolitieke belang ervan en de banden die door
de geografie en een lange gemeenschappelijke geschiedenis zijn gesmeed;

10. onderstreept de noodzaak dat Europa, nu een uitbreiding van de Europese Unie voor de
deur staat, zich tot de landen bezuiden de Middellandse zee wendt en de samenwerking in het
kader van het partnerschap versterkt;

B. De nieuwe gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie voor de regio

11. neemt nota van de nieuwe gemeenschappelijke strategie voor de mediterrane regio
waartoe op 19 juni 2000 in Feira is besloten, maar betreurt het dat de mediterrane staten niet veel
nauwer zijn betrokken bij de vaststelling van deze gemeenschappelijke strategie;

12. is tevens van mening dat de nieuwe strategie moet uitmonden in de vorming van een zone
van vrede en stabiliteit die berust op een politiek partnerschap en samenwerking op economisch
en handelsgebied, maar die ook een menselijke en culturele dimensie heeft; in de vorming van
een regio van gedeelde welvaart door de geleidelijke totstandbrenging van een vrijhandelszone
tussen de Europese Unie en haar partners en tussen de partnerlanden onderling; in een beter
begrip tussen de volkeren van de regio en een actievere betrokkenheid van de bevolking bij het
maatschappelijk gebeuren;

C. Een nieuwe impuls voor het proces van Barcelona

13. onderstreept nogmaals het wezenlijke belang voor het proces van Barcelona van een
strikte eerbiediging van de mensenrechten, de individuele vrijheden en de democratische
beginselen als zaken die van fundamenteel belang zijn voor de totstandkoming van een zone van
vrede, veiligheid en duurzame economische ontwikkeling in het Middellandse-Zeegebied;

14. geeft zijn steun aan de versterking van een euro-mediterraan partnerschap, waarin sprake
is van veel meer solidariteit en doelmatigheid dan nu. Dit partnerschap moet tevens zijn
gebaseerd op de eerbiediging van de nationale soevereiniteit, op rechtvaardigheid, op wederzijds
vertrouwen en op de democratische dialoog; het parlementaire forum wenst in dit verband een
veel actievere rol te spelen om de al te intergouvernementele aanpak van het huidige proces te
compenseren en het standpunt van de publieke opinie beter in het proces te integreren;

15. is van mening dat de vooruitgang die in het kader van de euro-mediterrane associatie is
geboekt onvoldoende blijft en verzoekt alle regeringen van de landen die deel uitmaken van het
proces van Barcelona alsook de betrokken instellingen om zich meer in te zetten ter verbetering
van de financiële en technische bijstand, de politieke samenwerking te hervatten en alles in het
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werk te stellen om alle mogelijkheden van het nieuwe MEDA II-programma ten volle te
benutten;

16. wenst tevens dat in het herziene proces van Barcelona geen hiërarchie wordt aangebracht
tussen de huidige drie onderdelen en dat het kwalitatieve belang van sociale en culturele
aspecten en de immigratie even groot is als het belang dat aan de economische en politieke
onderdelen wordt toegekend;

D. Het conflict en het vredesproces in het Midden-Oosten en de weerslag ervan op het
proces van Barcelona

17. het forum betreurt eenstemmig het verlies aan mensenlevens en de materiële
verwoestingen die het gevolg zijn van het conflict in het Midden-Oosten, een kwestie die het
forum tezamen met het vredesproces al eerder heeft beziggehouden; het forum geeft zonder
voorbehoud zijn steun aan de inspanningen om tot een algemene en rechtvaardige vrede in het
Nabije Oosten te komen, die gebaseerd is op alle desbetreffende resoluties van de Verenigde
Naties inzake vluchtelingen, veiligheid, grenzen, nederzettingen en Jeruzalem, op basis van de
beginselen van Madrid en de latere akkoorden die tussen de strijdende partijen zijn gesloten;

18. wenst unaniem dat de Europese Unie een veel actievere rol speelt om het vredesproces in
het Nabije Oosten vooruit te helpen en begroet het initiatief om de Secretaris-generaal van de
Raad/Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie te betrekken bij de werkzaamheden van de
in Charm-el-Cheikh ingestelde commissie die tot taak heeft de feiten vast te stellen; onderstreept
tevens het belang dat het hecht aan het streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede in de
regio langs de diplomatieke weg en door middel van dialoog;

19. verlangt de onvoorwaardelijke opheffing van elke beperking van het vrije verkeer van
personen en goederen binnen, uit en naar de Palestijnse gebieden, overeenkomstig de akkoorden
van Oslo;

20. wenst dat de onderhandelingen onmiddellijk worden hervat op basis van de vooruitgang
die bij de laatste onderhandelingsronde is geboekt en verklaart dat het afzien van excessief
optreden en van elke vorm van geweld een noodzakelijke voorwaarde is die nageleefd moet
worden overeenkomstig de desbetreffende internationale overeenkomsten;

21. steunt eenstemmig het recht van het Palestijnse volk op een eigen soevereine,
democratische, levensvatbare en vreedzame staat alsook het recht van het volk van Israël om in
veiligheid te leven binnen veilige en erkende grenzen;

22. onderstreept de noodzaak om de continuïteit van de geest van het partnerschap te
verzekeren door opvoering van de frequentie van de parlementaire ontmoetingen en erkent dat
een positieve ontwikkeling van het vredesproces in het Midden-Oosten de basis vormt voor een
versterking van het euro-mediterrane partnerschap en een nieuwe aanzet daarvoor;

23. verzoekt de Europese Commissie de Palestijnse Autoriteit en haar instellingen te blijven
steunen en bevestigt tegelijk de wil van de Europese Unie om de samenwerking met Israël voort
te zetten onder eerbiediging van de verplichtingen en beginselen die ten grondslag liggen aan het
euro-mediterrane beleid;
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E. Andere kwesties die van belang zijn voor het partnerschap

24. wenst dat het economische embargo tegen Irak om humanitaire redenen wordt opgeheven
en dat de resoluties van de Verenigde Naties worden nagekomen;

25. wenst in het licht van de laatste ontwikkelingen dat de belemmeringen van het embargo
worden opgeheven in het kader van de resoluties van de Verenigde Naties, zodat Libië ten volle
kan deelnemen aan het proces van Barcelona;

26. spreekt nogmaals de wens uit dat Mauritanië als volwaardig lid aan de politieke dialoog
van het proces van Barcelona kan deelnemen;

27. is ervan overtuigd dat voor de kwestie Cyprus een oplossing moet worden gevonden die
in overeenstemming is met de resoluties van de Verenigde Naties en spreekt zijn waardering uit
voor de inspanningen van de Secretaris-generaal om voor dit probleem een oplossing te vinden;

F. Partnerschap voor politieke en veiligheidskwesties en vorming van een nieuwe euro-
mediterrane associatie op politiek en veiligheidsgebied als bijdrage tot de stabiliteit in
deze regio

28. betreurt het dat tijdens de vierde euro-mediterrane ministersconferentie in Marseille geen
euro-mediterraan handvest voor vrede en stabiliteit is aangenomen; wenst dat dit zo spoedig
mogelijk gebeurt en dat dit handvest een evolutief politiek karakter krijgt en zo werkelijk kan
bijdragen tot uitvoering van de in de Verklaring van Barcelona vervatte beginselen voor alles
wat betrekking heeft op de vrede en stabiliteit in de regio;

29. meent dat de agenda voor de politieke dialoog in de regio uitgebreid moet worden met
verscheidene andere onderwerpen betreffende veiligheid, wapenbeheersing, terrorisme, migratie,
personenverkeer, eerbiediging van de mensenrechten en het beginsel van de rechtsstaat alsmede
kwesties in verband met het milieu, de veiligheid van het vervoer over zee en de bestrijding van
drugshandel, terrorisme, wapenhandel en andere vormen van georganiseerde misdaad;

G. De rol van de civil society in het herziene proces van Barcelona

30. hecht het grootste belang aan de ondersteuning van de civil society en een veel nauwere
betrokkenheid van de civil society in al haar vormen bij de activiteiten van het proces van
Barcelona, mede dankzij bredere steun in het kader van het programma Meda Democratie en
door de deelneming van plaatselijke instellingen en instanties aan de werkzaamheden van het
partnerschap te bevorderen;

31. dringt er bij de partnerstaten van het proces van Barcelona en de betrokken instellingen
op aan voorlichtings- en communicatieprogramma's op te stellen ten einde alle burgers bewust te
maken van de activiteiten van dit proces;

32. wenst dat er maatregelen worden genomen ter bevordering van de ontwikkeling van de
informatiemaatschappij, Internetgebruik en investeringen in voorlichting en onderwijs op school;
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33. wenst tevens dat er onderzoek wordt gedaan ter vaststelling van het vermogen van de
partnerlanden om de uit hoofde van het MEDA-programma toegekende begrotingsmiddelen en
de financiële instrumenten van de nieuwe Europese strategie voor het Middellandse-Zeegebied
aan te wenden;

34. dringt erop aan dat alle instrumenten en programma's gericht op vrouwen worden
geconsolideerd om vrouwen meer bij het proces van Barcelona te betrekken en begroet de
bijeenroeping van het euro-mediterrane parlementaire vrouwenforum dat op 2 en 3 maart 2001
zal plaatsvinden op Malta;

35. spreekt zijn voldoening uit over de werkzaamheden die zijn verricht door het euro-
mediterrane netwerk van economische en sociale raden en vertegenwoordigers van de
georganiseerde civil society;

H. Het economische en handelsonderdeel van het proces van Barcelona en de vorming
van een vrijhandelszone

36. stemt in met de vorming van een vrijhandelszone tegen het jaar 2010 die moet uitmonden
in een werkelijke "gemeenschappelijke markt" voor alle goederen, kapitaalstromen en diensten.
In dit verband kunnen reeds in 2002 een regelgevingskader en een tijdschema voor
harmonisatiemaatregelen in bepaalde prioritaire sectoren worden vastgesteld;

37. is van mening dat deze vrijhandelszone voor alle sectoren moet gelden en ten goede moet
komen aan de levenskwaliteit in alle partnerlanden en spreekt de wens uit dat in het kader van
deze vrijhandelszone het hoogst mogelijke niveau van welvaart en sociale samenhang wordt
verzekerd;

38. stelt vast dat er onvoldoende rechtstreekse buitenlandse investeringen in de regio worden
gedaan en dringt er bij alle partnerstaten en betrokken instellingen op aan te zorgen voor een
constante vergroting van deze investeringen; acht het ook wenselijk en nuttig dat de mediterrane
partnerlanden volledig op de hoogte worden gehouden van alle aspecten van de euro en de
Europese economie;

39. acht het met name wenselijk dat de onderlinge handel tussen de zuidelijke landen zo snel
mogelijk groeit om te zorgen voor een betere integratie van de economieën van de landen in de
regio;

40. steunt in het bijzonder het regionale integratieproces in het Middellandse-Zeegebied en
wenst dat er een nieuwe financiële instelling voor regionale ontwikkeling wordt gevormd;

41. spreekt zich uit voor een herschikking van de schuld, daar de ontwikkelingsinspanningen
van de mediterrane landen door deze schuld sterk worden belast; acht het noodzakelijk dat het
geld van de herschikking van de buitenlandse schuld bij voorkeur wordt geherinvesteerd in
projecten voor gezamenlijke ontwikkeling samen met de mediterrane landen;

42. wenst dat de geplande regionale samenwerking in overeenstemming wordt gebracht met
de eisen van het milieu en een duurzame ontwikkeling en roept de partnerlanden op de nodige
maatregelen te nomen met het oog op een geïntegreerd beheer van de watervoorraden, de
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verwijdering van afval, kritieke punten (vervuilde gebieden, gevaren voor de diversiteit), een
geïntegreerd beheer van de kustgebieden en de strijd tegen woestijnvorming, daarbij gebruik
makend van de knowhow en de lange ervaring van de Europese Unie;

I. Bilaterale economische betrekkingen en euro-mediterrane associatieovereenkomsten

43. spreekt zich uit voor een vrij verkeer van goederen en diensten in het euro-mediterrane
gebied en de verbetering van het vrije personenverkeer, alsook voor een geleidelijke en
wederzijdse liberalisatie van de handel in landbouwproducten met inachtneming van de
beginselen van het proces van Barcelona en de regels van de WTO; verzoekt de betrokken
instellingen een landbouwbeleid voor euro-mediterrane ontwikkeling op te stellen dat rekening
houdt met de sociale, territoriale en milieuaspecten van de landbouw;

44. verzoekt de lidstaten spoed te maken met de ratificatie van reeds ondertekende bilaterale
overeenkomsten en dringt erop aan dat zo spoedig mogelijk associatieovereenkomsten worden
gesloten met de landen waarmee de procedure nog niet is afgesloten;

45. wenst dat de associatieovereenkomsten uiteindelijk worden geconsolideerd in een
multilaterale overeenkomst voor de gemeenschappelijke kwesties en spoort alle partnerlanden
die een associatieovereenkomst met de Europese Unie hebben ondertekend aan om de komende
vijf jaar vrijhandelsakkoorden te sluiten met alle andere ondertekenaars van een
associatieovereenkomst;

46. is van mening dat de ontwikkeling van de samenwerking op het terrein van de openbare
diensten (vervoer, energie, telecommunicatie, gezondheidszorg) bij zou dragen aan de
economische ontwikkeling van de mediterrane landen en de behoeftebevrediging van de
bevolking; wenst tevens dat onderzoek wordt gedaan naar de economische, sociale en
ecologische gevolgen van de reeds in werking getreden associatieovereenkomsten om daaruit
lering te kunnen trekken;

J. Versterking van de euro-mediterrane samenwerking op sociaal, cultureel en menselijk
gebied om deze dichter bij de volkeren van de regio te brengen

47. betreurt het dat dit onderdeel onvoldoende is ontwikkeld in vergelijking met de politieke
en economische onderdelen van het proces van Barcelona en wenst met name dat in de
verschillende nationale programma's rekening wordt gehouden met de sociale gevolgen van de
economische overgang;

48. wenst dat er beleidsmaatregelen worden genomen op het gebied van de beroepsopleiding,
universiteiten, technologie en onderwijs, de vaststelling van programma's voor lokale en
regionale ontwikkeling, de bevordering van programma's op het gebied van gelijke kansen,
hygiëne en veiligheid op het werk alsook het betrekken van de vrouw bij de economische
ontwikkeling en de ondersteuning van organisaties, verenigingen, bedrijven en netwerken van
vrouwen in de landen van de regio;

49. steunt de lopende regionale programma's op het gebied van cultuur, audiovisuele media
en jeugd in het kader en in de geest van de culturele identiteit, uit met name zijn voldoening over
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de recente inwerkingtreding van het programma Euromed Erfgoed II en spreekt zich uit voor een
zo spoedig mogelijke totstandkoming van het programma Euromed Audiovisuele media II;

50. erkent het belang van grensoverschrijdende samenwerking en verzoekt de mediterrane
partnerlanden in dit verband gebruik te maken van de ervaring die is opgedaan met het
programma INTERREG en de grensoverschrijdende samenwerking tussen beide oevers van de
Middellandse Zee in de geest van het partnerschap te stimuleren;

51. onderstreept de noodzaak een regionaal programma op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken te lanceren, waarin bijzonder aandacht wordt besteed aan samenwerking bij
de bestrijding van illegale handelspraktijken, mensenhandel en de vaststelling van strategieën
voor gezamenlijke ontwikkeling;

K. Een nieuwe aanpak van kwesties in verband met immigratie en het vrije
personenverkeer

52. dringt er bij de partnerlanden en de Europese Unie op aan te zorgen voor onderlinge
afstemming van de wetgeving op het gebied van de organisatie van migratiestromen, de
beheersing daarvan en de bestrijding van clandestiene migratie, beleidsmaatregelen inzake
tijdelijke immigratie, specifieke visa voor euro-mediterrane reizigers, ondersteuning van
projecten van emigranten in hun land van herkomst alsook integratie van legaal gevestigde
immigranten in het land van opvang;

53. besluit een werkgroep voor migratie en personenverkeer in te stellen die in de tijd tussen
de bijeenkomsten zal vergaderen en wordt samengesteld uit een lid van elk parlement van de
landen die deelnemen in het proces van Barcelona en een passende vertegenwoordiging van het
Europees Parlement; deze werkgroep moet nauw toezien op de werkzaamheden van de
Observatiepost voor migratie die de Europese Commissie heeft voorgesteld op te richten om
permanent en nauw toe te zien op alle kwesties die verband houden met migratiestromen in het
euro-mediterrane gebied;

54. verzoekt de Europese regeringen om legale immigranten die in de Europese Unie
verblijven een gelijke behandeling ten aanzien van de economische en sociale rechten te geven,
hun culturele en burgerrechten te erkennen en na te gaan of bepaalde politieke rechten erkend
kunnen worden;

I. Financiering van projecten in het kader van het herziene proces van Barcelona en het
programma MEDA II

55. wijst op het kapitale belang van een veel omvangrijker en doeltreffender financiële
samenwerking voor de verwezenlijking van de drie onderdelen van het proces van Barcelona en
beschouwt het voor MEDA II door de Raad van de Europese Unie uitgetrokken bedrag van in
totaal 5,350 miljard euro voor de periode 2000-2006 als volstrekt ontoereikend in dit verband;

56. verlangt een beter beheer van het MEDA-programma en veel meer decentralisatie bij de
financiële hulpverlening; wenst dat de hulp wordt uitgetrokken voor het boeken van vooruitgang
naar meer democratie, een goed openbaar bestuur, de rechtsstaat en een duurzame ontwikkeling;
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M. Programma's voor regionale samenwerking

57. spreekt zich uit voor de invoering van programma's voor regionale samenwerking met
een beperkt aantal lidstaten en mediterrane landen waarbij de partners die dat wensen de
mogelijkheid wordt gegeven daaraan deel te nemen en er tevens voor wordt gezorgd dat bij alle
samenwerkingsprojecten rekening wordt gehouden met de eisen van het milieu, een duurzame
ontwikkeling alsook sociale aspecten;

58. stemt in met de tenuitvoerlegging van de bestaande regionale programma's in prioritaire
sectoren als industrie, watervoorziening, milieu, vervoer, energie en informatiemaatschappij;
schenkt bijzondere aandacht aan industriële samenwerking en de sector onderzoek;

N. Uitvoering van de conclusies van het tweede euro-mediterrane parlementaire forum

59. neemt eensgezind het besluit om voortaan jaarlijks bijeen te komen en een werkgroep in
te stellen die in de tussentijdse perioden toeziet op de uitvoering van de conclusies van de laatste
bijeenkomst van het forum en is samengesteld uit een lid van elk parlement van de landen die
deel uitmaken van het proces van Barcelona alsook een passende vertegenwoordiging van het
Europees Parlement;

60. is van mening dat zo spoedig mogelijk een definitief reglement voor het forum
goedgekeurd moet worden en besluit in dit verband een werkgroep op te richten die is
samengesteld uit een lid van elk parlement van de landen die deel uitmaken van het proces van
Barcelona alsook een passende vertegenwoordiging van het Europees Parlement;

61. besluit in te gaan op de uitnodiging van het Italiaanse parlement en de derde bijeenkomst
van het forum in de loop van de eerste helft van 2002 in Italië te houden;

62. verzoekt de covoorzitters van het forum deze verklaring te doen toekomen aan de
voorzitters van de parlementen van de lidstaten van het proces van Barcelona, de Europese
Commissie, de Raad van de Unie en de regeringen van de landen die deelnemen aan het proces
van Barcelona.


