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NIET-WETGEVINGSONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de 

partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de 

Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds 

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15470/2016), 

– gezien de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds1 

(09787/2016), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de 

artikelen 207 en 212, lid 1, en in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), en lid 8, 

tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(C8-0027/2017), 

– gezien de gemeenschappelijke verklaring betreffende de onderlinge betrekkingen en 

samenwerking tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland, die in 2007 in Lissabon 

werd goedgekeurd2, 

– gezien zijn recente resolutie van 25 februari 2016 over de opening van 

onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland3, 

– gezien de in 2012 ondertekende overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-

Zeeland tot vaststelling van een kader voor de deelname van Nieuw-Zeeland aan 

crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie4, 

– gezien de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking 

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Nieuw-Zeeland, die in 2009 in 

werking trad5, 

– gezien de 22e interparlementaire vergadering EU-Nieuw-Zeeland, die op 23 maart 2017 

werd gehouden in Brussel, 

– gezien zijn wetgevingsresolutie van ... over het ontwerp van besluit, 

– gezien artikel 99, lid 2, van zijn Reglement,  

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0333/2017), 

                                                 
1 PB L 321 van 29.11.2016, blz. 3. 
2 PB C 32 van 6.2.2008, blz. 1. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0064. 
4 PB L 160 van 21.6.2012, blz. 2. 
5 PB L 171 van 1.7.2009, blz. 28. 
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A. overwegende dat Nieuw-Zeeland met de Europese Unie en haar lidstaten een hecht 

partnerschap onderhoudt, dat een lange geschiedenis kent; 

B. overwegende dat de Europese Unie en Nieuw-Zeeland gemeenschappelijke waarden en 

beginselen delen, met inbegrip van de eerbiediging van de democratische beginselen, de 

mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de regels van de rechtsstaat, alsook van het 

internationale recht, en vrede en veiligheid; 

C. overwegende dat de Europese Unie nog steeds de op twee na grootste handelspartner 

van Nieuw-Zeeland is en dat beide partijen een breed scala aan economische en 

commerciële belangen hebben; 

D. overwegende dat de eerste residerend EU-ambassadeur in Nieuw-Zeeland in 

september 2016 is aangetreden, hetgeen de volledige overgang naar een autonome 

delegatie van de Europese Unie in Nieuw-Zeeland markeerde; 

E. overwegende dat Nieuw-Zeeland goede betrekkingen onderhoudt met een aantal van 

de meest naaste partners van de EU, in het bijzonder Australië en de Verenigde Staten, 

gezien bijvoorbeeld de Verklaring van Wellington van 2010 tot vaststelling van een 

strategisch partnerschapskader tussen Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten en de in 

1983 ondertekende Overeenkomst inzake nauwere economische betrekkingen 

(ANZERTA) met Australië; 

F. overwegende dat Nieuw-Zeeland, als lid van de Commissie voor ontwikkelingshulp 

(DAC) van de OESO, een gewaardeerde ontwikkelingspartner en een belangrijke 

bijstandsverlener is in termen van het percentage van het bruto nationaal inkomen (bni) 

dat aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) wordt besteed, en op deze manier bijdraagt 

aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden en daarmee 

aan meer eerlijkheid, veiligheid en welvaart op onze planeet; 

G. overwegende dat Nieuw-Zeeland lid is van de inlichtingenalliantie "Five Eyes", naast 

de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië; overwegende dat 

andere EU-lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België, Zweden, 

Denemarken en Spanje) deel uitmaken van een lossere regeling die bekendstaat als de 

"Fourteen Eyes"; 

H. overwegende dat Nieuw-Zeeland bijzondere aandacht besteedt aan de ontwikkeling van 

de betrekkingen in de regio Azië-Stille Oceaan, met name met China, Zuidoost-Azië en 

Japan, en een bijdrage levert aan de regionale stabiliteit van Zuidoost-Azië en het 

zuidwestelijke deel van de Stille Oceaan; 

I. overwegende dat een geïntegreerde regio Azië-Stille Oceaan waarin Nieuw-Zeeland een 

belangrijke rol speelt, bijdraagt aan een mondiaal, op waarden en regels gebaseerd 

stelsel en daarmee aan de veiligheid van de Unie zelf; 

J. overwegende dat Nieuw-Zeeland medeoprichter is van het regionale Pacific Islands 

Forum (PIF) en een strategisch partnerschap met de ASEAN heeft; 

K. overwegende dat Nieuw-Zeeland bilaterale vrijhandelsovereenkomsten heeft gesloten 

met Australië, Singapore, Thailand, China, Hongkong, Taiwan, Maleisië en Zuid-
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Korea, alsook partij is bij multilaterale handelsovereenkomsten zoals de trans-

Pacifische strategische economische partnerschapsovereenkomst met Singapore, Chili 

en Brunei, de vrijhandelsovereenkomst ASEAN-Australië-Nieuw-Zeeland en de 

vrijhandelsovereenkomst met de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC); overwegende 

dat China en Nieuw-Zeeland hun handelsovereenkomsten willen uitbreiden; 

L. overwegende dat Nieuw-Zeeland tevens partij is bij de overeenkomst die in het kader 

van het trans-Pacifisch partnerschap (TPP) werd gesloten en deze heeft geratificeerd en 

daarnaast een actieve rol speelt in de onderhandelingen over het regionale alomvattende 

economische partnerschap (RCEP); 

M. overwegende dat Nieuw-Zeeland gedurende twee jaar (2015-2016) een niet-permanent 

lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was, een periode waarin het twee 

keer met sterk leiderschap en visie het voorzitterschap van de Veiligheidsraad 

bekleedde; 

N. overwegende dat Nieuw-Zeeland al lange tijd lid is van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF), de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), en lid is van 

de onlangs opgerichte, in Shanghai gevestigde Aziatische Investeringsbank voor 

infrastructuur (AIIB); 

O. overwegende dat Nieuw-Zeeland ook heeft bijgedragen aan de 

vredeshandhavingsoperaties van de VN, onder meer in Bosnië, Kosovo, Sierra Leone en 

Afghanistan; overwegende dat Nieuw-Zeeland een wederopbouwteam leidde in de 

provincie Bamyan in Afghanistan, opleidingsmissies uitvoerde om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van het Afghaanse nationale leger en daarnaast tot en met het jaar 2012 

een bijdrage leverde aan de EUPOL-missie; 

P. overwegende dat Nieuw-Zeeland sinds 2015 een vreedzame opleidingsmissie uitvoert 

in Irak om daar, als onderdeel van de strijd tegen IS/Da'esh, Iraakse ordestrijdkrachten 

op te leiden; 

Q. overwegende dat Nieuw-Zeeland in 1893 als eerste land ter wereld het algemeen 

kiesrecht heeft ingevoerd; 

R. overwegende dat Nieuw-Zeeland voorstander is van groene productie, met name op het 

gebied van voedsel, en steun geeft aan alomvattende mondiale klimaatovereenkomsten 

in het kader van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering, de tenuitvoerlegging 

van de Overeenkomst van Parijs van de COP 21 en doeltreffende mitigatiemaatregelen 

van alle ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden met een hoge uitstoot, onder 

andere door als eerste een nationaal emissiehandelssysteem in te stellen; 

S. overwegende dat Nieuw-Zeeland en de Europese Unie samenwerken om duurzame 

ontwikkeling, weerbaarheid tegen de klimaatverandering en beperking van de gevolgen 

ervan te bevorderen om zo de gevolgen van klimaatverandering in de regio Azië-Stille 

Oceaan aan te pakken, met name door het systematisch gebruik van hernieuwbare 

energie te stimuleren; 
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T. overwegende dat Nieuw-Zeeland en de Europese Unie samenwerken om duurzame 

ontwikkeling te bevorderen en de gevolgen van klimaatverandering in het gebied van de 

Stille Oceaan te beperken, met bijzondere aandacht voor de rol die hernieuwbare 

energie hierin speelt; 

U. overwegende dat Nieuw-Zeeland bijdraagt aan het Internationaal Fonds voor Ierland, 

een organisatie die zich richt op het bevorderen van economische en sociale 

vooruitgang en het mogelijk maken en aanmoedigen van de gemeenschapsdialoog en 

verzoening; 

1. is ingenomen met de sluiting van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van 

betrekkingen en samenwerking, die de komende jaren zal voorzien in een 

toekomstgericht politiek kader waarbinnen de betrekkingen en de samenwerking tussen 

de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van duurzame ontwikkeling en een breed scala 

aan andere gebieden de komende jaren alleen nog maar verder zullen worden 

ontwikkeld, met als doel om te beantwoorden aan nieuwe ambities en wensen; 

2. steunt de opening van de onderhandelingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland over een 

vrijhandelsovereenkomst, die moeten plaatsvinden in een geest van wederkerigheid en 

met oog voor de wederzijdse voordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de 

gevoeligheid van bepaalde landbouw- en andere producten; benadrukt dat dit van 

belang is voor het verdiepen van de politieke dialoog en het bevorderen van de 

samenwerking op het gebied van economische groei, het scheppen van 

werkgelegenheid, de handel en investeringen; 

3. waardeert het gebaar van premier Bill English om het streven naar bijzondere 

betrekkingen met Europa te benadrukken en nogmaals te bevestigen met zijn eerste 

formele bezoek aan de Europese Unie, het Europees Parlement, Londen en Berlijn in 

januari 2017, slechts een maand na zijn benoeming tot premier; 

4. erkent de nauwe en historische bilaterale betrekkingen tussen Nieuw-Zeeland en de 

EU-lidstaten, waaronder culturele, economische en intermenselijke banden; 

5. wijst op de samenwerking tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied 

van vrede, veiligheid, regionale stabiliteit in de regio Azië-Stille Oceaan, landbouw, 

duurzame ontwikkeling, maritieme zaken en visserij, vervoer, humanitaire hulp, 

sanitaire maatregelen, energie, milieu en klimaatverandering; 

6. wijst op de samenwerking tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland om het milieu- 

en oceaanbeheer te versterken, hetgeen noodzakelijk is met het oog op het behoud en 

duurzaam gebruik van hulpbronnen; 

7. neemt kennis van de routekaart voor onderzoek en innovatie van de EU en Nieuw-

Zeeland, die betrekking heeft op wetenschappelijke en technologische samenwerking; 

pleit voor meer investeringen en nieuwe kansen in wetenschappelijke, academische en 

technologische samenwerking; 

8. is ingenomen met de artikelen van de partnerschapsovereenkomst inzake samenwerking 

op het gebied van terrorismebestrijding, met name de toezeggingen betreffende de 

uitwisseling van informatie over terroristische groeperingen en netwerken en de 
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uitwisseling van ideeën over het voorkomen, tegengaan en bestrijden van terrorisme en 

hiermee gepaard gaande propaganda, radicalisering en cybercriminaliteit, waarbij 

tegelijk de bescherming van de mensenrechten wordt gewaarborgd en de rechtsstaat 

wordt geëerbiedigd; 

9. wijst op de deelname van Nieuw-Zeeland aan de crisisbeheersingsoperaties van de EU 

ter bevordering van de internationale vrede en veiligheid en op zijn bijdrage aan 

EUNAVFOR Atalanta (acties ter bestrijding van piraterij voor de kust van de Hoorn 

van Afrika), EUPOL Afghanistan en EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina; 

10. looft de reeds lang bestaande betrokkenheid van Nieuw-Zeeland bij de internationale 

coalitie tegen terrorisme; herinnert eraan dat Nieuw-Zeeland een belangrijke rol kan 

vervullen in de strijd tegen internationaal terrorisme in de regio Azië-Stille Oceaan; is 

verheugd dat het land reeds steun verleent aan regeringen en ngo's in Zuidoost-

Aziatische landen die tegen gewelddadig extremisme en radicalisering zijn; 

11. erkent de rol die Nieuw-Zeeland eind 2016 heeft gespeeld bij de ondersteuning van de 

resoluties over Syrië en het vredesproces in het Midden-Oosten van de VN-

Veiligheidsraad, toen het land lid was van de VN-Veiligheidsraad; 

12. is ingenomen met het reeds lang bestaande engagement van Nieuw-Zeeland voor het 

Internationaal Strafhof (ICC) en looft zijn inspanningen ter bevordering van en zijn 

constructieve bijdragen aan de ontwikkeling en doeltreffendheid van het ICC als middel 

om de vrede en internationale gerechtigheid te bevorderen; 

13. is ingenomen met de ratificatie van de klimaatovereenkomst van de COP 21 door 

Nieuw-Zeeland en stelt verheugd vast dat ruim 80 % van de elektriciteit in Nieuw-

Zeeland afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen; 

14. neemt kennis van het Pacifisch energiepartnerschap tussen de EU en Nieuw-Zeeland; 

roept beide partijen op de samenwerking op het gebied van duurzame energie te 

intensiveren overeenkomstig het VN-initiatief "Duurzame energie voor iedereen"; 

15. erkent de bijdrage van Nieuw-Zeeland aan de bescherming, het behoud en het duurzame 

gebruik van zeerijkdommen en aan zeeonderzoek; 

16. is van mening dat Nieuw-Zeeland een belangrijke partner is als het gaat om de 

bescherming van en de samenwerking op het gebied van het milieu in de regio van de 

Stille Oceaan en Antarctica; 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de Europese Dienst voor extern optreden, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de 

regeringen en parlementen van de lidstaten, en de regering en het parlement van 

Nieuw-Zeeland. 
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