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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het 
Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020
(2019/2209(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 3 en 8, en Titel V, met name de artikelen 21, 22, 36 en 37 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), alsook het vijfde deel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de oprichting van het Oostelijk Partnerschap in Praag op 7 mei 2009 als een 
gemeenschappelijk initiatief van de EU en haar zes Oost-Europese partners Armenië, 
Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne,

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de toppen van het Oostelijk Partnerschap van 
2011 in Warschau, van 2013 in Vilnius, van 2015 in Riga en van 2017 in Brussel,

– gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds1, 
de Associatieovereenkomst tussen de tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Moldavië, anderzijds2, en de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds3, die ook diepe en brede vrijhandelsruimten 
(DCFTA’s) omvatten,

– gezien de aanbevelingen door en de activiteiten van de Parlementaire Vergadering 
Euronest, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Forum van het 
maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap, het Comité van de Regio’s 
en de Conferentie van de lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap 
(CORLEAP),

– gezien de mededelingen van de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) over [...],

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het Europees 
nabuurschapsbeleid en het Oostelijk Partnerschap,

– gezien zijn resoluties van 15 april 2015 over de honderdjarige herdenking van de 
Armeense genocide4, van 9 juli 2015 over de herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid5, van 21 januari 2016 over de associatieovereenkomsten / diepe en 
brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en Oekraïne6, van 23 november 2016 
over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda 

1 PB L 261 van 30.8.2014, blz. 4.
2 PB L 260 van 30.8.2014, blz. 4.
3 PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.
4 PB C 328 van 6.9.2016, blz. 2.
5 PB C 265 van 11.8.2017, blz. 110.
6 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 82.
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door derden7, van 13 december 2016 over de rechten van vrouwen in de landen van het 
Oostelijk Partnerschap8, van 19 april 2018 over Belarus9, van 14 juni 2018 over de 
Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval10, van 4 juli 2018 over het 
ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Unie, van de 
brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Armenië, anderzijds11, van 4 oktober 2018 over de achteruitgang van de mediavrijheid 
in Belarus, met name het geval van Charter ’9712, van 14 november 2018 over de 
uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië13, van 
14 november 2018 over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Georgië14 en van 12 december 2018 over de uitvoering van de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne15, 

– gezien zijn aanbevelingen van 15 november 2017 aan de Raad, de Commissie en de 
EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in aanloop naar de top in november 201716 en 
van 4 juli 2018 aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
betreffende de onderhandelingen voor een brede overeenkomst tussen de EU en 
Azerbeidzjan17,

– gezien artikel 118 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie internationale handel,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het Oostelijk Partnerschap (EaP) is gebaseerd op een gedeelde 
afspraak tussen Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië, 
Oekraïne en de Europese Unie om hun betrekkingen te verdiepen en zich te houden aan 
het internationaal recht en kernwaarden zoals democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechtsstaat, de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht, en een sociale markteconomie, duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur;

B. overwegende dat samenwerking tussen de EU en alle landen van het Oostelijk 
Partnerschap alleen kan worden bereikt en behouden voor zover die kernwaarden en 
beginselen worden geëerbiedigd;

C. overwegende dat bepaalde landen van het Oostelijk Partnerschap ervoor hebben 
gekozen een sterkere politieke, menselijke en economische integratie met de EU na te 
streven door ambitieuze associatieovereenkomsten te sluiten met DCFTA’s, evenals 

7 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 58.
8 PB C 238 van 6.7.2018, blz. 42.
9 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 100.
10 PB C 28 van 27.1.2020, blz. 97.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0284.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0375.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0458.
14 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0457.
15 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0518.
16 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 130.
17 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0294.
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visumvrije regelingen;

D. overwegende dat nog geavanceerdere vormen van samenwerking en integratie mogelijk 
zijn, op voorwaarde dat tijdig en op duurzame wijze brede hervormingen worden 
doorgevoerd;

E. overwegende dat de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van de 
Oost-Europese partners van de EU nog altijd worden bedreigd door onopgeloste 
regionale conflicten;

F. overwegende dat het Europees Parlement het gebruik van geweld of de dreiging van 
geweld bij het oplossen van conflicten verwerpt en zich achter de toezegging van de EU 
schaart de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van alle 
landen van het Oostelijk Partnerschap binnen hun internationaal erkende grenzen te 
ondersteunen, in overeenstemming met het internationaal recht en de internationale 
normen en beginselen;

1. beveelt de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan:

a) in te zien dat het EaP-beleid een voortdurend transformerend effect heeft en dit 
effect na te streven teneinde politieke, sociale, economische en juridische 
veranderingen tot stand te brengen in de drie geassocieerde partnerlanden;

b) te onderkennen dat de landen die brede hervormingen doorvoeren en 
maatregelen nemen om te voldoen aan de criteria van artikel 49 van het VEU 
in aanmerking kunnen komen voor lidmaatschap van de EU, via een proces 
van geleidelijke integratie;

c) een versterkte en toekomstgerichte visie te omarmen voor het volgende 
decennium van het Oostelijk Partnerschap, met als doel het verwezenlijken van 
blijvende en onomkeerbare resultaten en de verdieping van de samenwerking 
tussen de EU en het Oostelijk Partnerschap; 

d) het inclusieve karakter van het Oostelijk Partnerschap te handhaven als 
drijvende kracht achter de verbetering van de democratische 
verantwoordingsplicht, beter economisch bestuur, versterkte burgerrechten en 
ecologische duurzaamheid; 

e) een proces te beginnen om een gemeenschappelijke economische ruimte te 
creëren die diepere politieke en economische integratie met de EU mogelijk 
maakt;

f) aanvullende maatregelen te ontwerpen voor diepere integratie, bijvoorbeeld in 
bepaalde EU-agentschappen, programma’s en initiatieven binnen de EU, in 
volledige overeenstemming met de bestaande voorwaarden en volgens het 
“meer-voor-meer”-beginsel;

g) meer financiële ondersteuning te verlenen, ook in de context van de externe 
financieringsinstrumenten waarover nu wetgevingsonderhandelingen worden 
gevoerd; die ondersteuning moet worden afgestemd op de specifieke behoeften 
van de afzonderlijke partners en worden gebruikt om activiteiten in het kader 
van het EaP-programma uit te voeren;
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h) ervoor te zorgen dat in de conclusies van de in juni 2020 te houden top 
krachtigere toezeggingen van de EU worden opgenomen en een belofte van de 
landen van het Oostelijk Partnerschap om op hun beurt resultaten te behalen;

Gestructureerde dialoog, staatsopbouw en democratische verantwoordingsplicht
i) te onderkennen dat gevorderde landen van het Oostelijk Partnerschap de status 

van geassocieerd partner hebben, in het bijzonder de ondertekenaars van 
associatieovereenkomsten met DCFTA’s, teneinde tegemoet te komen aan de 
wederzijdse behoefte aan meer platforms voor politieke dialoog, verdere 
economische samenwerking en harmonisatie van de wetgeving; 

j) zich verder in te zetten voor staatsopbouw en de versterking van instellingen 
door instrumenten die vergelijkbaar zijn met de steungroep voor Oekraïne in 
de eerste plaats beschikbaar te stellen aan de geassocieerde partners; sterke, 
onafhankelijke en efficiënte instellingen op centraal en lokaal niveau zijn van 
essentieel belang voor de democratische verantwoordingsplicht, 
de-oligarchisatie en de strijd tegen corruptie en “state capture”;

k) de initiatieven van de regeringen van geassocieerde staten om hun wederzijdse 
samenwerking een impuls te geven, te onderkennen en aan te moedigen; een 
soortgelijke benadering moet worden toegepast ten aanzien van de 
samenwerking tussen alle Oost-Europese partners inzake verschillende 
kwesties; 

l) te bevorderen dat verkiezingsprocessen volledig voldoen aan de internationale 
normen, de aanbevelingen van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) en de adviezen van de Commissie van 
Venetië;

Economisch beleid en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke economische 
ruimte
m) te onderschrijven dat de DCFTA’s met voldoende succes zijn uitgevoerd en dat 

dit geleidelijk kan leiden tot het openstellen van de interne markt van de EU, in 
overeenstemming met de ingevoerde EU-normen en -vereisten;

n) ernaar te streven dat de landen van het Oostelijk Partnerschap die hiervoor in 
aanmerking komen en dit willen, samenwerken met en deelnemen aan de 
energie-unie, de Vervoersgemeenschap en de digitale eengemaakte markt, en 
te streven naar meer samenwerking, onder meer op het gebied van douane; 

o) ervoor te zorgen dat de landen van het Oostelijk Partnerschap zich verder 
inzetten voor de strijd tegen klimaatverandering, onder meer door deel te 
nemen aan de Europese Green Deal;

p) een breed plan vast te stellen voor de aanleg van infrastructuur, met als doel 
het verbeteren van de connectiviteit tussen de EU en haar Oost-Europese 
partners en de connectiviteit tussen de landen van het Oostelijk Partnerschap 
onderling; 

q) de benadering die door de EU wordt gehanteerd om het herstel van de 
Oekraïense economie te ondersteunen, uit te breiden naar andere geassocieerde 
partners, onder meer door middel van op maat gemaakte en flexibele 
macrofinanciële bijstand en instrumenten en de betrokkenheid en coördinatie 
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van internationale financiële instellingen en donors, en door het verbeteren van 
het klimaat voor buitenlandse directe investeringen; 

Het menselijk kapitaal vergroten
r) de tekorten van de EU aan gekwalificeerde arbeidskrachten aan te pakken door 

de arbeidsmobiliteit uit de landen van het Oostelijk Partnerschap te vergroten 
en sociale zekerheid te bieden;

s) de financiering voor en de deelname van de landen van het Oostelijk 
Partnerschap aan onderwijs- en uitwisselingsprogramma’s en programma’s 
voor de verbetering van beroepsvaardigheden zoals Erasmus+ en Horizon 2020 
uit te breiden;

t) de academische samenwerking binnen het Oostelijk Partnerschap te versterken 
door een universiteit van het Oostelijk Partnerschap op te richten die gericht is 
op goed bestuur en bestuurskunde;

u) ervoor te zorgen dat alle EU-steunprogramma’s een dimensie gendergelijkheid 
bevatten en gericht zijn op de meest achtergestelde en kwetsbaarste groepen in 
de samenleving; 

Veiligheid en stabiliteit
v) te onderkennen dat veiligheid en stabiliteit van belang zijn voor de toekomstige 

ontwikkeling van de leden van het Oostelijk Partnerschap door de 
samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie te intensiveren en 
bijzondere aandacht te schenken aan regionale conflicten;

w) de unieke ervaring en deskundigheid van de landen van het Oostelijk 
Partnerschap te onderkennen; te onderkennen dat de geassocieerde partners een 
bijdrage leveren aan missies in het kader van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB); de samenwerking op het gebied van 
aan de EU gerelateerd defensiebeleid te verdiepen; 

Lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld
x) rekening te houden met de bijdrage van actoren en organisaties van het 

maatschappelijk middenveld van de landen van het Oostelijk Partnerschap aan 
de democratiserings- en hervormingsprocessen in hun landen en de gehele 
regio van het Oostelijk Partnerschap; hun activiteiten te blijven ondersteunen 
en hun werkomgeving te blijven waarborgen;

y) de ondersteuning en initiatieven van de EU op te schalen om de lokale 
autoriteiten te versterken en hen in staat te stellen de nationale hervormingen 
op lokaal niveau uit te voeren; te stimuleren dat centrale en lokale overheden 
regelmatig uitwisselingen houden over de hervormingsagenda’s, met deelname 
van het maatschappelijk middenveld;

Betere communicatie 
z) de zichtbaarheid van de door de EU verleende ondersteuning in de 

ontvangende landen van het Oostelijk Partnerschap te verbeteren en het 
bewustzijn van de EU-burgers over het Oostelijk Partnerschap te vergroten;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
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buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. 


