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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het Oostelijk Partnerschap (OP) een belangrijk onderdeel vormt van het 
EU-Nabuurschapsbeleid en gericht is op politieke associatie, ten einde te zorgen voor 
meer economische integratie en een platform te creëren om gemeenschappelijke 
uitdagingen aan te gaan;

2. benadrukt dat het OP een stevig platform biedt voor multilaterale en bilaterale 
samenwerking;

3. herinnert eraan dat het Parlement beoogt de economische integratie van de OP-landen 
te versterken en dat het de gemeenschappelijke doelstelling blijft om extra 
marktkansen te creëren, zoals business development, verhoogde connectiviteit en 
digitale economie; dringt er bij de OP-landen op aan de noodzakelijke hervormingen 
te financieren en hun betrekkingen met de EU verder te verdiepen;

4. is zich ervan bewust dat de gemeenschappelijke problemen in de OP-landen zijn: een 
hoge mate van corruptie, bankfraude, de invloed van oligarchen, de informele 
economie en slecht bestuur; dringt er bij de OP-landen op aan de rechtsstaat te 
verbeteren, deze problemen aan te pakken en illegale handel tegen te gaan;

5. benadrukt het belang van de diepe en brede vrijhandelsruimten (DCFTA’s), de brede 
economische partnerschapsovereenkomsten en de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten tussen OP-landen en de EU, en het belang van 
volledige tenuitvoerlegging ervan; dringt erbij de EU op aan de tenuitvoerlegging 
ervan te steunen middels gecoördineerde bijstand, duurzame economische 
ontwikkeling te bevorderen en economische hervormingen te steunen, alsmede 
ingrijpende hervormingen in de financiële en banksector om witwassen en 
belastingontduiking te bestrijden; dringt er bij de EU op aan ervoor te zorgen dat de 
DCFTA’s niet indruisen tegen de klimaatdoelstellingen en initiatieven die worden 
ontplooid in het kader van de Europese Green Deal;

6. benadrukt het belang van voorwaardelijke macro-financiële EU-bijstand als bijdrage 
tot de stabilisering van het nabuurschap en verwacht meer continuïteit in het kader van 
het Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale 
samenwerking (NDICI).


