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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de beoordeling en vaststelling van prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met 
de landen van het Oostelijk Partnerschap

(2013/2149(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de oprichting van het Oostelijk Partnerschap in Praag op 7 mei 2009,

– gezien de conclusies van de top in Warschau van 29 en 30 oktober 2011,

– gezien de conclusies van de top in Vilnius van 28 en 29 november 2013,

– gezien de mededelingen van de Commissie van 11 maart 2003 met de titel "De grotere 
Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en 
zuidelijke buurlanden" (COM(2003)0104), van 12 mei 2004 met de titel "Europees 
Nabuurschapsbeleid – Strategiedocument" (COM(2004)0373), van 4 december 2006 met 
de titel "De versterking van het Europees nabuurschapsbeleid" (COM(2006)0726), van 5 
december 2007 met de titel "Een sterk Europees nabuurschapsbeleid" (COM(2007)0774), 
van 3 december 2008 met de titel "Oostelijk Partnerschap" (COM(2008)0823), en van 12 
mei 2010 met de titel "Het Europees nabuurschapsbeleid: een balans" (COM(2010)0207),

– gezien de gezamenlijke mededelingen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 20 maart 2013 met de titel 
"Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap" (JOIN(2013)0004) en van 
25 mei 2011 met de titel "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden" 
(COM(2011)0303),

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juli 2010 en 20 juni 2011 
over het Europees nabuurschapsbeleid en van 18 en 19 november 2013 over het Oostelijk 
Partnerschap, en gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken (Handel) van 26 
september 2011 en van de Europese Raad van 7 februari 2013,

– gezien de gezamenlijke mededelingen van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 15 mei 2012 met de titel 
"Oostelijk Partnerschap: een routekaart voor de top in het najaar van 2013" 
(JOIN(2012)0013) en "Resultaten boeken voor een nieuw Europees nabuurschapsbeleid" 
(JOIN(2012)0014) en de bijbehorende gezamenlijke werkdocumenten van 20 maart 2013 
("Regionale verslagen", SWD(2013)0085 en 0086),

– gezien zijn resoluties van 23 oktober 2013 over "Europees nabuurschapsbeleid: naar een 
sterker partnerschap – standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012"1, van 
14 december 2011 over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid2 en van 7 
april 2011 over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid – de oostelijke 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0446.
2 PB C 168 E van 14.6.2013, blz. 26.
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dimensie1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat het Europees nabuurschapsbeleid, met name het Oostelijk Partnerschap, 
de waarden en ideeën van de stichters van de EU tracht uit te dragen;

B. overwegende dat het Oostelijk Partnerschap gericht is op Europese landen en inspeelt op 
de Europese aspiraties van de samenlevingen van de partnerlanden;

C. overwegende dat de landen van het Oostelijk Partnerschap diepgewortelde Europese 
aspiraties hebben en een lastig overgangsproces doormaken na decennia van vertraagde 
groei ten tijde van de Sovjet-Unie;

D. overwegende dat het huidige momentum in de betrekkingen met de oostelijke partners 
moet worden aangegrepen om het streven van de burgers van deze landen naar verdere 
democratische hervormingen aan te zwengelen;

E. overwegende dat het Oostelijk Partnerschap de humanitaire, economische, sociale en 
culturele aspecten van samenwerking moet promoten;

F. overwegende dat de recente ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Partnerschap 
en hun houding ten aanzien van de EU erop wijzen dat de EU nog steeds niet als het enige 
politieke alternatief wordt beschouwd;

1. verwijst naar de verwezenlijkingen en de ambities van het Oostelijk Partnerschap, dat het 
politieke kader vormt voor de versterking van de betrekkingen tussen de EU en de 
oostelijke partners, berust op wederzijdse belangen, toezeggingen, gedeelde zeggenschap 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid, als institutionele basis voor politieke 
samenwerking fungeert en een forum biedt voor dialoog tussen de partnerlanden; is in dit 
verband ingenomen met de oprichting van de Parlementaire Vergadering Euronest en van 
andere samenwerkingsplatformen, zoals het Forum van het maatschappelijk middenveld 
van het Oostelijk Partnerschap en het Eastern Europe Initiatives Congress; merkt evenwel 
op dat de recente ontwikkelingen in een aantal landen van het Oostelijk Partnerschap 
herinneren aan de broosheid van het politieke proces;

2. erkent dat het project van het Oostelijk Partnerschap behoefte heeft aan nieuwe impulsen 
en een duidelijke toekomstvisie, waarbij niet louter wordt ingezet op politieke 
samenwerking, maar tevens op het bewerkstelligen van een hechte band tussen de 
samenlevingen van het Oostelijk Partnerschap en de EU; dringt er daarom op aan dat de 
EU met name focust op de invoering van visumvrije regelingen, op investeringen in 
jongeren en toekomstige leiders en op de energiesector;

3. onderstreept dat er met betrekking tot de instelling van een visumvrije regeling meer 
vooruitgang kan worden geboekt; merkt in dit verband op dat de liberalisering van de 

                                               
1 PB C 296 E van 2.10.2012, blz. 105.
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visumvoorschriften bijdraagt aan het streven om de samenlevingen dichter bij elkaar te 
brengen, en dat er op dit gebied bijkomende inspanningen nodig zijn, met name wat 
betreft de bevordering van samenwerking inzake onderwijs en cultuur; vindt dat sterker 
moet worden benadrukt dat het project van het Oostelijk Partnerschap eerder op 
samenlevingen dan op overheden gericht is;

4. onderstreept dat het belangrijk is te investeren in jongeren en toekomstige leiders door ten 
volle gebruik te maken van studiebeurzen in het kader van het "Erasmus voor iedereen"-
programma ter bevordering van uitwisselingen tussen landen van het Oostelijk 
Partnerschap en EU-lidstaten, alsook het belang van de oprichting van een Universiteit 
van het Oostelijk Partnerschap en het Europees College van de Zwarte Zee, die 
postdoctoraal onderwijs zouden aanbieden en ernaar zouden streven toekomstige leiders 
van landen van het Oostelijk Partnerschap en de EU af te leveren;

5. dringt erop aan dat er meer schooluitwisselingen tussen de EU-lidstaten en de landen van 
het Oostelijk Partnerschap worden georganiseerd en is van mening dat er hiervoor 
bijzondere financiering moet worden verstrekt;

6. benadrukt dat het noodzakelijk is de samenwerking in jeugdzaken op te voeren in het 
kader van het "Oostelijk Partnerschap Jeugd" van het programma "Jeugd in actie", en op 
die manier het actieve burgerschap van jongeren te versterken en de solidariteit en 
verdraagzaamheid tussen jongeren te bevorderen;

7. onderstreept dat het belangrijk is om meer aandacht te schenken aan de consolidatie van 
de energiesector, een van de grondvoorwaarden voor de modernisering van de economie, 
en om overeenkomstig de verbintenissen van de Europese Energiegemeenschap 
energiestrategieën te ontwikkelen; verzoekt de hervormingen van de gas- en 
elektriciteitsmarkt voort te zetten en daarbij in een passend aandeel hernieuwbare energie 
te voorzien;

8. merkt op dat er moeilijkheden gerezen zijn bij de bevordering en de uitvoering van het 
Oostelijk Partnerschap, en benadrukt dat de EU zich niet mag beperken tot een politieke 
dialoog, maar dat zij ook een sociale, economische en culturele dialoog moet aangaan en 
uitbouwen;

9. pleit voor een meer op maat geschoeide aanpak van de partnerlanden, met inachtneming 
van het differentiatiebeginsel, waarbij de vooruitgang van elk partnerland wordt 
afgemeten aan duidelijke parameters en aan zijn eigen verdiensten, maar waarbij er ook 
sprake is van algemene coördinatie;

10. toont zich verontrust over het gebrek aan overeenstemming over de essentie van 
samenwerking, aangezien de EU vooral aandacht heeft voor de bereidheid van de landen 
van het Oostelijk Partnerschap om het acquis communautaire en de waarden van de 
Gemeenschap over te nemen, terwijl de partnerlanden de voor- en nadelen van hun 
betrekkingen met de EU tegen elkaar afwegen; merkt op dat de EU uitsluitend als donor 
en de partnerlanden uitsluitend als ontvangers worden gezien, terwijl beide partijen een 
dubbele functie zouden moeten vervullen;

11. vindt het betreurenswaardig dat niet alle lidstaten evenveel belangstelling tonen voor de 
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betrekkingen met en ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Partnerschap; stelt met 
bezorgdheid vast dat de lidstaten onvoldoende begrijpen wat het geopolitieke belang van 
samenwerking is en waarom een uniform standpunt in sommige kwesties noodzakelijk is;

12. betreurt voorts dat er bij de landen van het Oostelijk Partnerschap weinig animo bestaat 
om een gemeenschappelijke boodschap uit te werken en samen inspanningen te leveren 
ten aanzien van de EU;

13. benadrukt dat er eerder moet worden ingezet op het uitwisselen van ervaringen met 
democratische hervormingen en processen dan op het opleggen van EU-normen, dat de 
uniciteit van de individuele landen moet worden erkend en dat de gelijke status van 
partners en mogelijke wederzijdse voordelen in de verf moeten worden gezet;

14. dringt erop aan dat er, waar toepasselijk, associatieovereenkomsten met de partnerlanden 
worden ondertekend en uitgevoerd, ter bevordering van goed bestuur, de rechtsstaat, de 
mensenrechten, met name het recht op een eerlijk proces, en de strijd tegen corruptie, en 
ter ondersteuning van de uitbouw en de modernisering van de economie en van 
ondernemersvriendelijke regelgeving in de partnerlanden;

15. herinnert eraan dat de doelstellingen inzake samenwerking met de landen van het 
Oostelijk Partnerschap erin moeten bestaan dat er een hechter strategisch partnerschap 
wordt opgericht, dat de intermenselijke contacten tussen de landen van de EU en van het 
Oostelijk Partnerschap worden versterkt, dat er met het oog op de verdere integratie 
sociale netwerken tot stand worden gebracht en dat er niet louter wordt ingezet op 
stabilisering, maar ook op modernisering en een pro-Europese oriëntatie;

16. ondersteunt de ontwikkeling van nauwere betrekkingen tussen de partnerlanden en de 
bevordering van stabiliteit en multilateraal vertrouwen;

17. is van mening dat de samenwerkingsinstrumenten duidelijk moet worden afgebakend, met 
inachtneming van de beschikbare instrumenten en programma's, en met bijzondere 
aandacht voor onderwijs en academische uitwisselingen; vraagt dat er bijkomende 
financiële middelen worden verstrekt ter uitvoering van het Oostelijk Partnerschap en ter 
ondersteuning van hervormingen, vlaggenschipinitiatieven en projecten; pleit voor een 
volwaardige deelname van de partnerlanden aan de programma's van de Unie;

18. benadrukt dat de hervorming van de juridische systemen in de partnerlanden, met 
waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een prioriteit moet zijn;

19. benadrukt dat het voor de evolutie van het project van het Oostelijk Partnerschap 
belangrijk is de economische samenwerking te versterken, onder meer door mensen 
bewust te maken van de complexiteit van economische vraagstukken, goed bestuur in de 
financiële sector te stimuleren, een specifieke aanpak per sector vast te stellen, wetgeving 
te bevorderen die gunstig is voor de ontwikkeling van het mkb, en zakelijke 
partnerschappen tussen de EU en het Oostelijk Partnerschap aan te moedigen;

20. is voorts van mening dat de bevordering van gezamenlijke activiteiten met andere 
strategische partners en samenwerking in internationale en Europese organisaties alle 
partijen ten goede zouden komen;
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21. benadrukt de noodzaak om sociale en culturele contacten te bevorderen en op die manier 
het devies van de EU "In verscheidenheid verenigd" in de praktijk om te zetten;

22. onderstreept dat het Europees Fonds voor democratie een belangrijke rol kan spelen in de 
landen van het Oostelijk Partnerschap door het maatschappelijk middenveld te versterken;

23. is van mening dat de EU, ter verbetering van de samenwerking tussen de oostelijke 
partners, niet mag aandringen op het gebruik van slechts één taal in gemeenschappelijke 
projecten, maar precies meertaligheid moet bevorderen, met name in initiatieven die 
uitgaan van lokale regeringen, burgers en onderwijsinstanties;

24. benadrukt het belang van de bevordering en ondersteuning van gezamenlijke 
inspanningen inzake onderzoek en innovatie, met inbegrip van uitwisselingsprogramma's 
voor studenten, inzake virtuele meertalige projecten, inzake dialoog tussen culturen, aan 
de hand van gezamenlijke filmproducties en gezamenlijke steun voor literaire vertalingen, 
en inzake gezamenlijk onderzoek naar de erfenis van het nazisme, het communisme en 
andere totalitaire regimes, alsook op het gebied van gedeelde Europese geschiedenis;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de Europese Dienst voor extern optreden, het Comité van de 
Regio's, de regeringen en parlementen van de landen van het Oostelijk Partnerschap, de 
OVSE en de Raad van Europa.
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TOELICHTING

Het document met voorstellen voor de toekomst komt op een bijzonder moment: tijdens de 
economische crisis in Europa, na de top over het Oostelijk Partnerschap in Vilnius, en aan het 
eind van de zittingsperiode 2009-2014 van het Parlement, wiens rol toeneemt. Het Parlement 
moet daarom een ambitieus voorstel overleggen dat blijk geeft van onze openheid en 
vastberadenheid ten aanzien van de ontwikkeling van het Europees project. In die zin hoeft de 
crisis ons niet af te stoppen, maar moet zij eerder een stimulans vormen om de louter politieke 
dimensie van de samenwerking te overstijgen. De aandacht moet vooral gaan naar de burgers 
van de landen van het Oostelijk Partnerschap en naar beleidskwesties die tastbare resultaten 
opleveren, zoals de visumvrije regeling. De EU moet zich ook concentreren op jongeren en 
jonge leiders, opdat zij hun toekomst binnen de EU zien. Voorts moet ook energiezekerheid 
centraal staan, en dient de EU op dit gebied samen te werken met de oostelijke partners. Dit 
document moet een stimulans vormen voor de politiek om de ontwikkeling van het Oostelijk 
Partnerschap op een moedige manier te benaderen, en het moet het pad effenen voor onze 
ideeën.


