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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid
(2011/2157(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de gezamenlijke mededelingen van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 25 mei 2011 over inspelen 
op de veranderingen in onze buurlanden (COM(2011)0303) en van 8 maart 2011 over een 
partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse 
Zeegebied (COM(2011)0200),

– gezien de mededelingen van de Commissie van 11 maart 2003 met als titel "De grotere 
Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en 
zuidelijke buurlanden" (COM(2003)0104), van 12 mei 2004 over het Europees 
nabuurschapsbeleid – strategiedocument (COM(2004)0373), van 4 december 2006 
betreffende de versterking van het Europees nabuurschapsbeleid (COM(2006)0726), van 
5 december 2007 over een sterk Europees nabuurschapsbeleid (COM(2007)0774), van 
3 december 2008 over het Oostelijk Partnerschap (COM(2008)0823), van 20 mei 2008 
met als titel "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied" 
(COM(2008)0319) en van 12 mei 2010 met als titel "Het Europees nabuurschapsbeleid: 
een balans" (COM(2010)0207),

– gezien de ontwikkeling van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) sinds 2004, en met 
name de voortgangsverslagen van de Commissie over de tenuitvoerlegging daarvan,

– gezien de actieplannen die gezamenlijk zijn aangenomen met Egypte, Israël, Jordanië, 
Libanon, Marokko, de Palestijnse Autoriteit en Tunesië, alsmede met Armenië, 
Azerbeidzjan, Georgië en Moldavië, en de Associatieagenda EU-Oekraïne,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het ENB van 26 juli 2010 en 
20 juni 2011,

– gezien de conclusies van de ministers van Buitenlandse Zaken over het Oostelijk 
Partnerschap op hun vergadering van 13 december 2010,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de topontmoeting van het Oostelijk Partnerschap 
op 7 mei 2009 in Praag,

– gezien de verklaring van Barcelona, aangenomen op de Euromediterrane conferentie van 
ministers van Buitenlandse Zaken van 27 en 28 november 1995 in Barcelona, waarbij een 
Euromediterraan partnerschap werd ingesteld,

– gezien de goedkeuring van "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse 
Zeegebied" door de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008,

– gezien de verklaring van de top van Parijs voor het Middellandse Zeegebied op 13 juli 
2008,
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– gezien de conclusies van de Associatieraad EU-Marokko van 13 oktober 2008, waarin 
Marokko een geavanceerde positie krijgt toegekend,

– gezien de conclusies van de Associatieraad EU-Jordanië van 26 oktober 2010, waarin 
Jordanië een geavanceerde positie krijgt toegekend,

– gezien Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI)1,

– gezien speciaal verslag nr. 13/2010 van de Europese Rekenkamer, getiteld "Is het nieuwe 
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument met succes van start gegaan en levert 
het resultaten op in de Zuid-Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan en Georgië)?",

– gezien zijn eerdere resoluties over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid –
de oostelijke dimensie, en over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid – de 
zuidelijke dimensie van 7 april 2011 (B7-0198/2011 en B7-0199/2011),

– gezien zijn eerdere resoluties van 19 januari 2006 over het Europees nabuurschapsbeleid 
(ENB)2, van 15 november 2007 over de versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid3, van 6 juli 2006 over het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI)4, van 5 juni 2008 over het jaarlijkse verslag van de Raad 
aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van 
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)5, van 19 februari 2009 
over de kritische evaluatie van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument6, 
van 19 februari 2009 met als titel "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse 
Zeegebied 7, van 17 januari 2008 over een regionale beleidsaanpak voor het Zwarte-
Zeegebied 8, van 20 januari 2011 over een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied 9, van 
20 mei 2010 over de Unie voor het Middellandse Zeegebied 10, van 20 mei 2010 inzake de 
noodzaak van een EU-strategie voor de zuidelijke Kaukasus 11, van 9 september 2010 
over de toestand van de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop 12, van 3 februari 2011 
over de situatie in Tunesië 13, van 17 februari 2011 over de situatie in Egypte 14, van 
10 maart 2011 over de zuidelijke nabuurschapslanden, in het bijzonder Libië, en onder 

                                               
1 PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1.
2 PB C 287 E van 19.1.2006, blz. 312.
3 PB C 282 E van 6.11.2008, blz. 443.
4 PB C 303 E van 13.12.2006, blz. 760.
5 PB C 285 E van 26.11.2009, blz. 11.
6 PB C 76 E van 25.3.2010, blz. 83.
7 PB C 76 E van 25.3.2010, blz. 76.
8 PB C 41 E van 19.2.2009, blz. 64.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0025.
10 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0192.
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0193.
12 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0314.
13 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0038.
14 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0064.
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meer de humanitaire aspecten 1 , en van 7 juli 2011 over de toestand in Syrië, Jemen en 
Bahrein in de context van de gebeurtenissen in de Arabische wereld en Noord-Afrika,

– gezien de aanbevelingen die door de commissies van de Parlementaire Vergadering van 
de Unie voor het Middellandse Zeegebied zijn aangenomen tijdens de zevende plenaire 
zitting in Rome van 3 en 4 maart 2011,

– gezien paragraaf 41 van de resolutie over de versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid van 15 november 2007, waarin wordt gepleit voor de oprichting van 
een Parlementaire Vergadering voor het Oostelijk Nabuurschap (Euronest),

– gezien de artikelen 8 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de eerbiediging en de bevordering van democratie en mensenrechten, en 
specifiek de rechten van vrouwen, de rechtsstaat, de fundamentele vrijheden, met inbegrip 
van de vrijheid van geweten en godsdienst, de vrijheid van vereniging en mediavrijheid, 
de versterking van veiligheid, democratische stabiliteit en welvaart, een eerlijke verdeling 
van inkomen, rijkdom en kansen in de samenleving, de bestrijding van corruptie en de 
bevordering van goed bestuur, fundamentele beginselen en doelstellingen van de EU zijn, 
die moeten gelden als gemeenschappelijke waarden die centraal staan bij de herziening 
van het ENB,

B. overwegende dat het in het grootste belang van de EU is om bij haar steun aan 
democratische overgangsprocessen in economische zin ambitieus en in politieke zin 
gericht te zijn, 

C. overwegende dat betere betrekkingen een heldere en bewezen betrokkenheid ten aanzien 
van hervorming vereisen, met als doel tastbare vooruitgang te boeken bij het 
verwezenlijken van vooraf gedefinieerde benchmarks,

D. overwegende dat de EU zichzelf moet voorzien van flexibele en voldoende gefinancierde 
instrumenten om aan haar ambities te kunnen voldoen,

1. is zeer verheugd over de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over 
inspelen op de veranderingen in onze buurlanden en de daarin verwoorde benadering, in 
het bijzonder ten aanzien van de beginselen van wederzijdse verantwoordingsplicht en een 
gemeenschappelijke inzet voor de universele waarden van mensenrechten, democratie en 
de rechtsstaat, alsmede ten aanzien van conditionaliteit en een toegespitste benadering 
voor de partnerlanden; 

2. dringt erop aan dat bij differentiatie op basis van prestaties en resultaten uit wordt gegaan 
van helder gedefinieerde criteria en meetbare benchmarks;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0095.
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Duurzame democratie en partnerschap met samenlevingen

3. benadrukt dat het ENB, al wil de EU geen model of kant-en-klaar plan voor politieke 
hervormingen opleggen, uitgaat van gedeelde waarden en een gehechtheid aan 
democratie, eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en goed bestuur;

4. verwelkomt het voorstel voor een Europees Fonds voor Democratie, dat een tijdig 
antwoord is op de roep om democratie onder de bevolkingen van onze buurlanden; 
benadrukt dat dit moet uitgaan van de beginselen van transparantie en flexibiliteit, en een 
aanvulling moet vormen op de reeds bestaande EU-instrumenten en het voorbeeldige werk 
van de gevestigde Europese politieke of niet-politieke instellingen; beklemtoont dat het 
toepassingsbereik en de organisatorische structuur helder moeten worden gedefinieerd en 
dat de structuren en procedures eenvoudig en rechtlijnig moeten zijn; vraagt om de 
vestiging van een echte politieke stuurgroep waarin ook het Europees Parlement 
deelneemt en die ook betrokken is bij de controlemechanismen achteraf; 

5. onderstreept het belang van het opbouwen van partnerschappen met samenlevingen en 
neemt in die context kennis van het voorstel voor een Faciliteit voor het maatschappelijk 
middenveld (CSF) als manier om de middelen effectiever en efficiënter naar het 
maatschappelijk middenveld te loodsen;

6. roept de EDEO en de Commissie op om te zorgen voor een heldere methodiek en 
gedetailleerde benchmarks om de democratische staat van dienst van deze landen te 
meten, en om periodiek voldoende gedetailleerde verslagen op te stellen, die de basis 
moeten vormen van het toekennen van fondsen op grond van een op prestaties gebaseerde 
methode van "meer voor meer"; vraagt of deze verslagen jaarlijks kunnen worden 
voorgelegd aan de Commissie buitenlandse zaken; hecht zeer aan het belang om bij alle 
fasen van het beoordelingsproces stelselmatig organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld te betrekken; 

7. vraagt de EDEO en de Commissie meer informatie te verstrekken over de manier waarop 
het beginsel van wederzijdse verantwoordingsplicht wordt ingevoerd;

8. is van oordeel dat mensenrechtensituaties voortdurend moeten worden bijgehouden en dat 
een jaarlijkse beoordeling van de situatie kan worden opgenomen in de bijlage bij het 
jaarlijkse voortgangsverslag van elk partnerland, waarbij een duidelijk mechanisme in het 
leven wordt geroepen om de bilaterale samenwerking te heroverwegen of progressief te 
beperken indien blijkt dat de mensenrechten worden geschonden;

Duurzame economische en sociale ontwikkeling

9. benadrukt dat duurzame democratie, functionerende en niet-bureaucratische instellingen 
en de rechtstaat niet alleen de politieke stabiliteit en het sociale welzijn bevorderen, maar 
ook de economische groei stimuleren door de bedrijfsomgeving te verbeteren en 
investeringen aan te trekken, waardoor nieuwe KMO's kunnen ontstaan en handel en 
toerisme worden bevorderd, hetgeen allemaal weer leidt tot nieuwe banen en nieuwe 
mogelijkheden; 

10. benadrukt dat directe maatregelen, zoals cofinanciering van reeds aangewezen 
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vlaggenschip- en proefprojecten of overige concrete economische projecten van 
strategisch belang die in de praktijk snel en met onomstotelijke tastbare resultaten kunnen 
worden uitgevoerd, terstond moeten worden genomen ter verlichting van de situatie van 
landen die momenteel te kampen hebben met een hevige sociaal-economische crisis;

11. is voorstander van bevordering van subregionale samenwerking en onderstreept het 
belang van de ontwikkeling van bilaterale en multilaterale economische samenwerking 
tussen de partners, hetgeen tastbare voordelen kan opleveren voor de burgers en het 
politieke klimaat in de regio kan verbeteren;

Associatieovereenkomsten

12. benadrukt de mogelijkheid die onderhandelingen over associatieovereenkomsten bieden 
om hervorming een impuls te geven; wijst erop dat alle componenten moeten worden 
gekoppeld, wil de EU haar betrekkingen op een integrale en coherente manier kunnen 
verdiepen; gelooft dat deze daarom concrete voorwaarden, tijdsschema's en 
prestatiebenchmarks moeten bevatten, die regelmatig tegen het licht worden gehouden;

13. stelt dat er differentiatie moet worden toegepast op de handel, roept de partnerlanden van 
het ENB op verder te gaan met het creëren van voorwaarden die de vestiging van diepe en 
brede vrijhandelsruimten mogelijk maken, en roept de EU op deze landen bij hun 
hervormingsinspanningen bij te staan en haar interne markt dienovereenkomstig te 
openen; benadrukt dat de EU in het licht van hun deelname aan toekomstige 
vrijhandelsruimten van elk land ook de politieke, sociale en ecologische omstandigheden 
moet beoordelen; 

14. is verheugd over de verwijzing naar artikel 49 van het VEU en gelooft dat alle 
partnerlanden van het Oostelijk Partnerschap een legitiem recht hebben om te streven naar 
toetreding tot de EU; gelooft dat het sluiten van associatieovereenkomsten dit perspectief 
niet kan uitsluiten, maar daarentegen juist een belangrijke stap voorwaarts kan zijn naar 
verdere Europese integratie;

15. bevestigt dat het doel voor het Zuidelijk Partnerschap moet zijn om wederzijds nuttige en 
ambitieuze handelsovereenkomsten te sluiten, die kunnen leiden tot diepe en brede 
vrijhandelsruimten, hetgeen zeker een eerste stap zal betekenen voor de vorming van een 
grote Euromediterrane economische ruimte en tevens zal bijdragen aan het verhelpen van 
de economische problemen van onze zuidelijke buurlanden;

Sectorale samenwerking

16. benadrukt dat de EU de synergie tussen het buitenlandse en het binnenlandse beleid van 
de EU moet bevorderen, met name door harmonisatie van wetgeving die gericht is op het 
creëren van banen, armoedebestrijding, energie- en milieuveiligheid en betere sociale 
bescherming;

17. merkt op dat de regionale en grensoverschrijdende dimensies van sectorale samenwerking 
moeten worden aangescherpt;

18. onderstreept de belangrijke rol die lokale autoriteiten spelen bij de democratische 
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ontwikkeling van onze partnerlanden; roept de Commissie daarom op de rol van TAIEX1

en programma's voor twinning tussen lokale overheden in de EU en de partnerlanden te 
intensiveren en uit te breiden;

Mobiliteit

19. brengt in herinnering dat de EU het beheer van migratie moet verbeteren, zodat er betere 
voorwaarden ontstaan voor de vestiging van legale migranten in de EU; is van mening dat 
de EU legale arbeidsmigratie moet bevorderen door mobiliteitspartnerschappen te sluiten; 

20. benadrukt de noodzaak om speciale aandacht te besteden aan de jongere generatie; 
beklemtoont dat de EU de samenwerking op het vlak van onderwijs moet vergroten en per
direct moet zorgen voor verdieping en uitbreiding van studiebeursregelingen en voor een 
grotere mobiliteit van studenten, door uitwisselingen tussen universiteiten en opleidingen 
en publiek-private partnerschappen op het gebied van onderzoek te bevorderen; 
onderstreept het grote belang van een structureel voorlichtingsbeleid ten opzichte van 
burgers van de partnerlanden van het ENB met betrekking tot de mogelijkheid van 
deelname aan de EU-programma's;

21. gelooft dat de EU haar werkzaamheden inzake visumversoepelings- en 
terugnameovereenkomsten moet versnellen, zulks met het oog op het instellen van een 
visumvrije regeling zodra aan alle voorwaarden wordt voldaan; benadrukt dat de 
asielbepalingen volledig moeten overeenstemmen met internationale verplichtingen en 
verbintenissen, alsmede met EU-normen, met name op het vlak van mensenrechten;

De regionale dimensie

22. gelooft dat de multilaterale dimensie van het Oostelijk Partnerschap verder moet worden 
aangescherpt en ontwikkeld, met inbegrip van het Forum van het maatschappelijk 
middenveld; verwelkomt het voorstel om het multilaterale kader strategischer in te zetten 
ter bevordering van bilaterale betrekkingen tussen de partners, en verwacht concrete 
maatregelen om dit voorstel in de praktijk te brengen;

23. herinnert aan het belang van cofinanciering van specifieke tastbare regionale projecten om 
zo bij te dragen aan een gedeeld ontwikkelings- en integratieproces; verwelkomt in dit 
opzicht de door de vestiging van de Unie voor het Middellandse Zeegebied geboden kans 
om de complementariteit tussen bilaterale en regionale beleidsmaatregelen te vergroten, 
teneinde op basis van wederzijdse erkenning van gemeenschappelijke waarden de 
doelstellingen van de Euromediterrane samenwerking doeltreffender te verwezenlijken;

De EU en het oplossen van conflicten

24. herinnert eraan dat de EU meer betrokken moet zijn en een actievere en constructievere 
rol moeten spelen bij het oplossen van regionale conflicten door meer 
vertrouwenwekkende maatregelen te ontwikkelen, nieuwe pragmatische en innovatieve 
benaderingen te overwegen, publieke communicatiestrategieën te lanceren, de dialoog 

                                               
1 EU-instrument voor technische bijstand en uitwisseling van informatie (Technical Assistance and 
Information Exchange).
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over de burgercultuur en -gemeenschap te ondersteunen en te werken aan goede 
betrekkingen met de buurlanden; 

25. benadrukt het belang om vast te houden aan een regionale aanpak en verwelkomt het 
besluit om een SVEU voor zowel de zuidelijk Kaukasus als het zuidelijke Middellandse 
Zeegebied te benoemen, alsmede een taakgroep voor het zuidelijke Middellandse 
Zeegebied in te stellen;

26. verwelkomt de werkzaamheden die internationale organisaties, met name VN-
agentschappen, ter plaatse in conflict- en postconflictsituaties verrichten en daarnaast 
ontplooien ten aanzien van de bevordering van duurzame ontwikkeling door middel van 
nabuurschap, met name de langlopende inspanningen van de UNRWA ten behoeve van 
Palestijnse vluchtelingen;

Parlementaire dimensie

27. benadrukt dat het EP middels zijn parlementaire delegatie en zijn delegaties aan 
parlementaire vergaderingen een belangrijke rol speelt bij het aanscherpen van de 
politieke dialoog en het bevorderen van volledig ontwikkelde vrijheid, democratische 
hervormingen en de rechtstaat in de partnerlanden van het ENB, en onderstreept dat deze 
contacten ook een manier kunnen zijn om de verwezenlijking van toekomstige criteria te 
beoordelen;

28. benadrukt dat de multilaterale parlementaire vergaderingen, zoals Euronest en de 
Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, cruciale 
middelen zijn bij het bouwen aan vertrouwen en coherentie tussen de EU en de 
partnerlanden en tussen de partnerlanden zelf, en derhalve een grote bijdrage leveren aan 
de verwezenlijking van de doelstellingen van het Oostelijk Partnerschap en de Unie voor 
het Middellandse Zeegebied; nodigt de EDEO en de Commissie uit de leden van Euronest 
zoveel mogelijk te betrekken bij de multilaterale structuren en platforms van het Oostelijk 
Partnerschap; wijst op het belang om de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied te erkennen als legitieme parlementaire instelling van genoemde 
Unie; benadrukt dat een volledig uitgerust secretariaat zal zorgen voor grotere coherentie 
van de werkzaamheden van de Parlementaire Vergadering en voor consistentie met de 
ENB-programma's die gepland staan voor de zuidelijke regionale dimensie;

Financiering

29. verwelkomt het voorstel voor het nieuwe Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en de 
verhoging van de financiering voor het ENB, zoals gevraagd in eerdere resoluties van het 
EP; is van oordeel dat de verdeling van fondsen flexibel en voor beide regio’s adequaat 
moet zijn, waarbij een aanpak wordt gehanteerd die uitgaat van prestaties en niet van 
geografische ligging; merkt op dat grotere flexibiliteit en vereenvoudiging niet ten koste 
mogen gaan van democratisch toezicht en tevens vergezeld moeten gaan van meer 
toezicht op de uitgaven;

30. benadrukt dat de financiering van het ENB niet te lijden mag hebben van de huidige 
staatsschuldencrisis;
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31. is van mening dat de CSF kan worden beschouwd als integraal onderdeel van het ENI; 
stelt voor om de gedachte te overwegen het beheer van de fondsen voor het ENI te 
herbestemmen, indien staten door ontoereikende prestaties niet aan de voorwaarden voor 
financiering weten te voldoen; 

32. benadrukt dat de verdeling van middelen moet uitgaan van een beperkt aantal helder 
gedefinieerde prioriteiten, die rekening houden met de behoeften van partnerlanden en 
uitdrukkelijk gebaseerd zijn op conditionaliteit; onderstreept dat budgettaire steun alleen 
moet worden aangewend als er garanties zijn voor gezond budgettair beheer, en dat het 
volledige bereik aan beschikbare middelen moet worden ingezet om beter aan de 
prioriteiten te voldoen; 

33. benadrukt het belang van een consistente benadering voor de steun die in het kader van 
het ENB door elke individuele EU-lidstaat en de EU wordt verleend aan de buurlanden; is 
voorstander van elk mechanisme dat kan bijdragen aan het coördineren en stroomlijnen 
van de acties van verschillende EU-donoren in de ENB-landen, zonder dat er onnodige 
bureaucratische lagen worden toegevoegd;

34. dringt bij de Raad aan op goedkeuring van het wetgevingsvoorstel tot wijziging van 
artikel 23 van de ENPI-verordening dat in mei 2008 door de Commissie werd ingediend 
en op 8 juli 2008 door het Parlement werd aangenomen, aangezien het hierdoor mogelijk 
wordt dat middelen die terugvloeien uit eerdere activiteiten, opnieuw worden 
geïnvesteerd; herinnert eraan dat deze maatregel reeds wordt beschouwd als een gegeven 
en zijn weerslag vindt in het voorstel voor financiering van de herziening van het ENB in 
de begroting voor de periode 2011-2013;

35. verwelkomt de werkzaamheden van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en onderstreept het belang van en de 
behoefte aan meer synergie met overige internationale financiële instellingen die eveneens 
in deze landen actief zijn; ondersteunt de wijziging van de statuten van de EBWO met als 
doel dat de zuidelijke partnerlanden ook in aanmerking komen voor steun;

*
* *

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/ 
vicevoorzitter van de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de regeringen 
en parlementen van de lidstaten en de ENB-landen, en de secretaris-generaal van de Unie 
voor het Middellandse Zeegebied.


