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B7-0000/2011

Resolutie van het Europees Parlement over de herziening van het Europees 
nabuurschapsbeleid – de oostelijke dimensie

Het Europees Parlement,

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

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties van 19 januari 2006 over het Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB), van 15 november 2007 over de versterking van het ENB, van 
6 juli 2006 over het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en van 
19 februari 2009 over de kritische evaluatie van het ENPI,  

– gezien de ontwikkeling van het ENB sinds 2004, en met name de voortgangsverslagen 
van de Europese Commissie over de tenuitvoerlegging daarvan,

– gezien de actieplannen die gezamenlijk zijn aangenomen 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,

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 mei 20101 met de titel "Het Europees 
nabuurschapsbeleid: een balans",

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 december 2008 over het Oostelijk 
Partnerschap2,

– gezien de mededelingen van de Commissie van 5 december 2007 over een sterk Europees 
nabuurschapsbeleid3, van 4 december 2006 betreffende de versterking van het Europees 
nabuurschapsbeleid4, van 12 mei 2004 over het Europees Nabuurschapsbeleid –
strategiedocument5, en van 11 maart 2003 over de grotere Europese nabuurschap: een 
nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden6,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees 

                                               
1 COM(2010)0207.
2 COM(2008)0823.
3 COM(2007)0774 definitief.
4 COM(2006)0726 definitief.
5 COM(2004)0373 definitief.
6 COM(2003)0104 definitief.
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nabuurschaps- en partnerschapsinstrument1 (ENPI),

–     gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat het Verdrag van Lissabon de voorwaarden heeft geschept voor een 
hogere doeltreffendheid en meer samenhang in de betrekkingen van de EU met actoren 
en partners, met name de buurlanden, 

B.   overwegende dat, overeenkomstig artikel 8 van het EU-Verdrag, de Unie bijzondere 
betrekkingen ontwikkelt met haar buurlanden, die erop gericht zijn een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tot stand te brengen welke stoelt op de waarden van de 
Unie en welke gekenmerkt wordt door nauwe en vreedzame betrekkingen die gebaseerd 
zijn op samenwerking,

C.   overwegende dat het ENB sinds het van start is gegaan tot een verbetering van de 
betrekkingen met partnerlanden en tot enkele tastbare resultaten heeft geleid; 
overwegende dat er nog uitdagingen in het verschiet liggen en de nadruk nu op de 
uitvoering moet liggen, met duidelijk omschreven prioriteiten voor de te nemen 
maatregelen, duidelijke criteria en differentiatie op basis van prestaties,

D. overwegende dat het Oostelijk Partnerschap (OP) een waardevol politiek kader biedt voor 
de verdieping van de betrekkingen met en tussen partnerlanden, op basis van het beginsel 
van gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid; overwegende dat een 
verhoogd gezamenlijk engagement en tastbare vooruitgang in de richting van een goed 
bestuur voorwaarden zijn voor nauwere betrekkingen,

E. overwegende dat de EU een bottom-upbenadering moet bevorderen door het 
maatschappelijk middenveld en de media extra te ondersteunen met het oog op de 
versterking van het democratiseringsproces, aangezien dit ten grondslag ligt aan 
stabilisering op lange termijn,

F. overwegende dat onopgeloste conflicten een belemmering vormen voor de economische, 
sociale en politieke ontwikkeling van de betrokken landen, en voor regionale
samenwerking, stabiliteit en veiligheid, 

G. overwegende dat het ENPI heeft bijgedragen aan de vereenvoudiging van de financiering 
van het ENB; overwegende dat de conclusies van de strategische herziening van het ENB 
tot uiting moeten komen in het ontwerpproces van het opvolgingsinstrument, en dat dit 
proces gebaseerd moet zijn op een uitgebreide raadpleging, 

Herziening van het ENB - Algemeen

1.  herbevestigt de waarden, beginselen en toezeggingen waarop het ENB is gebaseerd, 
waaronder democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de markteconomie, duurzame ontwikkeling en goed bestuur;  is 
van oordeel dat het ENB nog altijd een geldig kader biedt voor de verdieping en de 

                                               
1 PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1.
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versterking van de betrekkingen met onze nauwste partners door hun politieke, sociale en 
economische hervormingen te ondersteunen, en benadrukt het belang van het beginsel 
van gedeeld eigenaarschap in het ontwerp en de uitvoering van programma's en 
maatregelen;

2.  benadrukt dat de strategische herziening van het ENB afgestemd moet zijn op een 
toegenomen politiek engagement van alle partners, en dat er bij deze herziening een 
grotere rol moet worden toegekend aan differentiatie op basis van prestaties, aan de hand 
van duidelijk omschreven criteria;

3.  benadrukt dat de met het Verdrag van Lissabon ingevoerde veranderingen moeten 
worden erkend, met name de belangrijkere rol van de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie, de oprichting van de Europese 
dienst voor extern optreden en de nieuwe bevoegdheden van het Europees Parlement, 
teneinde meer samenhang aan te brengen in het buitenlands beleid van de EU en de 
doeltreffendheid en legitimiteit van haar externe dimensie en optreden te verhogen; 

ENB - Het oosten

4. is ingenomen met de totstandbrenging van het OP als politiek kader voor de vooruitgang 
van de oostelijke dimensie van het ENB, die erop gericht is de betrekkingen tussen de EU 
en haar oostelijke buren te verdiepen en te versterken, door de politieke vereniging, de 
economische integratie en de aanpassing van de wetgeving te bevorderen, en 
tegelijkertijd de politieke en socio-economische hervormingen in de partnerlanden te 
ondersteunen; verzoekt de Raad, de Commissie en de Europese dienst voor extern 
optreden duidelijke criteria te ontwikkelen voor het toezicht op dergelijke hervormingen, 
en benadrukt dat de specifieke kenmerken van iedere partner, met inbegrip van de 
verschillende doelstellingen en mogelijkheden, in overweging moeten worden genomen 
bij het vaststellen van de criteria; 

5.  onderstreept dat toetreding, zoals omschreven in artikel 49 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, een langetermijnperspectief voor onze partnerlanden vormt, en 
benadrukt dat het vooruitzicht van lidmaatschap de drijvende kracht moet blijven voor 
hervormingen in deze landen;

6. herinnert eraan dat de gemeenschappelijke fundamentele waarden, waaronder 
democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, een onafhankelijke rechterlijke macht, en de bestrijding van corruptie, die ten 
grondslag liggen aan het ENB en het OP, de voornaamste maatstaf moeten blijven voor 
de evaluatie van de prestaties van onze partnerlanden; moedigt de Commissie en de 
Europese dienst voor extern optreden daarom aan zich actiever in te zetten voor de 
uitvoering van de jaarlijkse actieprogramma's op dit gebied;

7.  merkt op dat er sinds de start van het ENB in 2004 gemengde resultaten zijn 
waargenomen, met positieve ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten en 
democratisering in sommige partnerlanden en enkele negatieve ontwikkelingen in andere 
landen, met name Wit-Rusland; 
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8. benadrukt dat de bestrijding van corruptie, met name bij de rechterlijke macht en de 
politie, een topprioriteit zou moeten zijn voor de EU in de ontwikkeling van haar 
betrekkingen met de oostelijke partners, en dat dit zou moeten worden weerspiegeld in de 
globale institutionele opbouw;

9.  onderstreept dat het belangrijk is de bilaterale betrekkingen van de EU met de OP-landen 
aan te vullen met een multilaterale dimensie door het aantal activiteiten en initiatieven in 
de thematische platforms op te voeren, met speciale aandacht voor de verdere verbetering 
van een actieve dialoog met het maatschappelijk middenveld; merkt echter op dat de 
bilaterale dimensie prominent blijft en verzoekt om een duidelijkere en rigoureuzere 
differentiatie, waarbij ambitie en engagement worden opgevolgd door tenuitvoerlegging, 
en daadwerkelijke vooruitgang wordt beloond; is ervan overtuigd dat nauwere banden 
met de partners met de beste prestaties een positief effect zullen hebben op de overige 
partners, en tot een betere multilaterale samenwerking kunnen leiden;

10. benadrukt dat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij de 
bevordering van de waarden die aan het ENB ten grondslag liggen, met name de 
mensenrechten en democratisering, en dat deze rol – evenals hun betrokkenheid bij de 
uitvoering van projecten in het kader van ENPI en bij het toezicht op de uitvoering van de 
ENB-actieplannen – verder moet worden ondersteund door de financiële en institutionele 
steun naar hen te verplaatsen; is ingenomen met de actieve deelname van 
maatschappelijke organisaties, met name die uit de partnerlanden, aan het Forum van het 
maatschappelijk middenveld; 

11. onderstreept het belang van lokale autoriteiten voor de democratische ontwikkeling van 
onze partnerlanden en steunt de ontwikkeling van samenwerkingsprogramma's tussen 
lokale autoriteiten van de EU en van de partnerlanden, evenals de oprichting van de 
Vergadering van lokale en regionale overheden van Oost-Europa en de zuidelijke 
Kaukasus; 

12. benadrukt het belang van persvrijheid en onafhankelijke media voor de ontwikkeling van 
democratieën en als instrument voor de bevordering van uitwisselingen en communicatie 
tussen samenlevingen in de regio en tussen deze samenlevingen en de EU; moedigt de 
EU aan om de creatie en consolidatie van mediakanalen onder meer via financiële 
bijdragen te ondersteunen, ook met het oog op de bevordering van directe 
communicatiekanalen tussen samenlevingen; 

13. herhaalt zijn standpunt dat de associatieovereenkomsten een belangrijk instrument 
vormen voor de stimulering van hervorming, en vergezeld moeten gaan van concrete 
voorwaarden, tijdschema's en prestatiecriteria en een regelmatige evaluatieprocedure, 
zodat de bilaterale betrekkingen met de EU holistisch en doeltreffend kunnen worden 
verdiept, de samenhang tussen alle onderdelen (politiek, economisch, sociaal en 
cultureel) van dergelijke overeenkomsten kan worden vergroot, en de eerbiediging van de 
mensenrechten kan worden verbeterd; is verheugd dat de voorbereidende werkzaamheden 
van de uitgebreide programma's voor institutionele opbouw in 2011 van start zijn gegaan; 
benadrukt dat de EU, rekening houdende met het ambitieuze karakter van de 
associatieovereenkomsten en hun doorslaggevende belang voor de toekomst van het OP, 
deze landen technisch en financieel moet ondersteunen om hen in staat te stellen aan de 
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verbintenissen van de tenuitvoerlegging te voldoen; 

14. is ingenomen met de werkzaamheden van de Adviesgroep op hoog niveau in Armenië en 
met de start van haar werkzaamheden in Moldavië; verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de Commissie te bestuderen of dergelijke steun ook 
aan andere oostelijke partners kan worden geboden;

15. is van oordeel dat verdere economische integratie een instrument voor hervormingen en 
een stimulans voor verandering biedt; meent dat het vooruitzicht van de oprichting van 
diepgaande en uitgebreide vrijhandelszones met de EU, zodra aan de noodzakelijke 
voorwaarden is voldaan, voor de partnerlanden een van de aantrekkelijkste factoren van 
het OP en een krachtige stimulans voor hervorming vormt; 

16. benadrukt het belang van de ondersteuning van de mobiliteit van burgers en van het 
beheer van migratiestromen, met name door visums te verstrekken en 
terugnameovereenkomsten te sluiten, en zo langzaam toe te werken naar de 
langetermijndoelstelling van volledige visumliberalisering, op voorwaarde dat aan de 
relevante voorwaarden is voldaan; is voorstander van bilaterale overeenkomsten die de 
actualisering van de nationale migratiewetgeving in ENB-landen omvatten; onderstreept 
dat erop moet worden toegezien dat de uitvoering van dergelijke overeenkomsten en 
beleidsmaatregelen, met name het beginsel van asiel, volledig in overeenstemming is met 
internationale verplichtingen en verbintenissen en met de EU-normen, vooral op het 
gebied van mensenrechten;   

17. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de mobiliteit van studenten, 
academici, onderzoekers en zakenmensen door voldoende middelen te verzekeren en 
bestaande studiebeursregelingen te verbeteren en uit te breiden; is verheugd over de 
oprichting van mobiliteitspartnerschappen met Moldavië en Georgië, en is voorstander 
van de sluiting van dergelijke partnerschappen met andere oostelijke partners, als 
onderdeel van de alomvattende aanpak van migratie van de EU; 

18. benadrukt het belang van sectorale samenwerking gezien de toenemende onderlinge 
afhankelijkheid, met name op terreinen als energiezekerheid, milieu en 
klimaatverandering, onderwijs, informatietechnologie, onderzoek, transport, sociale 
ontwikkeling en inclusie, werkgelegenheid en de schepping van arbeidsplaatsen en 
samenwerking op het gebied van de volksgezondheid; onderstreept dat nauwere sectorale 
samenwerking synergie kan bevorderen tussen het interne EU-beleid en het ENB; is in 
deze context van oordeel dat meer partnerlanden moeten worden aangemoedigd 
protocollen te sluiten met de EU voor de deelname aan EU-programma's en -
agentschappen;  

19. wijst nogmaals op de waarde van het ENPI als financieringsinstrument van het ENB, 
maar benadrukt ook dat flexibeler en actiever op crises moet worden gereageerd en dat er 
voor doelgerichtere bijstand moet worden gezorgd, voornamelijk voor het 
maatschappelijk middenveld en op lokaal niveau, zodat een bottom-upaanpak kan worden 
verzekerd; onderstreept het belang van toezicht op het beheer en de uitvoeringsprocessen 
van de verschillende programma's die onder het ENPI vallen; verzoekt de Commissie en 
de Europese dienst voor extern optreden om het Parlement en de belanghebbenden uit het 
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maatschappelijk middenveld in een vroeg stadium te raadplegen bij het ontwerp van het 
opvolgingsinstrument; 

20. onderstreept het belang van het handhaven van passende niveaus van financiering en is 
bemoedigd door de verbeterde coördinatie van de werkzaamheden van internationale 
financiële instellingen en andere donoren om de doeltreffendheid te verhogen en synergie 
te creëren; benadrukt dat de EU er ook aan moet bijdragen dat partnerlanden de bestaande 
middelen beter gaan gebruiken door extra aandacht te besteden aan praktische 
samenwerking, die de instellingen van de partnerlanden beter in staat zal stellen de 
hervormingen en verbintenissen die voortvloeien uit de verschillende overeenkomsten 
met de EU uit te voeren;

21. beschouwt begrotingsondersteuning als een nuttig instrument dat een krachtige stimulans 
kan vormen, maar is ook van oordeel dat daar voorwaarden aan verbonden moeten zijn, 
waaronder de uitvoering van begrotingsbeheer en controleprocedures in de ontvangende 
landen, een laag corruptieniveau en het vermogen om dergelijke steun op een 
transparante, doeltreffende en verantwoordelijke manier toe te passen; 

22. neemt kennis van het toegenomen EU-engagement op het gebied van veiligheidskwesties 
in de oostelijke buurlanden met de vestiging van EUBAM in Moldavië en EUMM in 
Georgië; verzoekt de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de Europese dienst voor 
extern optreden hun betrokkenheid bij het oplossen van slepende conflicten te verhogen 
door actiever deel te nemen aan permanente en ad-hocstructuren voor de oplossing van 
conflicten, met name van de OVSE, en via vertrouwensopbouwende maatregelen en 
programma's, met inbegrip van de opzet van nieuwe missies en de overweging van 
pragmatische initiatieven, zoals informele contacten met de samenlevingen en leiders van 
de afgescheiden gebieden; onderstreept het belang van het versterken van het beginsel 
van goede buurrelaties via het ENB, het OP en de onderhandelingen over de 
associatieovereenkomsten; is van oordeel dat er nog altijd een belangrijke rol is 
weggelegd voor de speciale vertegenwoordigers van de EU, vooral wanneer hun mandaat 
een regionale dimensie heeft; 

De rol van het Europees Parlement

23. benadrukt de essentiële rol van het Europees Parlement op het gebied van het bevorderen 
van het politieke debat en het verhogen van de vrijheid en democratie in de buurlanden; 
herhaalt zijn toezegging om te zorgen voor meer samenhang van zijn werkzaamheden via 
de verschillende parlementaire organen, zijn betrekkingen met het maatschappelijk 
middenveld te verbeteren en de doeltreffendheid van het optreden van zijn organen te 
verhogen, onder meer door een beter gebruik van zijn delegaties bij interparlementaire 
organen;

24. dringt aan op de spoedige oprichting van de Parlementaire Vergadering EU-oostelijk 
nabuurschap (EURONEST) en onderstreept haar rol voor het versterken van de 
democratie en democratische instellingen, alsook haar belang voor het vergroten van de 
parlementaire dimensie van het partnerschap;  

25. onderstreept de rol van het Europees Parlement in alle ontwikkelingsfasen en -gebieden 
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van het ENB, zowel bij het maken van strategische keuzen als het controleren van de 
uitvoering van het ENB, en herbevestigt zijn toezegging om het recht op parlementair 
toezicht te blijven uitoefenen bij de uitvoering van het ENB, ook door regelmatig te 
debatteren met de Commissie over de toepassing van het ENPI; betreurt echter de 
beperkte toegang tot documenten en de beperkte raadpleging bij de voorbereiding van 
relevante programmadocumenten, en dringt erop aan dat het Parlement toegang krijgt tot 
de mandaten van alle internationale overeenkomsten waarover met de ENB-partnerlanden 
wordt onderhandeld, overeenkomstig artikel 218, lid 10, VWEU, waarin wordt bepaald 
dat het Parlement in iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle moet worden 
geïnformeerd;

*
*     *

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de Europese dienst voor extern optreden, het 
Comité van de Regio's, de regeringen en parlementen van de ENB-landen, de OVSE en 
de Raad van Europa.


