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B7-0000/2011

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

Het Europees Parlement,

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

 gezien de actieplannen die gezamenlijk zijn aangenomen met Egypte, Israël, Jordanië, 
Libanon, Marokko, de Palestijnse Autoriteit en Tunesië,

 gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2003 over de grotere Europese 
nabuurschap: een nieuw kader voor de betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke 
buurlanden1, van 12 mei 2004 over het Europees Nabuurschapsbeleid –
strategiedocument2, van 4 december 2006 over de versterking van het ENB3, van 5 
december 2007 over een sterk Europees nabuurschapsbeleid4, en van 12 mei 2010 over 
het Europees nabuurschapsbeleid: een balans5,

 gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het ENB van 26 juli 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 
19 februari 2009 over het Proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied 
(UMZ), van 20 mei 2010 over de Unie voor het Middellandse Zeegebied, 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 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 de goedkeuring van "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse 
Zeegebied" door de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008 in Brussel,

 gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2008 met de titel "Het proces van 
Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied"6,

                                               
1 COM(2003)0104 definitief.
2 COM(2004)0373 definitief.
3 COM(2006)0726 definitief.
4 COM(2007)0774 definitief.
5 COM(2010)0207.
6 COM(2008)0319.
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 gezien de verklaring van de top van Parijs voor het Middellandse Zeegebied op 13 juli 
2008,

 gezien de verklaringen van het bureau van de Euromediterrane Parlementaire Vergadering 
(EMPV) te Parijs (12 juli 2008), Caïro (20 november 2009), Rabat (22 januari 2010), 
Palermo (18 juni 2010) en Rome (12 november 2010),

 gezien de aanbevelingen van de commissies van de EMPV die zijn aangenomen tijdens de 
zesde plenaire zitting in Amman van 13 en 14 maart 2010,

 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 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI)1,

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

A. overwegende dat de consolidatie van veiligheid, democratische stabiliteit en welvaart, de 
bevordering van goed bestuur en de eerbiediging van de fundamentele vrijheden en 
mensenrechten de voornaamste doelstellingen zijn van het ENB,

B. overwegende dat het ENB sinds het in 2004 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,

C. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de voorwaarden heeft geschept voor de EU 
om de doeltreffendheid en de samenhang van haar beleidsmaatregelen en functioneren te 
verhogen, met name op het gebied van externe betrekkingen met de oprichting van de 
Europese dienst voor extern optreden (EEAS) en de functie van hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie (HV/VV),

D. 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,

E. overwegende dat onopgeloste conflicten de vervulling van het ENB in de weg staan 
doordat zij een belemmering vormen voor de economische, sociale en politieke 
ontwikkeling van de betrokken landen, alsook voor regionale samenwerking, stabiliteit en 
veiligheid,

F. overwegende dat de EU een bottom-upbenadering moet bevorderen door het 
maatschappelijk middenveld en democratiseringsprocessen extra te ondersteunen, 
aangezien zij een voorwaarde zijn voor stabilisering op lange termijn,

                                               
1 PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1.
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G. overwegende dat mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, evenals de afkeuring van 
de doodstraf, fundamentele EU-waarden zijn; en overwegende dat het Parlement zich ten 
volle inzet voor de afschaffing van de doodstraf, 

H. overwegende dat de regionale context waarin de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
zich ontwikkelt gekenmerkt wordt door territoriale conflicten, politieke crises en 
toenemende sociale spanning, en dat al deze factoren een belemmering vormen voor het 
functioneren van de instellingen van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en voor de 
start van de grote regionale integratieprojecten die in juli 2008 op de top van Parijs door 
staatshoofden en regeringsleiders werden vastgesteld,

I. overwegende dat de gevolgen van de economische en financiële crisis de bestaande 
politieke, economische en sociale problemen in de zuidelijke partnerlanden van het ENB 
hebben verergerd,

J. overwegende dat uit demografische ontwikkelingen blijkt dat de bevolking in de EU-
lidstaten de komende twintig jaar stabiel zal blijven, maar met een toenemende 
vergrijzing; en overwegende dat de bevolking van de zuidelijke landen van het ENB zal 
toenemen, en met name in de arbeidsgeschikte leeftijd; overwegende dat de economische 
groei en de schepping van arbeidsplaatsen in deze landen wellicht niet evenredig zullen 
toenemen met de voorspelde bevolkingsgroei, vooral gezien het feit dat bepaalde landen 
reeds te kampen hebben met zeer hoge werkloosheidspercentages, en nog hogere 
percentages van jeugdwerkloosheid, 

K. 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 ontwikkelingsproces van het opvolgingsinstrument, en dat 
dit proces gebaseerd moet zijn op een uitgebreide raadpleging van alle belanghebbenden,

Herziening van het ENB - Algemeen

1. herbevestigt de waarden, beginselen en verbintenissen waarop het ENB is gebaseerd, 
waaronder democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, goed bestuur, de markteconomie en duurzame ontwikkeling, en 
herhaalt dat het ENB een geldig kader blijft voor de verdieping en versterking van de 
betrekkingen met onze nauwste partners door hun politieke, sociale en economische 
hervormingen te ondersteunen; onderstreept dat het beginsel van gedeeld eigenaarschap 
moet worden gehandhaafd bij 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 en dat daarvan profijt moet worden getrokken, met name de belangrijkere rol van 
de HV/VV, de oprichting van de EEAS en de nieuwe bevoegdheden van het Europees 
Parlement, teneinde meer samenhang aan te brengen in het buitenlands beleid van de EU 
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en de doeltreffendheid en legitimiteit van haar externe dimensie en optreden te verhogen; 

De zuidelijke dimensie

4. merkt op dat er reeds geavanceerde posities zijn toegekend en dat hierover momenteel met 
bepaalde partnerlanden wordt onderhandeld; benadrukt het belang van een meer 
transparante en samenhangende benadering van deze differentiatie en van de vaststelling 
van duidelijke criteria waaraan moet worden voldaan voordat deze geavanceerde positie 
wordt toegekend;

5. betreurt dat het Europees Parlement in geen enkel stadium van de toekenning van 
geavanceerde posities aan partnerlanden wordt geraadpleegd, noch bij de uitwerking van 
ENB-actieplannen;  verzoekt de Raad en de EEAS het Europees Parlement te betrekken 
bij het besluitvormingsproces inzake geavanceerde posities – ook wat betreft de criteria 
waaraan moet worden voldaan – en bij de vaststelling van de in de actieplannen 
opgenomen prioriteiten en richtsnoeren;

6. verzoekt de HV/VV zich actief in te zetten voor de oplossing van conflicten in de regio, 
door te zorgen voor een actieve rol van de EU als deelnemende en niet alleen als 
betalende partij, en door te vermijden dat deze conflicten in de weg komen te staan van de 
ontwikkeling van het ENB, zijn regionale dimensie en zijn multilaterale 
samenwerkingsverbanden, zoals de Unie voor het Middellandse Zeegebied;

7. maakt zich ernstige zorgen over het herhaaldelijke uitstel voor onbepaalde tijd van de 
tweede top van staatshoofden en regeringsleiders van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied, dat een negatief signaal afgeeft aan het volk en de instellingen van de regio;  
herinnert eraan dat de politieke spanningen en de regionale conflicten in het Middellandse 
Zeegebied geen afbreuk mogen doen aan de mogelijkheid concrete vooruitgang te boeken 
in de richting van sectorale en multilaterale samenwerking, en dat de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied via het welslagen van uitgebreide integratieprojecten en een open 
politieke dialoog kan bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaat van vertrouwen dat 
bevorderlijk is voor het behalen van gemeenschappelijke rechtvaardigheids- en 
veiligheidsdoelen, in een geest van solidariteit en van vrede;

8. dringt erop aan dat er concreet wordt aangestuurd op gezamenlijke onderhandelingen over 
diepgaande en uitgebreide vrijhandelszones met het oog op een Europees-mediterrane 
vrijhandelszone, waarin rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische 
werkelijkheid van alle partnerlanden;  is ook voorstander van de ontwikkeling van 
bilaterale en multilaterale economische zuid-zuidsamenwerking, die tastbare voordelen 
kan opleveren voor de burger en het politieke klimaat in de regio kan verbeteren; 

9. gelooft dat verbeterde subregionale samenwerking tussen lidstaten en ENB-landen met 
specifieke gemeenschappelijke belangen kan leiden tot een positieve dynamiek voor de 
gehele mediterrane regio; spoort de lidstaten aan tot het verkennen van het potentieel van 
variabele geometrie als samenwerkingspatroon, en onderstreept dat het toekomstige ENB 
deze aanpak moet vereenvoudigen en bevorderen, met name via de kredieten voor 
regionale financiering;

10. pleit, wat mobiliteit betreft, voor de vereenvoudiging van de visumprocedures voor 
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zuidelijke ENB-landen – met name voor studenten, onderzoekers en zakenmensen – en 
dringt erop aan dat terugnameovereenkomsten met partnerlanden alleen worden toegepast 
op illegale immigranten, en niet op degenen die verklaren asielzoeker of vluchteling te 
zijn of behoefte hebben aan bescherming; herhaalt dat het beginsel van "non-refoulement" 
van toepassing is op eenieder die het risico loopt op de doodstraf, onmenselijke 
behandeling of marteling;

11. doet een beroep op de HV/VV, de EEAS en de Commissie om hun contacten met de 
zuidelijke ENB-landen te laten leiden door de politieke prioriteiten van de EU inzake de 
afschaffing van de doodstraf, de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, met name de vrijheid van vereniging en pers- en mediavrijheid; 

12. merkt op dat de contractuele betrekkingen met alle ENB-landen regelingen bevatten voor 
een regelmatig georganiseerd discussieforum om mensenrechten op een technisch niveau 
te benaderen, in de vorm van subcommissies voor de mensenrechten; verzoekt de EEAS 
om optimaal en bij alle onderhandelingen gebruik te maken van de bestaande 
subcommissies, en om ze aan te sporen meer doeltreffend en resultaatgericht te werk te 
gaan;

13. verzoekt de HV/VV, de EEAS en de Commissie de rol van maatschappelijke organisaties 
te versterken op het gebied van beleidstoezicht en de programmering en uitvoering van 
steunmaatregelen, via een toegewijde faciliteit voor capaciteitsopbouw; 

14. benadrukt het belang van een gestructureerde samenwerking op het gebied van het hoger 
onderwijs en onderzoek om de onderlinge erkenning van diploma's en onderwijssystemen 
te bevorderen, zodat met name de mobiliteit van studenten, onderzoekers en hoogleraren 
kan worden verhoogd, in combinatie met maatregelen om kennisvlucht tegen te gaan; is in 
dat verband ingenomen met de door Tempus verleende steun aan het hoger onderwijs en 
de uitwisselingen in het kader van het actie 2-programma van Erasmus Mundus, alsook 
met de oprichting van de Euromediterrane universiteit (EMUNI);

15. benadrukt het belang van een nauwer verband tussen investeringen, opleiding, onderzoek 
en innovatie, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan op de arbeidsmarkt 
afgestemde opleiding, teneinde het hoofd te bieden aan de sociaaleconomische 
uitdagingen in de regio;

16. is van oordeel dat duurzame ontwikkeling een horizontaal beginsel van de herziening van 
het ENB zou moeten zijn, waarbij de nadruk met name moet liggen op een betere 
bescherming van het milieu, de ontwikkeling van het enorme potentieel voor 
hernieuwbare energieën in de regio, en de stimulering van beleidsmaatregelen en 
projecten die bevorderlijk zijn voor een beter gebruik van schaarse watervoorraden; 

17. benadrukt het grote samenwerkingspotentieel op het gebied van energie en hernieuwbare 
energiebronnen als wind, zonne- en golfenergie; ondersteunt de gecoördineerde uitvoering 
van het mediterrane plan voor zonne-energie en van industriële initiatieven, evenals de 
aanname van een Euromediterrane strategie voor energie-efficiëntie; ondersteunt de 
bevordering van trans-Euromediterrane verbindingen voor elektriciteit, gas en olie ter 
vergroting van de zekerheid van de energiebevoorrading;
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18. herinnert aan het belang van landbouw, plattelandsontwikkeling, aanpassing aan de 
klimaatverandering, toegang tot water en een rationeel water- en energieverbruik; beveelt 
aan om samenwerking op het gebied van landbouw aan te merken als prioriteit voor het 
ENB, ter ondersteuning van de Euromediterrane routekaart voor de landbouw;

19. wijst nogmaals op de waarde van het ENPI als financieringsinstrument van het ENB; 
benadrukt echter dat er meer flexibiliteit moet worden geboden 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, beheer van en uitvoeringsprocessen voor 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 
maatschappelijk middenveld in een vroeg stadium te raadplegen bij de aanstaande 
voorbereiding van het opvolgingsinstrument; 

20. 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 dit het mogelijk zou 
maken om middelen die terugvloeien uit eerdere financiële verrichtingen opnieuw te 
investeren, en de EU dus een uiterst noodzakelijk instrument zou bieden voor de 
verzachting van de gevolgen van de huidige financiële crisis voor de reële economie van 
de buurregio, en met name het zuiden;

21. onderstreept de noodzaak om de middelen die in de aanstaande financiële vooruitzichten 
van de EU voor 2014-2020 aan de zuidelijke dimensie van het ENB zijn toegewezen te 
verhogen, om ervoor te zorgen dat de financiering in overeenstemming is met de politieke 
ambities en om uitvoering te geven aan de geavanceerde positie zonder dat de andere 
prioriteiten van het ENB in het gedrang komen;

22. is ingenomen met de werkzaamheden van de EIB-FEMIP, maar benadrukt dat er synergie 
nodig is met andere internationale financiële instellingen die ook in de regio actief zijn;

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 onze buurlanden, 
met name via de interparlementaire delegaties en de EMPV;

24.  herbevestigt zijn toezegging om het recht op parlementair toezicht te blijven uitoefenen 
bij de uitvoering van het ENB, maar ook door regelmatig te debatteren met de Commissie 
over de toepassing van het ENPI; is ingenomen met de uitgebreide raadpleging door de 
Commissie en de EEAS over de herziening van het ENB, en hoopt dat de Commissie en 
de EEAS ook zullen toezien op raadpleging bij de voorbereiding van de relevante 
documenten, zoals de ENB-actieplannen; dringt er voorts op aan dat het Parlement 
toegang wordt verleend tot de mandaten voor alle internationale overeenkomsten 
waarover wordt onderhandeld, overeenkomstig artikel 218, lid 10, VWEU, waarin wordt 
bepaald dat het Parlement in iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle wordt 
geïnformeerd;
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*
* *

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de HV/VV, de 
Commissie, de EEAS, en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de ENB-
landen.


