
RE\1230068NL.docx PE692.483v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0227/2021

26.4.2021

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

over de situatie in Colombia, vijf jaar na de ondertekening van het 
vredesakkoord
(2021/2643(RSP))

Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael 
Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, 
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez
namens de PPE-Fractie



PE692.483v01-00 2/7 RE\1230068NL.docx

NL

B9-0227/2021

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Colombia, vijf jaar na de 
ondertekening van het vredesakkoord
(2021/2643(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties, en met name zijn resolutie van 20 januari 2016 ter 
ondersteuning van het vredesproces in Colombia1,

– gezien de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 
Colombia en Peru, anderzijds2,

– gezien de verklaring van voormalig vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) 
Federica Mogherini van 1 oktober 2015, tot benoeming van Eamon Gilmore tot speciale 
gezant van de EU voor het vredesproces in Colombia,

– gezien het definitieve akkoord om het gewapend conflict te beëindigen en een stabiele 
en duurzame vrede tot stand te brengen tussen de Revolutionaire Strijdkrachten van 
Colombia - Volksleger (FARC-EP) en de nationale regering van Colombia van 
24 november 2016 (het “vredesakkoord”),

– gezien de verslagen van de secretaris-generaal van de VN over de verificatiemissie van 
de Verenigde Naties in Colombia, en met name het verslag van 26 maart 2021,

– gezien het verslag van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten van 
10 februari 2021 over de mensenrechtensituatie in Colombia, 

– gezien de gezamenlijke verklaring van de VV/HV, Josep Borrell, en commissaris Janez 
Lenarčič van 9 februari 2021 over het besluit van Colombia om Venezolaanse 
migranten tijdelijke bescherming te verlenen, en de verklaring van de woordvoerder van 
de VV/HV van 26 februari 2021 over het geweld tegen mensenrechtenactivisten in 
Colombia,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het in november 2021 vijf jaar geleden is dat in Colombia het 
definitieve akkoord werd ondertekend om het conflict te beëindigen en een stabiele en 
duurzame vrede tot stand te brengen tussen de regering van Colombia en de FARC-EP, 
waarmee een einde kwam aan een ruim vijftig jaar durend conflict en een beslissende 
stap werd gezet in de richting van een stabiele en duurzame vrede in het land;

B. overwegende dat het Grondwettelijk Hof van Colombia verwacht dat het ten minste 
vijftien jaar zal duren voordat zal worden voldaan aan het definitieve akkoord, de 
tienjarige planning van het gemeenschappelijk stappenplan en het huidige, vierjarige 

1 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 79.
2 PB L 354 van 21.12.2012, blz. 3.



RE\1230068NL.docx 3/7 PE692.483v01-00

NL

meerjarenplan voor investeringen in de vrede met een begroting van bijna 
11,5 miljard USD;

C. overwegende dat Colombia het enige land in Latijns-Amerika is dat, ondanks lange 
perioden van uitzonderlijk geweld, zijn democratische integriteit heeft behouden;

D. overwegende dat de EU en Colombia een kader voor nauwe politieke, economische en 
commerciële samenwerking handhaven dat is vastgelegd in het memorandum van 
overeenstemming van november 2009 en in de handelsovereenkomst tussen Colombia 
en Peru en de EU en haar lidstaten, die niet alleen tot doel hebben de economische en 
handelsbetrekkingen tussen de partijen te versterken, maar ook bij te dragen tot de 
vrede, democratie, eerbiediging van de mensenrechten, duurzame ontwikkeling en het 
welzijn van de burgers; overwegende dat Colombia een strategische partner is met het 
oog op regionale stabiliteit;

E. overwegende dat het belangrijke besluit van de president van Colombia, Iván Duque 
Márquez, om solidariteit te betonen door ca. 1 800 000 Venezolaanse migranten die in 
het land verblijven te regulariseren door middel van tijdelijke migratievergunningen, de 
migranten in staat zal stellen zich te laten registreren en hun toegang tot 
overheidsdiensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs, evenals hun 
sociaaleconomische integratie te verbeteren, waardoor zij minder kwetsbaar worden; 
overwegende dat Colombia en Venezuela van elkaar worden gescheiden door meer dan 
2 000 kilometer aan poreuze grenzen; overwegende dat de grens tussen Colombia en 
Venezuela voornamelijk bestaat uit dicht bosareaal en moeilijk begaanbaar terrein, en 
bijgevolg vatbaar is voor illegale activiteiten en georganiseerde misdaad; overwegende 
dat de prominentste dissidenten van het vredesproces met de FARC-EP in deze 
gebieden opereren, met stilzwijgende medewerking en onder bescherming van het leger 
en de veiligheidstroepen van het regime van Maduro;

F. overwegende dat de nauwe samenwerking tussen Colombia en de EU zich tevens 
vertaalt in de beschikbaarheid, transparantie en frequentie van dialogen met de EU en 
het Europees Parlement, zoals blijkt uit de overeenkomst tussen de Europese Unie en de 
Republiek Colombia tot vaststelling van een kader voor de deelname van de Republiek 
Colombia aan crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie;

G. overwegende dat deze nauwe banden zich uitstrekken tot internationale 
samenwerkingsgebieden in multilaterale kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals 
de strijd voor vrede en tegen terrorisme en drugshandel;

H. overwegende dat de president van Colombia, Iván Duque, en de voorzitter van de 
Comunes-partij (voorheen de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, oftewel de 
FARC-partij), Rodrigo Londoño, op 10 maart 2021 zijn bijeengekomen om de stand 
van zaken met betrekking tot de uitvoering van het definitieve akkoord te bespreken; 
overwegende dat beide partijen hun gehechtheid aan het definitieve akkoord hebben 
bevestigd en hebben afgesproken gezamelijk te werken aan de opstelling van een 
stappenplan voor de rest van de beoogde termijn voor de volledige uitvoering ervan, en 
hun inspanningen te verdubbelen om de re-integratie van voormalige strijders en de 
veiligheidswaarborgen voor die strijders te versterken;

I. overwegende dat de partijen in het definitieve akkoord zijn overeengekomen een 
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bijzondere rechtspraak voor vrede (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP) in te stellen, 
met inbegrip van een integraal systeem voor waarheid, gerechtigheid, schadeloosstelling 
en niet-herhaling, alsook overeenkomsten inzake schadevergoeding voor slachtoffers, 
zoals in het verslag van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, 
Michelle Bachelet, van 10 februari wordt beaamd; overwegende dat Colombia in het 
verslag van de Hoge Commissaris bovendien wordt geloofd om zijn hantering van een 
op mensenrechten gebaseerde aanpak van de COVID-19-pandemie en de manier 
waarop Venezolaanse migranten in het land worden ontvangen en opgevangen;

J. overwegende dat de vredesbesprekingen hebben geleid tot een aanzienlijke daling van 
het aantal doden en van het geweld in Colombia; overwegende dat de 
vredesbesprekingen groei en kansen met zich mee hebben gebracht voor de gebieden 
die het zwaarst door het conflict zijn getroffen, zoals blijkt uit de 
ontwikkelingsprogramma’s met een territoriale aanpak (PDET-programma’s) die door 
de gemeenschappen in deze gebieden zijn opgesteld;

K. overwegende dat de PDET-programma’s, die zijn opgesteld door de gemeenschappen in 
de 170 gemeenten die het zwaarst getroffen zijn door verwaarlozing, armoede en 
geweld, een fundamentele en historische rol spelen;

1. geeft nogmaals aan achter het vredesakkoord van Colombia te staan en is ingenomen 
met de dynamiek en inzet die het land toont op het gebied van de uitvoering van het 
definitieve akkoord, alsook met de vooruitgang die het heeft geboekt op gebieden als 
programma’s voor plattelandsontwikkeling (PDET-programma’s), de eerbiediging van 
de rechten van slachtoffers, de oplossing van het probleem van illegale drugs, de 
teruggave van land en de re-integratie van voormalige strijders;

2. is verheugd over de dialoog die recentelijk tussen de partijen heeft plaatsgevonden; 
geeft aan nog altijd bereid te zijn om alle mogelijke politieke en financiële steun te 
blijven verlenen om de volledige uitvoering van het vredesakkoord te ondersteunen en 
zo bijstand te bieden in de fase na het conflict; is ingenomen met de actieve deelname 
van lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties, die van essentieel belang 
is om terdege rekening te kunnen houden met de prioriteiten van de slachtoffers wat 
betreft waarheid, gerechtigheid, schadeloosstelling en waarborgen voor niet-herhaling;

3. is ingenomen met de verlenging van de slachtofferwet tot 2031 en de verhoging van 
de begroting ervan, die ten goede komt aan meer dan negen miljoen personen die in het 
gemeenschappelijk slachtofferregister ingeschreven zijn; verwelkomt verder de 
effectieve politieke participatie van de FARC, nu de Comunes-partij, en de vooruitgang 
die geboekt is bij de reïntegratie van bijna 14 000 voormalige strijders, hun toegang tot 
pensioenen, gezondheidszorg en onderwijs, en de uitbreiding van de economische steun 
ten opzichte van hetgeen in het akkoord staat; verwelkomt ook de 2 300 individuele en 
collectieve productieve projecten, ten belope van meer dan 16 miljoen Amerikaanse 
dollar;

4. geeft aan dat 2 974 voormalige strijders en hun families in de 24 voormalige territoriale 
gebieden voor opleiding en reïntegratie (TATR’s) wonen; juicht het toe dat de regering 
het land van zeven van de 24 voormalige TATR’s heeft gekocht, teneinde voor 
bestendiging van deze tijdelijke faciliteiten te zorgen, die aanvankelijk gepland waren 
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tot 2019, en dat ze voormalige strijders de toegang tot land en huisvesting garandeert, 
en dringt aan op steun voor deze actie;

5. erkent de inspanningen van de regering voor het bestrijden van de criminaliteit en voor 
het aanpakken van de illegale inkomsten van georganiseerde gewapende groepen en 
andere criminele organisaties, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de daden 
van agressie tegen voormalige strijders; benadrukt de inzet van veiligheidstroepen in de 
voormalige TATR’s en de getroffen beschermingsmaatregelen, die gelden ten aanzien 
van meer dan 13 000 ex-strijders; stelt vast dat in 2020 12 % minder ex-strijders zijn 
vermoord en dat er tot nu toe in 2021 een aanzienlijke daling met 50 % van het aantal 
moorden valt te registreren in vergelijking met dezelfde periode van 2020; verwelkomt 
de versterking van de Nationale Beschermingseenheid, de versterking van de Speciale 
Onderzoekseenheid en de progressie die geboekt is bij het ophelderen van 78 % van de 
moorden op voormalige strijders;

6. neemt nota van de vooruitgang die geboekt is bij de Integral Rural Reform, de integratie 
van 1 193 257 hectare in het Nationale Landfonds en het feit dat 499 481 hectare 
geformaliseerd, toegewezen en opgenomen zijn in het kadaster voor meerdere 
doeleinden, inclusief het feit dat 30 inheemse reservaten een begin hebben gemaakt met 
de uitvoering daarvan; wijst in het bijzonder op de vooruitgang die geboekt is bij het 
verwijderen van antipersoneelmijnen in 129 gemeenten en de verlenging van de termijn 
voor de opruiming ervan tot 2025;

7. verwelkomt de correcties die de regering heeft aangebracht aan de nationale 
programma’s voor de vervanging van illegale gewassen (PNIS), die 99 097 
geregistreerde families (36,5 % geleid door vrouwen en 6,7 % behorend tot etnische 
gemeenschappen) in de gelegenheid hebben gesteld eraan deel te nemen, met 
financiering ten belope van 244 miljoen Amerikaanse dollar;

8. is ingenomen met alle door de JEP genomen maatregelen om een toekomst te bieden 
waarin vredesbouw en het aanpakken van straffeloosheid centraal staan, en doet een 
beroep op de JEP om haar grote inspanningen voort te zetten, in weerwil van de talrijke 
uitdagingen;

9. prijst de opmerkelijke en ongekende stap van Colombia om bescherming te verlenen 
aan circa 1 800 000 Venezolaanse migranten die in het land verblijven, wat zal 
bijdragen aan de waarborging en bescherming van hun mensenrechten, en aan de 
vermindering van het menselijke lijden, en tegelijkertijd de gelegenheid biedt voor 
betere bijstand, met inbegrip van vaccinatie tegen COVID-19, bescherming en sociale 
integratie; verzoekt de Commissie en de Raad aanzienlijk meer politieke en financiële 
steun aan Colombia te geven om de reactie te versterken en de druk op te voeren voor 
het herstel van de democratie in Venezuela; hoopt dat het initiatief van de EU om steun 
te geven aan de regionale inspanningen om de migratiecrisis het hoofd te bieden, de 
weg zal effenen voor meer steun naar het voorbeeld van de opmerkelijke solidariteit van 
Colombia, en roept andere leden van de internationale gemeenschap op samen te komen 
om Colombia in dit proces te ondersteunen;

10. erkent de inspanningen die gedaan worden voor het bestrijden van de misdaden van 
georganiseerde gewapende groepen en andere organisaties, die de 
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hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de daden van agressie tegen voormalige 
strijders; neemt kennis van de vooruitgang die geboekt is in verband met het 
strategische plan voor veiligheid en bescherming, en met het beleid voor het 
ontmantelen van illegale gewapende groeperingen;

11. roept de Colombiaanse instituties op door te gaan met het boeken van progressie bij het 
waarborgen van de volledige en permanente eerbiediging van mensenrechten, 
overeenkomstig hun plicht om de veiligheid van hun burgers te garanderen; wijst op de 
aanzienlijke daling van het aantal moorden, dat terugliep van 25 tot 23,7 per 100 000 
inwoners tussen 2019 en 2020, zoals erkend wordt in het verslag van de hoge 
commissaris voor de mensenrechten van de VN; erkent de inzet van de regering voor de 
bescherming van maatschappelijke leiders, mensenrechtenactivisten en voormalige 
strijders, en van verafgelegen gemeenschappen;

12. veroordeelt evenwel de moorden op en het geweld tegen mensenrechtenactivisten, 
voormalige FARC-strijders en sociale en inheemse leiders door georganiseerde 
criminele groepen; betreurt dat het geweld zich vooral concentreert in gebieden waar de 
georganiseerde criminaliteit hoogtij viert; dringt erop aan dat deze feiten snel en 
grondig onderzocht blijven worden, en dat de schuldigen ter verantwoording worden 
geroepen;

13. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de voormalige guerrilla’s, ondanks het feit 
dat zij zich hiertoe hebben verplicht, tot dusver geen informatie hebben verstrekt over 
de drugsmokkelroutes en financieringsbronnen van criminele groepen die activisten, 
leiders en voormalige strijders aanvallen;

14. betreurt dat op de deadline voor de overdracht van de bezittingen van de voormalige 
FARC-EP met het oog op het compenseren van de slachtoffers (31 december 2020) 
slechts 4 % van hetgeen was toegezegd ook daadwerkelijk was overgedragen; 

15. erkent, net als de internationale gemeenschap, dat deze daden gepleegd worden door 
criminele groepen en illegale gewapende groeperingen die gelinkt worden aan 
drugssmokkel en illegale mijnbouwactiviteiten; onderstreept dat veel van deze groepen 
samenspannen met en opereren onder de bescherming van het Venezolaanse regime;

16. moedigt de regering aan om in de huidige economische context alle nodige maatregelen 
te nemen om structurele veranderingen te bevorderen die ertoe kunnen bijdragen om de 
algemene situatie te verbeteren en het potentieel van de vredesakkoorden voor een 
positieve transformatie van de mensenrechtensituatie in Colombia maximaal te 
benutten; verzoekt deze maatschappelijke organisaties mee te werken aan het herstel 
van een harmonieuze samenleving in Colombia;

17. juicht het toe dat het beleid van vrede met wettigheid een pijler is van het plan voor 
herstel na COVID voor het opvangen van de gevolgen van de pandemie voor de 
plattelandsbevolking en slachtoffers, en is van mening dat dit het vredesproces ten 
goede zal komen; verzoekt de Commissie de belangrijkste onderdelen ervan te 
ondersteunen, met inbegrip van de integrerende projecten ter vergroting van het 
concurrentievermogen van de PDET-gebieden, het project voor het kadaster voor 
meerdere doeleinden, dat iets doet aan het uiterst ingewikkelde gebrek aan kadastrale 
actualisering en het landbeheer en de gemeentelijke financiën verbetert, en het 
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programma voor ‘contract farming’, dat kleine producenten in staat stelt aan 
betrouwbare afzetprocessen deel te nemen;

18. verklaart nogmaals dat geweld geen legitieme methode voor politieke strijd vormt, en 
verzoekt diegenen die wel die overtuiging hadden, om de democratie met al haar 
gevolgen en verplichtingen te omhelzen, met als eerste stap het definitief neerleggen 
van de wapens en het uitdragen van hun overtuigingen en ambities door middel van 
democratische regels en de rechtsstaat; dringt er daarom bij het Nationaal 
Bevrijdingsleger (ELN) op aan een eind te maken aan de ontvoeringen, misdaden en 
terroristische aanvallen op de bevolking in Colombia, en zich krachtig en vastberaden, 
en zonder verder uitstel, in te zetten voor vrede in Colombia;

19. onderstreept de bijdrage van de Europese Unie, met name middels het Europees Fonds 
voor vrede in Colombia, waarvan de middelen met name ingezet worden voor Integral 
Rural Reform en Reincorporation, met nadruk op ontwikkelingsprogramma’s met een 
territoriale benadering en de formalisering van landeigendom; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten steun te blijven geven in het kader van de nieuwe 
samenwerkingsinstrumenten gedurende de nieuwe begrotingsperiode;

20. onderstreept de participatie van de particuliere sector in de ondersteuning van 
slachtoffers, reïntegratie, de vervanging van illegale gewassen, en de 170 PDET-
gemeenten; verzoekt de Commissie voor meer synergie te zorgen tussen het 
handelsakkoord en de nieuwe samenwerkingsinstrumenten gericht op het waarborgen 
van toegang tot de Europese markten, uitwisseling en investeringen, teneinde te zorgen 
voor duurzaamheid van de productieve projecten en van het inkomen van de 
doelgroepen in de bevolking, en hun kwetsbaarheid voor criminaliteit en illegale 
economische activiteiten te verminderen;

21. is van oordeel dat de succesvolle implementatie van het vredesakkoord van 2016, als 
bijdrage aan globale vrede en stabiliteit, een sleutelprioriteit zal blijven van versterkte 
bilaterale betrekkingen middels het Memorandum of Understanding dat de Raad 
afgelopen januari heeft goedgekeurd; dringt in dit verband aan op nauwere 
samenwerking tussen de EU en Colombia om de levens van zowel de Colombianen als 
de burgers van de EU te verbeteren middels aanzwengeling van de synergie-effecten 
tussen het handelspartnerschap EU-Colombia en het vredesakkoord;

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
het roulerend voorzitterschap van de Raad, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Euro-
Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de regering en het Congres van 
Colombia.


