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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening tot invoering van een Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI) vloeit voort uit het onlangs ingevoerde Europees 
nabuurschapsbeleid (ENB), dat tot doel heeft steeds nauwere betrekkingen tot stand te 
brengen met landen die aan de Europese Unie grenzen of aan een gemeenschappelijk 
zeebekken liggen. Het betreft een kaderverordening die de financiële instrumenten voor de 
uitvoering van dit beleid aanreikt, overeenkomstig de bestaande en toekomstige actieplannen 
op grond van de respectieve belangen en mogelijkheden die met elk land worden 
overeengekomen.

Het voorstel heeft tot doel een krachtig instrument te creëren dat gebaseerd is op de idee dat 
goede betrekkingen en een democratische ingesteldheid, in lijn met de traditionele waarden 
van de Unie zoals eerbiediging van democratie en mensenrechten, bevordering van vrede, 
vrijheid, het Europees sociaal model en duurzame ontwikkeling, de integratie en de 
ontwikkeling zullen bevorderen in de landen die onder het ENPI vallen. Het geval van Israël 
en de Palestijnse Autoriteit (PA) zou een specifieke toepassing kunnen vormen: Israël heeft 
het ENPI reeds ondertekend en de onderhandelingen met de PA schieten goed op. De EU zou 
dan het partnerschap met beide landen kunnen aanwenden om te proberen het conflict op te 
lossen.

De financiële inspanning, die is vastgesteld op 14.929 miljoen euro voor de periode 2007-
2013, lijkt onvoldoende: aangezien er meer aandacht moet uitgaan naar de daadwerkelijke 
participatie van de partnerlanden in de EU-agentschappen, inclusief de deelname van 
wetenschapslui, technici en managers uit aangrenzende landen aan opleidingsprogramma's en 
gemeenschappelijke projecten, moeten er meer kredieten worden toegewezen. In dit opzicht 
wil de rapporteur specifiek verwijzen naar het Europees Milieuagentschap (EMA), het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA), het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) en het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDPC).

Andere gebieden van gemeenschappelijk belang voor de toekenning van kredieten zouden de 
faciliteiten voor territoriale cartografie en milieutoezicht (met name vanuit de ruimte) kunnen 
zijn.

Er heerst grote bezorgdheid over de voorgestelde begrotingslijnen zoals deze in het financieel 
memorandum van de Commissie worden gepresenteerd. De toewijzing van kredieten die voor 
het Europees nabuurschapsbeleid bestemd zijn, mag immers niet leiden tot een daling van de 
kredieten voor (niet-aangrenzende) ontwikkelingslanden in Azië, Latijns-Amerika of Afrika.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 2, lid 2, letter t)

(t) het steunen van de deelneming van 
partnerlanden aan programma’s en 
agentschappen van de Gemeenschap;

(t) het steunen van de deelneming van 
partnerlanden aan programma’s, 
agentschappen, opleidingsprogramma's en 
de toekomstige Europese onderzoeksraad 
en technologische platforms van de 
Gemeenschap;

Motivering

Het is belangrijk te investeren in de opleiding van bevoegde ambtenaren en managers uit 
partnerlanden om de deelname aan programma's doeltreffender te maken. Deelname aan 
activiteiten van de Europese Onderzoeksraad en technologische platforms zal een beter 
begrip en delen van het Europese "model" bevorderen.

Amendement 2
Artikel 15, lid 2, letter i bis) (nieuw)

i bis) om de kosten te financieren van 
faciliteiten voor territoriale cartografie en 
milieutoezicht, inclusief vanuit de ruimte; 

Motivering

Het is belangrijk partnerlanden de kans te geven deel te nemen aan toezichtsnetwerken die 
door de EU zijn opgericht.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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