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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van het Middellandse-
Zeegebied
(2008/2231(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Het 
proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied" (COM(2008)0319),

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

– gezien de verklaring van de Top voor de Middellandse Zee, van 13 juli 2008 in Parijs,

–  gezien de conclusies van de Euro-mediterrane conferentie van ministers van Buitenlandse 
Zaken van 5 en 6 november 2007 in Lissabon,

– gezien de conclusies van de Euro-mediterrane Top van 27 en 28 november 2005 in 
Barcelona, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Euro-mediterrane
partnerschap,

– gezien de verklaring van het Bureau van de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering 
(EMPV) van 12 juli 2008,

– gezien de slotverklaring van het voorzitterschap van de EMPV alsook de aanbevelingen 
die op de vierde plenaire vergadering van de EMPV van 27 en 28 maart 2008 in Athene 
zijn aangenomen,

– onder verwijzing naar zijn vroegere ontwerpresoluties over het Middellandse-Zeebeleid 
van de Europese Unie, inzonderheid die van 5 juni 20081,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Een 
nieuwe impuls voor EU-maatregelen inzake mensenrechten en democratisering met 
mediterrane partners - Strategische richtsnoeren" (COM(2003)0294),

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement 
betreffende de versterking van het Europese nabuurschapsbeleid (COM(2006)0726),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2007 over de versterking van het 

                                               
1 Aangenomen teksten van deze dag, P6_TA(2008)0257.



PE412.142v01-00 4/7 PR\741407NL.doc

NL

Europese nabuurschapsbeleid1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de 
Commissie constitutionele zaken, de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid en de Commissie internationale handel (A6-0000/2008),

A. gezien de centrale ligging van het Middellandse-Zeegebied en de toenemende 
gemeenschappelijke belangen van de Europese Unie en de partnerlanden ten aanzien van 
de uitdagingen van de globalisering, het vreedzaam samenleven en bijgevolg de noodzaak 
om te zorgen voor een grotere regionale cohesie en de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke beleidsstrategie in de regio,

B. overwegende dat de economische, politieke en culturele kloof tussen beide oevers van de 
Middellandse Zee de doelstelling van de verwezenlijking van een ruimte van vrede, 
veiligheid en gedeelde welvaart dreigt te vertragen,

C. overwegende dat de betrekkingen tussen de Europese Unie en de partnerlanden in het 
Middellandse-Zeegebied dringend aan een grondige vernieuwing toe zijn, op basis van 
wat al is gerealiseerd, maar ook rekening houdend met de beperkte resultaten van de 
beleidsmaatregelen die tot nu toe zijn verwezenlijkt, in het bijzonder de ontgoochelende 
balans van het proces van Barcelona,

D. gezien de beperkingen van het nabuurschapsbeleid met de mediterrane landen, dat, door 
de bilaterale betrekkingen op de voorgrond te stellen, niet in staat blijkt te zijn om bij te
dragen aan de gezamenlijke verwezenlijking van significante hervormingen in de regio,

E. overwegende dat de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van het gehele 
Middellandse-Zeegebied op pariteit moeten berusten,

F. overwegende dat de territoriale en de economische integratie tussen de landen aan de 
Middellandse Zee moeten worden bevorderd,

G. overwegende dat het geheel van de politieke betrekkingen tussen de landen van de Euro-
mediterrane regio niet op louter intergouvernementeel niveau kunnen worden aangepakt,

H. overwegende dat de EMPV een belangrijke rol vervult als enige parlementaire assemblee 
die de 27 lidstaten van de Unie en alle partijen die betrokken zijn bij het vredesproces in 
het Midden-Oosten verenigt,

I. overwegende dat de deelneming van de plaatselijke besturen, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld van wezenlijk belang is voor het aanzwengelen van de Euro-
mediterrane betrekkingen,

J. overwegende dat dubbel gebruik van en concurrentie tussen bestaande instrumenten, 
beleidsmaatregelen en institutionele niveaus absoluut moet worden voorkomen en dat 
daarentegen moet worden gezorgd voor coherentie in het gehele bestel van de Euro-

                                               
1 Aangenomen teksten van deze dag, P6_TA(2007)0538.
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mediterrane betrekkingen,

1. is van oordeel dat het voorstel "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse
Zeegebied", dat op de Top voor de Middellandse Zee, in Parijs, op 13 juli 2008 is 
goedgekeurd door de Staatshoofden en Regeringsleiders, een stap voorwaarts is in de 
richting van de economische en territoriale integratie tussen de mediterrane landen; 
spreekt zijn tevredenheid uit over de openstelling voor landen die niet bij het partnerschap 
zijn betrokken en over de doelstelling om paritaire betrekkingen tot stand te brengen 
tussen de Europese Unie en de mediterrane partnerlanden;

2. spreekt zijn voldoening uit over het feit dat de instellingen van de Europese Unie zich 
hebben uitgesproken ten gunste van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied;

3. stemt in met het besluit om te opteren voor een multilateraal kader, via het definiëren van 
enkele grote projecten, die moeten worden gerealiseerd aan de hand van de nieuwe 
instrumenten van "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied"; 
wijst echter op het ontbreken van strategieën voor economische en territoriale integratie 
van de Middellandse-Zeeregio om deze projecten te schragen;

4. is van mening dat voor de verwezenlijking van de projecten geopteerd moet worden voor 
de formule van "programmaovereenkomsten", waarin, op basis van het 
subsidiariteitsbeginsel, de verantwoordelijkheden van de diverse institutionele niveaus –
Europese Unie, lidstaten, regio's, ondernemingen, sociale partners – op het vlak van de 
financiering, het beheer en de controle duidelijk worden afgelijnd;

5. dringt aan op de ontwikkeling van nieuwe en ruimere mogelijkheden voor de financiering 
van de projecten, waarbij ook de particuliere sector wordt betrokken; zegt nogmaals zijn 
steun toe aan de oprichting van een Euro-mediterrane investeringsbank;

6. is van oordeel dat, in afwachting van de herziening van de financiële vooruitzichten, het 
EU-aandeel in de financiering van de mediterrane projecten niet ten koste mag gaan van 
de lopende of geplande Euro-mediterrane regionale programma's, op de versterking 
waarvan het Europees Parlement bij herhaling heeft aangedrongen; wijst in deze context 
op de invloed die het Europees Parlement kan uitoefenen in het kader van de 
begrotingsprocedure;

7. is van mening dat de institutionele structuur waarin door "Het proces van Barcelona: Unie 
voor het Middellandse Zeegebied" wordt voorzien, met name het gedeelde 
voorzitterschap, de tweejaarlijkse topontmoetingen, het gezamenlijk permanent comité, de 
bijeenkomsten van hogere ambtenaren, de instelling van een gezamenlijk secretariaat, 
ertoe bijdraagt de verantwoordelijkheden in het kader van het partnerschap opnieuw in 
evenwicht te brengen; wacht in dat verband op de besluiten van de eerste bijeenkomst van 
de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen van "Het proces van Barcelona: Unie 
voor het Middellandse Zeegebied" op 3 november 2008;

8. dringt erop aan dat in de besluiten betreffende de implementatie van het institutionele 
stelsel van dit initiatief rekening wordt gehouden met de rol van de EMPV en het 
Europees Parlement;
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9. spreekt zijn voldoening uit over de erkenning van de EMPV als legitieme parlementaire 
pijler van "Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied"; dringt aan 
op de versterking van de rol van de EMPV op basis van het recht om voorstellen te doen
voor en controle uit te oefenen op de strategieën voor economische en territoriale 
integratie en de projecten, en op basis van de mogelijkheid om aanbevelingen te doen ter 
attentie van de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken;

10. wijst erop dat enkele landen die aan "Het proces van Barcelona: Unie voor het 
Middellandse Zeegebied" deelnemen buiten het Euro-mediterrane partnerschap vallen; 
verzoekt in dat verband de Raad, de Commissie en alle staten die aan "Het proces van 
Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied" deelnemen een coherent kader van 
betrekkingen in het leven te roepen waarin duidelijk is dat de Unie voor het Middellandse-
Zeegebied een onderdeel is van het partnerschap dat specifiek gericht is op de 
economische en territoriale integratie tussen de landen van het Middellandse-Zeegebied;

11. onderstreept dat het gehele Euro-mediterrane beleid aan een grondige vernieuwing toe is, 
waarbij de politieke dimensie en de gezamenlijke ontwikkeling meer belang moeten 
krijgen; wijst er nogmaals op dat in ieder geval dit beleid ruimer is dan het initiatief van 
"Het proces van Barcelona: Unie voor het Middellandse Zeegebied";

12. is van oordeel dat de vraagstukken vrede en veiligheid, mensenrechten en democratie, 
alsook de culturele samenwerking in een Euro-mediterrane context moeten worden 
aangepakt; wijst erop dat de Unie voor het Middellandse-Zeegebied daar een onderdeel 
van is en als taak heeft zich, door middel van strategische plannen en specifieke projecten, 
bezig te houden met de territoriale, infrastructuur- en milieuproblemen;

13. spreekt de wens uit dat de intensivering van de Euro-mediterrane betrekkingen bijdraagt 
aan de verwezenlijking van het plan voor de totstandbrenging van een ruimte van vrede en 
welvaart; onderstreept dat dit doel alleen kan worden bereikt indien de conflicten in de 
regio via onderhandelingen worden opgelost; wijst erop dat er dringend behoefte is aan 
een doctrine van gedeelde veiligheid met de Arabische landen, met inbegrip van de 
Golfstaten, en met alle mediterrane landen;

14. onderstreept het belang van de eerbied voor de mensenrechten en van de rechtsstaat; 
dringt aan op een evaluatie van de tot nu toe bereikte resultaten en de adequaatheid van de 
instrumenten die worden ingezet in het kader van het partnerschap, onder meer vergeleken 
met de andere internationale organisaties zoals de Raad van Europa;

15. stelt met bezorgdheid vast dat onder de regeringen van de lidstaten een sterke neiging 
bestaat om het mediterrane beleid en in het bijzonder het beheer van het 
immigratieverschijnsel te eenzijdig uit veiligheidsoogpunt te benaderen;

16. acht het van wezenlijk belang om concrete en voelbare doelstellingen op sociaal vlak te 
realiseren; herinnert er in dat verband aan dat de doelstelling van de totstandbrenging van 
een vrijhandelszone niet alleen mag worden beoordeeld uit het oogpunt van de 
economische groei, maar vooral uit dat van de werkgelegenheid; wijst erop dat de 
werkloosheid onder jongeren en vrouwen het meest dringende sociale probleem is in de 
Middellandse-Zeelanden;
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17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en van alle partnerlanden.
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