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Voor de delegaties gaan hierbij de Raadsconclusies over het Europees nabuurschapsbeleid die de 

Raad (Buitenlandse Zaken) op 20 juni 2011 heeft aangenomen.
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BIJLAGE

Conclusies van de Raad inzake het Europees nabuurschapsbeleid

1. Verheugd over de bekendmaking van de gezamenlijke mededeling "Inspelen op de verande-

ringen in onze buurlanden" van 25 mei 2011, dankt de Raad de hoge vertegenwoordiger en de 

Commissie voor deze reactie op zijn uitnodiging van 26 juli 2010 om een reflectie op gang te 

brengen over de toekomstige uitvoering van het ENB. De Raad is tevens verheugd over het 

overleg dat met het oog op de gezamenlijke mededeling is gevoerd.

2. De nieuwe aanpak van de EU zal berusten op wederzijdse verantwoordingsplicht en gemeen-

schappelijke inzet voor universele waarden als vrijheid, democratie, naleving van de mensen-

rechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. Het partnerschap tussen de EU en elk 

van haar buurlanden zal inspelen op hun behoeften, capaciteiten en hervormingsdoel-

stellingen. Het zal berusten op gezamenlijke zeggenschap en differentiatie. Een dergelijk 

partnerschap kan een leidraad zijn voor landen die bereid en in staat zijn om stappen te zetten 

in de richting van nauwere politieke associatie en geleidelijke economische integratie in de 

interne markt van de EU. Actieplannen en gelijkwaardige documenten zullen efficiënter 

worden gebruikt door het centraal stellen van een beperkt aantal prioriteiten, met een duide-

lijker volgorde van maatregelen, duidelijkere doelstellingen en preciezere ijkpunten, en zullen 

een sterkere politieke aansturing krijgen. Zo kunnen partners voorrang geven aan her-

vormingen, en is een betere koppeling mogelijk tussen de beleidsdoelstellingen en de 

programmering van de steun.
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3. De Raad is het erover eens dat meer steun moet worden verleend aan partners die bezig zijn 

met de opbouw van een duurzame en blijvende democratie, en aan inclusieve economische 

ontwikkeling, en dat zowel de oostelijke als de zuidelijke dimensie van het ENB moet worden 

versterkt, met name op het gebied van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat. Hij 

onderstreept dat nauwere politieke samenwerking, hechtere economische integratie en 

verhoogde EU-steun zullen afhangen van vorderingen in de richting van hervormingen. De 

partnerschappen zullen worden afgestemd op de behoeften van de partners die bereid zijn 

hervormingen door te voeren en effectief met de EU samen te werken op alle relevante 

terreinen, en kunnen worden heroverwogen wanneer hervormingen uitblijven. Deze 

beginselen zouden zonder onderscheid op alle ENB-partners van toepassing zijn. De Raad 

verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie de passende mechanismen en 

instrumenten te ontwerpen waarmee deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

4. Het verheugt de Raad dat in de gezamenlijke mededeling de nadruk wordt gelegd op een 

partnerschap met de samenleving. Hij verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie 

met concrete voorstellen te komen ter ondersteuning van het maatschappelijk middenveld, 

waaronder voorstellen met betrekking tot een Europees Fonds voor Democratie en een 

Faciliteit voor het maatschappelijk middenveld, en voor de EU nieuwe instrumenten te 

ontwikkelen ter ondersteuning van de ontwikkeling en de werking van een diepgewortelde en 

duurzame democratie in de buurlanden, en wel in volledige overeenstemming met de 

bestaande instrumenten en structuren.
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5. De Raad erkent de economische voordelen van een versterkte handel in goederen en diensten, 
het potentieel voor grotere investeringen en het belang van geleidelijke economische inte-
gratie in de interne markt van de EU, en is van oordeel dat de EU die integratie moet blijven 
nastreven door middel van de totstandbrenging van diepe en brede vrijhandelsruimtes met 
ENB-partners, zoals voorgesteld in de gezamenlijke mededeling, zodra de voorwaarden daar-
voor zijn vervuld. De opening van onderhandelingen over dergelijke vrijhandelsruimtes 
vereist het lidmaatschap van de WTO en een grondige voorbereiding op basis van kernaan-
bevelingen. De Raad verwacht dat er snel vorderingen zullen worden gemaakt met de lopende 
onderhandelingen over een vrijhandelsruimte met Oekraïne, en neemt nota van de vooruit-
gang die enkele andere oostelijke partners hebben geboekt met de uitvoering van de kernaan-
bevelingen. Het stemt hem tot voldoening dat vandaag de onderhandelingsrichtsnoeren zijn 
aangenomen voor een diepe en brede vrijhandelsruimte met de Republiek Moldavië. Wat de 
zuidelijke mediterrane landen betreft, moedigt de Raad initiatieven aan om op het gebied van 
handel en investeringen de banden aan te halen met partners die werken aan democratische en 
economische hervormingen. Daartoe verzoekt de Raad de Commissie om aanbevelingen voor 
richtsnoeren voor onderhandelingen over een diepe en brede vrijhandelsruimte met geselec-
teerde zuidelijke mediterrane partners. De Raad is het erover eens dat de EU in het kader van 
lopende of toekomstige onderhandelingen de kansen op toegang tot de markt moet trachten te 
verbeteren, waar passend ook door de handelsconcessies te verruimen, met inachtneming van 
de specifieke omstandigheden van elk afzonderlijk partnerland.

6. Goed beheerde mobiliteit is van cruciaal belang voor wederzijds begrip, zakelijke 
betrekkingen en economische groei, zowel in de EU als in de partnerlanden. Indachtig de 
verklaring van de Europese Raad van 11 maart 2011 en de conclusies van de Raad Justitie en 
Binnenlandse Zaken van 9 juni 2011 verzoekt de Raad de Commissie de werkzaamheden met 
de partners op dit gebied voort te zetten en te intensiveren op basis van de totaalaanpak van 
migratie. De EU zal voorbereidingen treffen voor de start van onderhandelingen over 
mobiliteitspartnerschappen met Marokko, Tunesië en Egypte, als eerste groep, zoals voor-
gesteld door de Commissie in haar mededeling van 25 mei 2011. De EU zal het potentieel van 
de EU-visumcode voor bonafide reizigers tussen de EU en alle partners ten volle trachten te 
benutten. Overeenkomstig de conclusies van de Raad JBZ van 9 en 10 juni zal de EU per 
geval nagaan of met de zuidelijke partners  overname- en visumfaciliteringsovereenkomsten 
kunnen worden gesloten en de betrokkenheid van de EU zal onder meer afhangen van effec-
tieve samenwerking tegen illegale immigratie, ook op het vlak van overname en grensbeheer. 
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De Raad verwijst naar zijn conclusies over het oostelijk partnerschap van 25 oktober 2010, en 
stelt dat de EU de onderhandelingen met Armenië over een mobiliteitspartnerschap zal 
trachten af te sluiten; ook zal zij, parallel met de overnameovereenkomsten met Belarus, 
onderhandelingen op gang trachten te brengen over visumfaciliteringsovereenkomsten met 
Belarus, zodat de hele bevolking ervan profiteert, en met Armenië en Azerbeidzjan. De Raad 
is ingenomen met de inwerkingtreding van de visumfaciliterings- en overname-overeen-
komsten met Georgië. De Raad is verheugd over de presentatie van de voortgangsverslagen 
over de uitvoering van de actieplannen voor visumliberalisering met Oekraïne en de 
Republiek Moldavië, die als nuttig voorbeeld voor de overige oostelijke partners kunnen 
dienen, met inachtneming van de specifieke kenmerken en de vorderingen van elk land, 
conform de verklaring van Praag en de latere conclusies van de Raad.

7. De Raad verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie de in de mededeling vervatte 

voorstellen met betrekking tot sectorale samenwerking uit te voeren in nauwe samenwerking 

met andere initiatieven die in de aangrenzende landen worden ontplooid. Ook zal de EU de 

deelname van partnerlanden aan EU-programma's en -agentschappen faciliteren.

8. Overeenkomstig de normale begrotingsprocedures en met name zonder dat wordt geraakt aan 

het meerjarig financieel kader, zal worden besloten tot beduidend meer financiële steun, 

maximaal 1,242 miljard euro, om de dringende behoeften te lenigen en om in te spelen op de 

nieuwe uitdagingen en lopende hervormingen in het nabuurschap. De Raad ziet uit naar het 

voorstel van de Commissie aan de begrotingsautoriteit in dat verband. Bij de toekenning van 

deze middelen zal ten volle rekening worden gehouden met de behoeften van de partner-

landen, hun bereidheid om hervormingen in te zetten en hun voortgang in de richting van in 

de mededeling omschreven duurzame en blijvende democratie. De Raad verzoekt de 

Commissie om, samen met de EIB, na te gaan hoe operaties met risicokapitaal in het nabuur-

schap kunnen worden versterkt, met inachtneming van gezond begrotingsbeheer. Ook onder-

streept de Raad dat de prioritering van bestaande middelen moet worden herzien en bevestigt 

hij zijn steun aan de verhoging van de lening van de EIB. Ook spreekt de Raad opnieuw zijn 

steun uit voor de uitbreiding van het actiegebied van de EBWO tot de zuidelijke partners die 

werken aan een overgang naar democratie en richt hij een oproep tot de andere belangrijke 

donoren en de internationale financiële instellingen om daaraan een bijdrage te leveren.
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9. In de context van de versterkte aanpak van het ENB ziet de Raad uit naar het voorstel van de 
Commissie om in het kader van het volgende financiële meerjarenkader een nieuw instrument 
voor het Europees nabuurschap in te voeren dat gebaseerd is op vereenvoudigde program-
mering, in sterkere mate door beleid wordt gestuurd en meer differentiatie biedt op basis van 
een  "meer voor meer"-benadering, inclusief de flexibiliteit waarmee de middelen beter 
kunnen worden gericht, in overeenstemming met de met hervorming samenhangende 
prestaties en behoeften, en dat het nieuwe ambitieuze niveau van het beleid weerspiegelt. Het 
nieuwe instrument dient ook als ondersteuning van regionale samenwerking en grensover-
schrijdende samenwerking aan de buitengrens van de EU, en in dit verband benadrukt de 
Raad tevens dat het voor een doeltreffende uitvoering van belang is dat er flexibele 
mechanismen beschikbaar zijn. De Raad zal deze punten bij de debatten over het volgende 
financiële meerjarenkader opnieuw bespreken.

10. De Raad ziet uit naar de topbijeenkomst van het oostelijk partnerschap in Warschau op 29 en 
30 september 2011 voor de intensivering van de betrekkingen tussen de EU en de oostelijke 
partners. Het oostelijk partnerschap streeft naar snellere politieke associatie en economische 
integratie, overeenkomstig de Gezamenlijke verklaring van de top van het oostelijk partner-
schap te Praag op 7 mei 2009, op basis van de gedeelde waarden zoals vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtstaat. Deze waar-
den worden door alle lidstaten van de Europese Unie onderschreven. De Raad neemt er nota 
van dat sommige partners Europese aspiraties hebben en voor Europa kiezen. Tevens verzoekt 
de Raad de hoge vertegenwoordiger en de Commissie met een stappenplan te komen voor de 
verdere uitvoering van het oostelijk partnerschap, op basis van de resultaten van de top-
bijeenkomst en gelet op de verdere uitvoering van vlaggenschipinitiatieven en concrete 
projecten, tezamen met voorstellen over intensivering van de regionale samenwerking.

11. De Raad benadrukt het belang van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied (UMZ), die een 
aanvulling is op de bilaterale betrekkingen tussen de EU en haar partners in het zuiden en 
moet worden versterkt voor het organiseren van doeltreffende en resultaatgerichte regionale 
samenwerking door middel van concrete projecten. De Raad heeft met genoegen kennis 
genomen van de benoeming van Youssef Amrani tot secretaris-generaal van het secretariaat 
van de UMZ. De Raad herhaalt zijn steunbetuiging aan het secretariaat van de UMZ, dat als 
een katalysator staten, de EIB, internationale financiële instellingen en de particuliere sector 
moet samenbrengen rond concrete projecten met een strategisch belang en dat het creëren van 
werkgelegenheid, innovatie en groei in de gehele regio moet steunen.
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12. Het ENB moet ten uitvoer worden gelegd in overeenstemming met de nieuwe uitdagingen in 
de zuidelijke buurlanden. Overgangen kunnen lang en moeizaam zijn, maar de Raad stelt 
nadrukkelijk dat de EU en de lidstaten alle mogelijke steun zullen verlenen aan concrete 
pogingen van de regeringen die echt werk maken van politieke en economische 
hervormingen, evenals aan het maatschappelijk middenveld. In dit verband moedigt de Raad 
de hoge vertegenwoordiger en de Commissie aan ervoor te zorgen dat bij de uitvoering  van 
de mededeling van 8 maart over een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met 
het zuidelijke Middellandse Zeegebied, overeenkomstig de desbetreffende conclusies van de 
Europese Raad, rekening wordt gehouden met de nieuwe aanpak, uiteengezet in de mede-
deling "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden". De Raad verheugt zich erover dat 
er door de hoge vertegenwoordiger een taskforce voor de zuidelijke mediterrane landen is 
ingesteld die de inspanningen van de EU om samenhangende internationale steun te 
verkrijgen voor het versterken van de democratie en de inclusieve economische ontwikkeling 
in het Middellandse-Zeegebied, zal ondersteunen. Ook steunt de Raad het voorstel van de 
hoge vertegenwoordiger om een SVEU te benoemen voor de zuidelijke mediterrane landen en 
benadrukt hij dat deze SVEU zo snel mogelijk aan de slag moet. De Raad is verheugd met het 
partnerschap van Deauville en de steun van de G8 voor de landen die in een overgangsfase 
naar democratie zitten.

13. De Raad moedigt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie aan gebruik te maken van de 
kansen die het Verdrag van Lissabon biedt om de EU een grotere rol te laten spelen bij het 
oplossen van de slepende conflicten, met aandacht voor bestaande regelingen, en gezamen-
lijke inspanningen te blijven doen om de regionale veiligheid in ons nabuurschap te verhogen, 
en daarbij een gecombineerd gebuik te maken van instrumenten van het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en van andere EU-instrumenten. De Raad roept de partner-
landen op meer inspanningen te doen om conflicten op te lossen en de steun van de EU opti-
maal te benutten.

14. De Raad is het ermee eens dat de lidstaten de EU-steun in de context van het Europees 
nabuurschapsbeleid moeten aanvullen en versterken met nationale steunprogramma's, met een 
strakke coördinatie. Ook spoort hij de Europese Commissie ertoe aan de coördinatie met 
andere donoren en met internationale financiële instellingen te intensiveren.

15. De Raad ziet uit naar de uitvoering van de mededeling "Inspelen op de veranderingen in onze 
buurlanden" en verzoekt de hoge vertegenwoordiger en de Commissie in 2012 verslag uit te 
brengen.

_______________


