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De EU en haar buitenland 
 

Inleiding 
In een snel veranderende wereld waarin de traditionele machtsverhoudingen niet meer 

vanzelfsprekend zijn, en onder druk staan moet de EU haar plaats in de wereld veel daadkrachtiger 

verdedigen. Het zal eensgezinder moeten opkomen voor haar belangen in de wereld. Of het nu gaat 

om economie, migratie, klimaat of interne stabiliteit van staten in de ring om de EU. Assertieve en 

disruptieve statelijke en non-statelijke actoren ondermijnen op veel manieren onze westerse 

democratische rechtstaat en normen- en waardenbestel. Onze belangrijkste buitenlandse partner, de 

VS, laat zich aan niemand iets gelegen liggen en handelt louter uit eigenbelang, zoals ook Rusland, 

China, Noord Korea en Iran dit doen. De VS is uiteraard nog steeds onze bondgenoot in de vrije 

wereld, onder meer als defensiepartner in de NAVO, maar de EU zal veel zelfstandiger haar belangen 

in het buitenland moeten behartigen, mede op basis van de uitgangspunten van haar waardenunie.  

 

Dit zal moeten gebeuren met een ruimer en sterker mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger van de 

EU voor Buitenlandbeleid. Het is in de huidige geopolitieke ontwikkelingen noodzakelijk dat de EU  

leiderschap toont en dat het buitenlandsbeleid meer wordt dan een papieren ambitie. Tegelijkertijd 

zal het veiligheids- en defensiebeleid onder een aparte vertegenwoordiger en Directoraat Generaal 

moeten worden geplaatst onder meer vanwege de toenemende Europese defensiesamenwerking. 

 

De EU, met de waardenunie in het achterhoofd en opkomend voor mensenrechten in de wereld, 

dient zich in te spannen voor een EU brede sanctiewet tegen mensenrechtenschenders. Deze wet, 

geïnspireerd op de Magnitsky Act, die reeds in enkele EU-staten is aangenomen, zou aan individuen, 

zoals overheidsdienaren, beschuldigd van mensenrechtenschendingen, inreisverboden moeten 

opleggen, en financiële tegoeden en andere bezittingen moeten bevriezen.  

Ring om de EU 
Van ring van instabiliteit naar ring van stabiliteit 
 

De ring van stabiliteit om de EU is de afgelopen jaren veranderd in een ring van instabiliteit. Het doel 

van het Europees Nabuurschapsprogramma, namelijk het verhogen van de stabiliteit in de ring om de 

EU, aan de oost en zuidflank, heeft zo beschouwd gefaald. Het is cruciaal om dit proces ten goede te 

keren, niet door ons af te wenden, maar door meer betrokkenheid en meer commitment. Niet alleen 

in woord maar ook in daad. In de MENA-regio betekent dit het versterken van de rechtstaat, 

democratie, het maatschappelijk middenveld en het bestrijden van corruptie. Dit kan onder meer 

door handels- en associatieverdragen aan te gaan met politieke clausules ten aanzien van deze 

facetten zodat de EU een hevel heeft om het beleid en de beloning te beïnvloeden. De rol van de EU 

in Syrië is voorlopig uitgespeeld.  
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De ring van stabiliteit bevorderen betekent ook gevoel hebben voor complexe (regionale) 

geopolitieke verhoudingen waar (partner)landen mee te maken kunnen hebben. Dit vraagt inleving 

maar ook creativiteit van de EU. Concrete voorbeelden hiervan zijn Oekraïne en Armenië. Deze 

landen wilden in 2013 nog de mogelijkheid hebben ook met Rusland economische samenwerking aan 

te kunnen gaan, om verschillende redenen; hoofdzakelijk vanuit het oogpunt van nationaal belang. 

De EU weigerde dit, en dwong een of/of keuze, wat bij beide landen resulteerde in een weigering het 

associatieverdrag te tekenen (Oekraïne, 2013) of te starten (Armenië, 2013). 

 

Drie van de zes deelnemende landen aan het Oostelijk Partnerschap hebben een associatieverdrag en 

visumvrij reizen naar de EU Schengenzone. Alle drie hebben nog veel werk te verrichten als het gaat 

om de implementatie van het associatieverdrag, maar hebben geen nieuwe harde (EU) doelen die 

binnenlands de politici dwingen tot hervormingen. Een land als Georgië lobbyt inmiddels voor een EU 

lidmaatschapsperspectief. Door de heersende opvattingen in de EU over verdere uitbreiding is er 

voor een land als Georgie nu geen duidelijke horizon meer, terwijl een concrete stip op de horizon, 

een einddoel, democratische ontwikkeling aantoonbaar bevordert. De EU moet gemotiveerde 

partnerlanden blijven stimuleren in hun ontwikkeling en een alternatieve horizon kunnen bieden bij 

gebrek aan lidmaatschapstraject. Denk aan Europese Economische Ruimte of Douane Unie.  

 

Voorstellen 

• De Europese Unie moet in haar buitenland- en veiligheidsbeleid met één krachtige stem spre-

ken. Het mandaat van de Hoge Vertegenwoordiger moet daarom worden versterkt; 

• De Europese dienst voor extern optreden (European External Action Service) neemt meer ta-

ken over van nationale Europese ambassades, onder andere op het gebied van inlichtingen 

en consulaire zaken; 

 

• Scherpe veroordeling militaire annexatie van de Krim door de Russische Federatie en handha-

ven sanctiebeleid enerzijds en anderzijds dialoog onderhouden met zowel maatschappelijke 

als politieke organisaties in Rusland, benadrukken belang van de internationale rechtsorde; 

• De EU zet zich in voor de berechting van de daders van MH17; 

• Scherpe veroordeling aantasting rechtsstaat in Turkije, massale arrestatiegolf en onderdruk-

king minderheden enerzijds en anderzijds initiatieven ontplooien in het maatschappelijk veld; 

 

Toelichtende context / achtergrond 

Armenië is voor haar nationale veiligheid in het conflict met Azerbeidzjan geheel afhankelijk van Russische steun. Het kan 

en wil de relatie met Rusland niet op het spel zetten, het heeft ook geen vervanging. De EU of NAVO zullen deze plaats niet 

overnemen. Armenië is in 2015 lid geworden van de Russisch geleide Euraziatische Economische Unie, maar wil nog 

steeds economische integratie met de EU. Het heeft inmiddels een CEPA verdrag met de EU getekend. Toch ervaart het 

een complexe realiteit en is het zoekende naar een meer hybride (of maatwerk) oplossing. Armenië kent geen landsgrens 

met Rusland, maar is voor haar handel daarmee afhankelijk van de logistieke afwikkeling door Georgië. Dit land heeft 

echter een associatieverdrag met de EU, en kent aan Armeense en Russische zijde een harde grens. De Armeense 

economie lijdt hierdoor schade – het kan de doelstellingen van economische samenwerking niet optimaliseren. De EU zou 

hier met veel meer oog voor de realiteit en lokale en regionale belangen kunnen opereren en meedenken.   

(referentie reis D66 Internationaal naar Georgië/Armenië, zie uitgebreid verslag) 
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• EU sanctiewet tegen mensenrechtenschenders met inreisverboden en bevriezen tegoeden; 

• Koppelen mensenrechten aan handelsvoordelen als thema voor nauwere samenwerking met 

landen buiten de EU, voortbordurend op Verdrag van Lissabon en de Kopenhagen criteria;  

• NGO’s op het gebied van mensenrechten, LHBT-rechten, diversiteit, gender equality, media-

bewustzijn en ethische journalistiek intensiever ondersteunen; 

• Oog blijven houden voor de specifieke situatie per land, die soms door de geopolitieke ver-

houdingen tot bepaalde keuzes of beperkingen gedwongen zijn (Armenië casus); 

• Meer betrekken van jongerenorganisaties bij het opzetten van economische en culturele sa-

menwerking met landen in de nabuurschap regio via onderwijs en voorlichting; 

• Stimuleren van dialoog tussen tegenover elkaar staande groepen. Denk hierbij aan de Pales-

tijns-Israëlische dialoog (Yad be Yad) en de dialoog tussen Armeense en Turkse culturele orga-

nisaties (Eurasian Partnership Foundation); 

 

• Volwaardig Europees Asielbeleid met een Europees Asielbureau dat asielprocedures van de 

lidstaten harmoniseert;  

• Vluchtelingenopvang in veilige landen verbeteren; Asielaanvragen EU ter plekke behandelen;  

• Bindende mensenrechtenclausule voor opvang van asielzoekers in gehele EU; 

• Geen migratieakkoorden met Afrikaanse regeringen als er geen Europees toezicht en controle 

op uitvoering plaats kan vinden; naleving internationale vluchtelingen verdragen centraal;  

• Aanpak “gouden paspoorten” in diverse EU lidstaten waar het mogelijk is de nationaliteit te 

“kopen” door een grote investering te doen. Hierdoor kunnen mensen zich met dubieus ver-

kregen kapitaal in de EU inkopen. Zie onder meer Russische oligarchie die zo vrijhavens heeft 

in Cyprus, Malta en het VK. Dit staat haaks op gelijkheidsprincipes.   

 

• Oprichting onafhankelijke Europese wapenexportautoriteit, onder verantwoordelijkheid van 

de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die in geval van 

conflicterende afwegingen tussen lidstaten tot advies komt; 

• Aparte DG voor Europees defensie- en veiligheidsbeleid; 

• NAVO belangrijke waarborg voor veiligheid en stabiliteit, maar ook versterken eigen koers EU; 

• Verdere samenwerking tussen NAVO en PESCO. Vooral in civiele taken kan PESCO de NAVO-

ambities verstevigen. 

• Kritisch energie beleid. Zowel Nord Stream 2 als Turk Stream (South Stream) pijpleidingen 

maken transfer van Russisch gas door Oekraïne overbodig. Oekraïne verwordt zo tot eindaf-

nemer (van Russisch gas) wat chantabiliteit van Oekraïne verhoogt, en de (transito) inkom-

sten voor de staat enorm reduceert. Beide zijn niet in het belang van het verhogen van de 

stabiliteit aan de EU grenzen;  


