5e top van het Oostelijk Partnerschap in Brussel

Mythes over het Oostelijk Partnerschap
MYTHE 1
Deelname aan het Oostelijk Partnerschap leidt tot EU-lidmaatschap
NIET WAAR: Het initiatief inzake het Oostelijk Partnerschap is geen proces voor toetreding tot de EU. Het
heeft ten doel een gemeenschappelijke ruimte van gedeelde democratie, welvaart, stabiliteit en intensievere
samenwerking te tot stand te brengen. Het initiatief inzake het Oostelijk Partnerschap biedt een inclusief
kader voor de lidstaten van de Europese Unie, plus Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek
Moldavië en Oekraïne voor samenwerking op het gebied van met name: 1) economische ontwikkeling en
marktkansen; 2) verbetering van de instellingen en behoorlijk bestuur; 3) connectiviteit, energie-efficiëntie,
milieu en klimaatverandering; en 4) mobiliteit en interpersoonlijke contacten. Het staat elk land vrij het
ambitieniveau en de doelstellingen te bepalen die het nastreeft in zijn betrekkingen met de Europese Unie.

MYTHE 2
Het initiatief inzake het Oostelijk Partnerschap is door de EU in het leven
geroepen om Rusland te provoceren
NIET WAAR: Het initiatief inzake het Oostelijk Partnerschap is tegen geen enkel land gericht; het is een tot
wederzijds voordeel strekkend en constructief platform voor landen in de regio om nauwere betrekkingen
met de EU aan te knopen, indien zij daarvoor kiezen. De EU vraagt geen van haar partners te kiezen tussen de
EU en andere landen. Wij staan voor goede nabuurschapsbetrekkingen. Het Oostelijk Partnerschap eerbiedigt de
individuele aspiraties en ambities van elk partnerland.

MYTHE 3
Het Oostelijk Partnerschap leidt tot destabilisatie of regimewisseling
NIET WAAR: De transformatieve agenda van het Oostelijk Partnerschap is erop gericht positieve verandering te
brengen in het leven van de burgers van de Europese Unie en van de landen van het Oostelijk Partnerschap. Een
cruciale manier om dat te bewerkstelligen is het omarmen en stimuleren van democratische regels en
beginselen. De EU legt de partnerlanden geen maatregelen of programma op. Het algemene doel van de
samenwerking is een gemeenschappelijke ruimte van gedeelde democratie, welvaart en stabiliteit tot
stand te brengen naargelang de aspiraties van elk afzonderlijk land.

MYTHE 4
De agenda van het Oostelijk Partnerschap wordt de partners tegen hun wil
opgedrongen
NIET WAAR: Het Oostelijk Partnerschap is een gezamenlijk initiatief van de Europese Unie en de zes
partnerlanden. Het werd niet opgelegd en de landen kunnen zelf kiezen hoever hun engagement en ambities
reiken. De EU legt de partnerlanden geen hervormingsagenda of waarden op. Het tegendeel is waar. Het zijn de
partnerlanden die kiezen voor afstemming op de EU-normen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door transparante
en verantwoordingsplichtige governancestructuren op te zetten en industrienormen te harmoniseren om te
kunnen profiteren van wederzijdse handelsmogelijkheden.

MYTHE 5
Het geld van de EU gaat verloren door de corruptie
NIET WAAR: EU-middelen zijn steeds onderworpen aan strikte controle- en verslagleggingsprocedures.
Bovendien treft corruptie de gewone mensen het hardst, en daarom is één van de topprioriteiten die de EU in de
partnerlanden steunt, de bestrijding van corruptie: hervorming van het gerechtelijk apparaat; constitutionele
en electorale hervormingen; algemene verbetering van het ondernemingsklimaat, en hervorming van het
openbaar bestuur. Het steunen van deze hervormingen, die op de instelling van een eerlijk systeem gericht zijn,
met teugels en tegenwichten, is in het belang van de burgers van de EU én van de partnerlanden.

MYTHE 6
Het Oostelijk Partnerschap heeft massale migratie vanuit deze landen naar
de Europese Unie mogelijk gemaakt
NIET WAAR: De Europese Unie heeft met Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne overeenkomsten gesloten
op grond waarvan burgers van deze landen die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort, 90 dagen binnen
een periode van 180 dagen zonder visum naar het Schengengebied kunnen reizen. Zij kunnen naar Europa
komen voor toeristische doeleinden, om familie of vrienden te bezoeken, of voor zaken, maar niet om er te
werken. Met Armenië en Azerbeidzjan zijn er visumversoepelingsovereenkomsten waardoor de burgers van die
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landen nog wel een visum moeten hebben, maar met minder administratieve rompslomp te maken krijgen als
zij naar het Schengengebied willen reizen. Bij deze overeenkomsten horen overnam overeenkomsten, waarin
de procedures zijn vastgesteld voor de terugkeer van irreguliere migranten naar hun land, daaronder
begrepen migranten die bij criminele activiteiten betrokken zijn. Aan de hand van relevante databanken wordt
systematisch gecontroleerd of mensen die de buitengrenzen van de EU oversteken, geen bedreiging vormen
voor de openbare orde, de interne veiligheid of de volksgezondheid. Tot die databanken behoren het
Schengeninformatiesysteem en de databank van Europol voor gestolen en verloren reisdocumenten. Er loopt een
project van Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap, om het grensbeheer in de zes partnerlanden
te verbeteren. Aan de betrokken autoriteiten wordt opleiding op maat aangeboden om hen te helpen de
veiligheid te verbeteren, kwetsbare mensen te beschermen (bv. asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel),
grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en corruptie in te dijken.

MYTHE 7
Vrije handel zet de deur open voor oneerlijke concurrentie van producten uit
de partnerlanden op de EU-markt en voor goedkopere arbeidskrachten
NIET WAAR: De handelsbetrekkingen tussen de EU en de partnerlanden strekken tot wederzijds voordeel. De
landen van het Oostelijk Partnerschap bieden Europese bedrijven nieuwe markten en consumenten, en de diepe en
brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en Oekraïne bieden de burgers van deze landen meer keuze en
veiligere en kwalitatief betere producten dankzij de verhoogde normen inzake consumentenbescherming. De
uitvoer van de EU naar de zes partnerlanden is bijna verdubbeld, van € 16,3 miljard in 2004 tot € 30 miljard in
2016. De cijfers voor de eerste acht maanden van 2017 zijn ook veelbelovend: daaruit blijkt een duidelijke
toename van de bilaterale handel in alle zes landen. Douanecontroles aan de buitengrenzen van de EU betekenen
dat ingevoerde producten nog steeds moeten voldoen aan de EU-normen en -voorschriften. De EU kan ook
maatregelen nemen als een in de EU gevestigd bedrijf klaagt over de schade die wordt veroorzaakt door oneerlijke
praktijken als dumping of subsidies.

MYTHE 8
Via het Oostelijk Partnerschap werkt de EU samen met leiders die de
democratie of de mensenrechten niet eerbiedigen
NIET WAAR: De Europese Unie is gegrondvest op de beginselen democratie en eerbiediging van de
mensenrechten. Ze bepleit en verdedigt deze waarden zowel binnen als buiten de Europese Unie.
De meerwaarde van het Oostelijk Partnerschap ligt in het feit dat het de lidstaten van de Europese Unie en de
zes partnerlanden een platform biedt om samen te komen en ervaringen en goede praktijken te delen. Sterkere
governance, onder meer versterking van de instellingen en behoorlijk bestuur, is één van de prioritaire gebieden
van het Oostelijk Partnerschap. Buiten het raam van het Oostelijk Partnerschap, dat een multilateraal kader is,
heeft de Europese Unie ook sterke bilaterale betrekkingen met elk afzonderlijk land, en pakt zij kwesties in
verband met democratie en mensenrechten aan in speciale jaarlijkse dialogen.
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MYTHE 9
De landen die lid zijn van het Oostelijk Partnerschap kunnen geen lid zijn van
de Euraziatische Economische Unie
NIET WAAR: Deelname aan het initiatief inzake het Oostelijk Partnerschap sluit lidmaatschap van de
Euraziatische Economische Unie niet uit. Armenië en Belarus, bijvoorbeeld, nemen aan beide deel. De EU steunt
regionale integratie in alle delen van de wereld. Die steun is evenwel gebaseerd op de vrije keuze van de
deelnemende landen en de eerbiediging van het internationaal recht, daaronder begrepen de inachtneming van
internationale grenzen. Wat de samenwerking van de Europese Unie zelf met de Euraziatische Economische Unie
betreft, is engagement mogelijk indien de lidstaten van de EU daartoe beslissen, in overeenstemming met de
uitvoering van de akkoorden van Minsk.

MYTHE 10
EU-burgers trekken geen profijt van het Oostelijk Partnerschap
NIET WAAR: Stabiele, veilige en welvarende landen in onze nabuurschap zijn van essentieel belang voor
de eigen stabiliteit, veiligheid en welvaart van de EU, en komen de EU-burgers rechtstreeks ten goede. Het
tot stand brengen van een gemeenschappelijke ruimte die over die kwaliteiten beschikt, is het doel van het
Oostelijk Partnerschap. Bovendien brengt het Oostelijk Partnerschap nieuwe markten en consumenten mee
voor bedrijven aan beide zijden, vooral door de ondertekening van associatieovereenkomsten die een diepe
en brede vrijhandelsruimte omvatten. Uit hoofde van die overeenkomsten worden geografische aanduidingen en
intellectuele eigendom van burgers, bedrijven en regio's van de EU beschermd. Andere voordelen van het
Oostelijk Partnerschap en van nauwe betrekkingen met onze oostelijke buurlanden zijn de toename van het
toerisme en van mogelijkheden voor uitwisselingen, met name voor jongeren (bv. het Erasmus+-programma en
het Jongerenforum van het Oostelijk Partnerschap (Eastern Partnership Youth Forum)). De Europese Unie steunt
ook onafhankelijke media in de landen van het Oostelijk Partnerschap, omdat een kritisch en vrij
medialandschap van cruciaal belang is voor de democratie, die op haar beurt stabiliteit in de nabuurschap van
de EU bevordert.

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit
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