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De Europese Raad heeft besproken hoe de externe betrekkingen van de Unie aan dynamiek kunnen
winnen doordat de mogelijkheden die het Verdrag van Lissabon biedt, ten volle zouden worden
benut. Hij is het erover eens dat Europa zijn belangen en waarden assertiever, in een geest van
wederkerigheid en tot wederzijds voordeel moet verdedigen. Als eerste stap heeft hij algemene
richtsnoeren vastgesteld met het oog op een aantal belangrijke evenementen in de komende weken
en maanden. Tevens heeft hij tot een aantal concrete maatregelen besloten om het extern beleid van
de Unie over de hele linie doeltreffender te maken. De Europese Raad heeft de balans opgemaakt
van de vorderingen die in de Taskforce economische governance zijn gemaakt.

I.

BETREKKINGEN MET STRATEGISCHE PARTNERS

Een veranderende wereld: een uitdaging voor de EU

1.

De snel veranderende wereld plaatst Europa voor tal van uitdagingen, die alle een eensgezind
internationaal antwoord vergen. De recente economische en financiële crisis heeft pijnlijk
duidelijk gemaakt hoezeer de Europeanen voor hun welzijn, hun veiligheid en hun levenskwaliteit van externe ontwikkelingen afhankelijk zijn. Ook de opkomst van nieuwe spelers
met hun eigen wereldbeelden en belangen is een belangrijk kenmerk van de nieuwe
internationale omgeving.

2.

De Europese Unie moet een doeltreffende wereldspeler zijn, die bereid is in de
verantwoordelijkheid voor mondiale veiligheid te delen en het voortouw te nemen bij het
formuleren van gezamenlijke antwoorden op gemeenschappelijke uitdagingen. Met een sterke
economie en interne samenhang zal de Unie beter in staat zijn om haar invloed in de wereld te
doen gelden. De Unie kan putten uit haar diepgewortelde vertrouwen in doeltreffend
multilateralisme, in het bijzonder de rol van de VN, in universele waarden, in een open
wereldeconomie, en uit haar unieke scala van instrumenten. Zij blijft de grootste donor voor
in nood verkerende landen, is de voornaamste handelsmacht in de wereld, en heeft een
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid ontwikkeld, dat ondersteund wordt door
crisisbeheersingsinstrumenten, die verder moeten worden versterkt. Tevens speelt zij een
belangrijke stabiliserende rol in de haar omringende landen. De Unie heeft gezorgd voor
stabiliteit op de Westelijke Balkan, met name door deze regio een Europees perspectief te
bieden; de Europese Raad zal in een volgende bijeenkomst op dit punt terugkomen.
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3.

De Europese Unie en haar lidstaten zullen, in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon
en met de Europese veiligheidsstrategie als leidraad, meer strategisch te werk gaan, zodat
Europa zijn volle gewicht in de internationale schaal kan leggen. Hiertoe moet de Europese
Unie voortdurend een duidelijk beeld hebben van haar strategische belangen en doelstellingen
en doelbewust overwegen hoe deze assertiever kunnen worden nagestreefd. De Europese
Raad doet een oproep om de synergieën tussen de Europese Unie en de lidstaten in de lijn van
de Verdragsbepalingen te verbeteren, de coördinatie tussen institutionele actoren te
versterken, alle relevante instrumenten en beleidsterreinen beter te integreren en topconferenties met derde landen doeltreffender te benutten, zoals in bijlage I meer in detail
wordt uiteengezet.

4.

De strategische partnerschappen die de Europese Unie met de belangrijkste spelers op
mondiaal niveau onderhoudt, vormen een nuttig instrument voor het bevorderen van Europese
doelstellingen en belangen. Maar dit functioneert alleen indien de partnerschappen in twee
richtingen werken en gebaseerd zijn op wederzijdse belangen en voordelen alsook op de
erkenning dat alle actoren zowel rechten als plichten hebben. Als de opkomende economieën
ten volle in het internationale bestel deelnemen, moet het mogelijk zijn de voordelen
evenwichtig te spreiden en de verantwoordelijkheden gelijkelijk te delen. De intensivering
van de handel met strategische partners, die immers bijdraagt aan het economisch herstel en
het scheppen van werkgelegenheid, vormt in dit verband een cruciale doelstelling. We moeten
concrete maatregelen nemen met het oog op ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten en een
grotere markttoegang voor de Europese ondernemingen, alsook om de samenwerking met
belangrijke handelspartners op reguleringsvlak te versterken.

Richtsnoeren voor komende evenementen
5.

De Europese Unie zal de komende weken een aantal belangrijke internationale bijeenkomsten
beleggen. De Europese Raad geeft heden dan ook een eerste aanzet tot richtsnoeren met het
oog op deze bijeenkomsten. Hij zal in de toekomst geregeld van gedachten wisselen over
externe betrekkingen, teneinde in de aanloop naar cruciale evenementen strategische richtsnoeren vast te stellen, vooral met het oog op het formuleren van kernboodschappen over
onze doelstellingen en de middelen om deze te verwezenlijken. Dit vergt een duidelijke
strategische aansturing door de Europese Raad op basis van een doelmatige voorbereiding
door de Hoge Vertegenwoordiger en door de Raad.
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6.

In oktober vinden topconferenties met China en de Republiek Korea en de Ontmoeting
Azië-Europa (ASEM) plaats, later dit jaar gevolgd door een top met India. Deze evenementen
vormen een goede gelegenheid om overleg te voeren met belangrijke partners in een zeer
dynamisch deel van de wereld. Op de agenda staat onder meer de respectieve rol van de
partners bij het verwezenlijken van duurzaam herstel na de economische crisis en bij het
vinden van mondiale oplossingen voor universele problemen. Er moeten concrete stappen
worden ondernomen op prioritaire samenwerkingsgebieden tussen Europa en Azië, zoals
klimaatverandering, onder meer wat betreft het bevorderen van daadwerkelijke en
verifieerbare emissiereducties en wat betreft hernieuwbare energiebronnen en energieefficiëntie; dringende veiligheidskwesties zoals proliferatie, terrorisme, cyberveiligheid en
piraterij; regionale kwesties zoals Iran en Noord-Korea, alsmede mondiale vraagstukken zoals
migratie, energie en toegang tot grondstoffen; ontwikkelingsbeleid; en het bevorderen van
goed bestuur, arbeidsnormen en mensenrechten en het stimuleren van interpersoonlijke
relaties.
Met name met het oog op de top EU-China dient de Europese Unie actief haar strategische
belangen na te streven, onder meer op het gebied van de bevordering van bilaterale handel,
markttoegang voor goederen en diensten en investeringsvoorwaarden; de bescherming van
intellectuele eigendomsrechten en de openstelling van de markten voor overheidsopdrachten;
grotere discipline inzake uitvoersubsidies; en de dialoog over het wisselkoersbeleid.

7.

De komende maanden zullen nog diverse andere belangrijke kwesties in verband met externe
betrekkingen om de aandacht van de Europese Raad vragen.
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a.

De G20-top in Seoul zal de gelegenheid bieden om het mondiaal economisch herstel en
de toezeggingen van de G20-leden te evalueren. Deze top zal de Unie met name de
gelegenheid bieden te beklemtonen dat de financiële hervormingen onverminderd
moeten worden doorgezet; in dit verband heeft de EU met de recente overeenstemming
tussen het Europees Parlement en de Raad over het pakket voor financieel toezicht en de
voltooiing van de hervorming van het reguleringskader vóór eind 2011 sterkere troeven
in de hand. Die top zou ook een sterk signaal moeten afgeven dat het tijd is om de
WTO/DDA-onderhandelingen af te ronden en het raamwerk voor sterke, duurzame en
evenwichtige groei toe te passen. De Europese Raad zal tijdens zijn bijeenkomst in
oktober 2010 de voorbereiding van Seoul in detail bespreken en het standpunt van de
Unie bepalen. De G8 en de G20 zullen belangrijke fora blijven voor het vinden van
mondiale oplossingen voor veel van de problemen waaraan wij het hoofd moeten
bieden; de EU moet door middel van gecoördineerde standpunten actief tot het vinden
van die oplossingen bijdragen. Het verheugt de Europese Raad dan ook dat Frankrijk de
ambitie koestert om deze fora, waarvan het in 2011 het voorzitterschap op zich neemt,
daartoe ten volle te benutten.

b.

De trans-Atlantische betrekkingen zijn gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en
vormen een essentieel element van het internationale bestel. In de huidige omstandigheden moeten deze betrekkingen een nieuwe impuls krijgen en moet worden nagedacht
over een nieuwe invulling van een werkelijk, op de respectieve capaciteiten en
specificiteiten gebaseerd partnerschap. De top met president Obama in november 2010
biedt in dit verband een echte kans, die zorgvuldige voorbereiding vergt. De Europese
Raad zal in zijn bijeenkomst van oktober 2010 afspraken maken over de politieke
kernboodschappen die de vertegenwoordigers van de Europese Unie op deze
belangrijke top zullen overbrengen. Vanuit een goed begrip van de wederzijdse
belangen en de respectieve bijdragen zou het trans-Atlantisch partnerschap erop gericht
moeten zijn de potentiële voordelen van onze economische betrekkingen te optimaliseren, nauwer samen te werken in belangrijke internationale vraagstukken en samen
eensgezind de mondiale economische en veiligheidsuitdagingen aan te gaan. In dat
verband wordt de hoge vertegenwoordiger verzocht ideeën uit te werken over de wijze
waarop de samenwerking tussen de EU en de NAVO bij crisisbeheersing verder kan
worden versterkt, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de
desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Dit dient plaats te vinden in een
geest van wederzijdse versterking en met inachtneming van elkaars beslissingsautonomie, voortbouwend op de aanbevelingen voor concrete maatregelen die de EU in
februari 2010 aan de NAVO heeft doen toekomen.
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c.

De Europese Raad zal in zijn bijeenkomst van oktober de balans opmaken van de
voorbereidingen voor de conferentie van Cancún over klimaatverandering en het
standpunt van de EU bepalen. Cancún moet een mijlpaal in de internationale onderhandelingen over klimaatverandering worden, met een akkoord over concrete doelstellingen voor alle deelnemers als aanzet en richtpunt voor een ambitieus definitief
akkoord.

d.

Het komende beraad over de uitvoering van het Europees nabuurschapsbeleid zal de
Unie de gelegenheid bieden haar betrekkingen met de oostelijke buurlanden, in het
kader van het oostelijk partnerschap, alsook met de zuidelijke buurlanden te verdiepen.
Een vlotte uitvoering van de projecten in het kader van het oostelijke partnerschap is
een middel om de EU-waarden uit te dragen en bevordert dat de betrokken landen in
juridisch, economisch en maatschappelijk opzicht naderen tot de EU. De tweede top van
de Unie voor het Middellandse Zeegebied zal een goede gelegenheid bieden om de
Europees-mediterrane samenwerking te versterken en de hervatting van rechtstreekse
onderhandelingen tussen de partijen in het vredesproces in het Midden-Oosten te
ondersteunen.

e.

De betrekkingen tussen de EU en Afrika hebben de jongste jaren een nieuwe dynamiek
gekregen. De top EU-Zuid-Afrika op 28 september 2010 en de top EU-Afrika op 29 en
30 november 2010 zullen de gelegenheid bieden om de betrekkingen verder aan te
halen. De EU zal, in partnerschap met de Afrikaanse landen, naar economische
ontwikkeling, goed bestuur, transparantie en verantwoording blijven streven in het
kader van de gemeenschappelijk strategie EU-Afrika.

f.

Van 20 tot en met 22 september vindt in New York de plenaire bijeenkomst op hoog
niveau van de VN over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling plaats. De
Europese Unie blijft, samen met de partners van de internationale gemeenschap,
wereldwijd het verwezenlijken van de MDG's tegen 2015 onverminderd steunen.
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g.

De komende topbijeenkomsten met Oekraïne in november en met Rusland in december
moeten te baat worden genomen om de samenwerking op terreinen van wederzijds
belang te verdiepen, teneinde de belangrijke betrekkingen met beide landen een
stabieler en meer voorspelbaar karakter te geven, en om de mensenrechten te
bevorderen.

De topbijeenkomst met Oekraïne moet meer in het bijzonder vooruitgang brengen in
de onderhandelingen over de associatieovereenkomst, inclusief de diepgaande en
brede vrijhandelsovereenkomst, alsmede de rol van de EU in de economische en
democratische hervormingen van dit belangrijke buurland tot haar recht laten komen.

De topbijeenkomst met Rusland zal de gelegenheid bieden de samenwerking met
Rusland te versterken en met name de Russische agenda voor modernisering te
bespreken. De samenwerking in economische dossiers zoals energie, investeringen en
innovatie, inzake veiligheidsvraagstukken, inclusief de 'bevroren' conflicten, de
bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit, en in milieuaangelegenheden,
inclusief klimaatverandering, moet worden versterkt.

De Europese Raad zal in oktober terugkomen op de kernboodschappen die tijdens deze
topbijeenkomsten door de Europese Unie werden overgebracht, teneinde een gunstig
resultaat te verzekeren.

h.

Gezien het welslagen van de dit jaar gehouden topbijeenkomst met de partners uit
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zal de EU nauw met de landen uit deze regio
blijven samenwerken om het hoofd te bieden aan de mondiale problemen waarvoor wij
staan.

*

*
*
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8.

De ontwikkeling en de stabiliteit van Pakistan zijn voor de Europese Unie van strategisch
belang. De Europese Unie en haar lidstaten hebben op de verwoestende overstromingen
gereageerd door hun bilaterale en multilaterale humanitaire hulp te verhogen. De Europese
Raad heeft een verklaring over Pakistan aangenomen (bijlage II).

9.

De Europese Unie zal actief geëngageerd en betrokken blijven, onder meer via het Kwartet,
teneinde het welslagen van de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit te
ondersteunen en te verzekeren. De Europese Raad heeft een verklaring over het vredesproces
in het Midden-Oosten aangenomen (bijlage III).

II.

TASKFORCE ECONOMISCHE GOVERNANCE

10.

Op basis van een tussentijds verslag van de voorzitter van de Taskforce economische
governance spreekt de Europese Raad zijn tevredenheid uit over de belangrijke vorderingen,
met name wat betreft het Europees semester, de ontwikkeling van een nieuw raamwerk voor
macro-economisch toezicht, waarmee onhoudbare divergenties en onevenwichtigheden in de
concurrentieposities tijdig aan het licht gebracht en gecorrigeerd kunnen worden, alsook wat
betreft de versterking van de nationale begrotingskaders.

11.

De Europese Raad onderstreept dat de hervorming van de Europese economische governance
onverminderd moet worden voortgezet en ziet voor zijn bijeenkomst in oktober 2010 uit naar
het eindverslag van de Taskforce over alle aspecten van het in maart 2010 door de Europese
Raad verstrekte mandaat, met een alomvattend pakket maatregelen ter aansturing van de
wetgevingswerkzaamheden.

____________________
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BIJLAGE I

INTERNE REGELINGEN
TER VERBETERING VAN HET EXTERN BELEID VAN DE EUROPESE UNIE

a) De Europese Raad beziet concrete maatregelen om de werking van het extern beleid van de
Europese Unie over de hele linie te verbeteren en roept op tot een meer geïntegreerde aanpak
die ervoor moet zorgen dat alle relevante instrumenten en beleidsterreinen van de EU en van
de lidstaten volledig en coherent ten dienste van de strategische belangen van de Europese
Unie worden ingezet, in overeenstemming met de Verdragen. Bij de voorbereidingen voor
topbijeenkomsten en internationale evenementen moet in het overleg met partners en op
multilateraal niveau ten volle rekening worden gehouden met het belang van vraagstukken als
klimaatverandering, energiebeleid, handel, ontwikkeling of aangelegenheden op het gebied
van justitie en binnenlandse zaken, waaronder migratie en visumbeleid. In dat verband moet
de Europese Unie de samenhang tussen en de complementariteit van haar intern en haar
extern beleid verder verbeteren. Het houden van oriënterende debatten geruime tijd vóór
topconferenties is een praktijk die verder moet worden uitgewerkt, vooral waar het gaat om
het stellen van prioriteiten en het geven van concrete opdrachten.

b) Er moeten synergieën worden ontwikkeld tussen de externe betrekkingen van de Europese
Unie en de bilaterale betrekkingen van de lidstaten met derde landen, opdat in voorkomend
geval de activiteiten op het niveau van de Europese Unie en op het niveau van de lidstaten
elkaar aanvullen en versterken. Er moet intensiever en regelmatiger informatie-uitwisseling en
overleg over ontwikkelingen op de respectieve niveaus plaatsvinden, op basis van een
doorlopende kalender van topconferenties van de EU en de lidstaten met belangrijke
strategische partners.

c) Teneinde te verzekeren dat de vertegenwoordigers van de EU over alle strategische belangen
en doelstellingen van de Unie samenhangende standpunten naar voren kunnen brengen, is
nauwe en regelmatige coördinatie nodig tussen alle verschillende institutionele actoren die bij
de bepaling en de concrete invulling van de externe betrekkingen van de Europese Unie
betrokken zijn.
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d) Er is grote vooruitgang geboekt bij het op het niveau van de Europese Unie voorbereiden van
multilaterale topbijeenkomsten, met name dankzij de praktische regelingen die tussen de
voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie zijn overeengekomen met
betrekking tot de vertegenwoordiging van de EU in het kader van de G8 en de G20. De
Europese Raad verzoekt beiden de wijze waarop de Europese Unie haar standpunten in
dergelijke fora overbrengt nog te verbeteren.
e) De Europese Unie moet een duidelijk beeld hebben van de specifieke problemen die zich
voordoen in de betrekkingen met de afzonderlijke partnerstaten. Zij moet een middellangetermijnplanning uitwerken die de binnen dat tijdsbestek te verwezenlijken doelen vastlegt,
waarbij iedere top op twee of drie kernvraagstukken geconcentreerd zou moeten zijn. De
Europese Raad verzoekt derhalve de Hoge Vertegenwoordiger om, in coördinatie met de
Commissie en met de Raad Buitenlandse Zaken, de vooruitzichten voor de betrekkingen met
alle strategische partners te evalueren, en met name onze belangen en de mogelijke middelen
om deze te verwezenlijken in kaart te brengen. De Hoge Vertegenwoordiger wordt tevens
verzocht een eerste voortgangsverslag over deze werkzaamheden voor te leggen aan de
Europese Raad in december 2010. In dit verband dient er te worden nagedacht over
frequentie, vorm en resultaat van die topbijeenkomsten, die meer op het bereiken van EUdoelstellingen gericht dienen te zijn. De Europese Raad verzoekt zijn voorzitter, in samenwerking met de voorzitter van de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger, de nodige
initiatieven te ontplooien om dit proces te verbeteren.
f)

De Europese Dienst voor extern optreden zal een essentieel instrument zijn om een resoluter
extern optreden van de Europese Unie gestalte te geven. Onder het gezag van de Hoge
Vertegenwoordiger zal de EDEO de Europese Raad, de Raad en de Commissie van dienst zijn
door ondersteuning te verlenen met betrekking tot het strategisch overzicht en de strategische
coördinatie die nodig zijn om van het externe optreden van de Europese Unie een coherent
geheel te maken.

____________________
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BIJLAGE II
Verklaring over Pakistan
1.

De Europese Raad is geschokt door de verwoestende invloed van de overstromingen in
Pakistan, die nog steeds de bestaansmiddelen en gemeenschappen in het gehele land
vernielen. De omvang van de ramp is zonder weerga in de geschiedenis van Pakistan. De tol
in humanitair opzicht en de schade die de reeds kwetsbare economie lijdt, zijn immens. De
ernst van deze crisis vereist een onmiddellijke en ingrijpende reactie, waarbij ook rekening
wordt gehouden met het strategische belang van de ontwikkeling van Pakistan, en van de
veiligheid en de stabiliteit in de regio. Ten vervolge op de tweede top van de EU en Pakistan,
die afgelopen juni heeft plaatsgevonden, bevestigt de Europese Unie haar voornemen de
samenwerking in politieke aangelegenheden te versterken. Een stabiel, democratisch en
voorspoedig Pakistan is van cruciaal belang om wereldwijde vraagstukken als terrorismebestrijding, non-proliferatie en drugsbestrijding te kunnen aanpakken. Ook goed bestuur zal
een belangrijke factor zijn bij een snelle wederopbouw van het land.

2.

De Europese Raad herinnert aan de inspanningen, met name de aanzienlijke humanitaire
hulpverlening, die de EU (de lidstaten en de Commissie) de laatste tijd tegen de crisis hebben
geleverd. Hij onderkent het belang van voortgezette steun, om de onmiddellijke nood in het
land te lenigen en op langere termijn bijstand met het oog op herstel en wederopbouw te
verlenen.

3.

Te dien einde besluit de Europese Raad de ministers op te dragen dringend overeenstemming
te bereiken over een compleet pakket aan korte-, middellange- en langetermijnmaatregelen,
die het herstel en de toekomstige ontwikkeling van Pakistan helpen ondersteunen. Dit pakket
moet omvangrijke bijkomende humanitaire en ontwikkelingsbijstand omvatten, alsmede
ambitieuze maatregelen op handelsgebied, die van essentieel belang zijn voor het herstel en
de groei van de economie. De Europese Raad benadrukt in dit verband dat hij het vaste
voornemen heeft Pakistan een bevoorrechte grotere markttoegang te verlenen tot de EU, door
een onmiddellijke en in de tijd beperkte verlaging van de rechten op belangrijke invoerproducten uit Pakistan in de EU, in overeenstemming met de WTO-regels, hetgeen zo spoedig
mogelijk zal worden toegepast, en Pakistan toe te zeggen dat het in aanmerking komt voor
SAP+ in 2014, mits het aan de nodige criteria voldoet. De Commissie wordt verzocht zich
samen met de WTO-partners op mogelijke oplossingen te beraden en haar definitieve voorstel
in oktober in te dienen, rekening houdend met aspecten die gevoelig liggen bij het bedrijfsleven in de EU.
________________
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BIJLAGE III

Verklaring over het vredesproces in het Midden-Oosten

De Europese Unie is uitermate verheugd over de op 2 september 2010 in Washington aangekondigde start van rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteit, en
looft de Israëli's, de Palestijnen en de Verenigde Staten, alsook het Kwartet en de Arabische
partners voor hun inspanningen. De beslissing van de partijen om inhoudelijke besprekingen te
starten, is een belangrijke stap op de weg naar een rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede
in de regio.

De Europese Unie herinnert aan de conclusies van de Raad van december 2009 over het vredesproces in het Midden-Oosten en beklemtoont dat de onderhandelingen over alle vraagstukken in
verband met de definitieve status moeten leiden tot een tweestatenoplossing, waarbij de staat Israël
en een onafhankelijke, democratische, aaneengesloten en levensvatbare Palestijnse staat zij aan zij
in vrede en veiligheid leven.

De Europese Unie acht het daarom onontbeerlijk dat de beide partijen hun kalmte bewaren en zich
terughoudend opstellen, en afzien van acties die het onderhandelingsproces negatief kunnen
beïnvloeden. Zij roept de beide partijen op eerder gemaakte afspraken te honoreren en zich te
beijveren om de omstandigheden voor het welslagen van de onderhandelingen te creëren. De
Europese Unie memoreert dat de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht en pleit
voor een verlenging van het moratorium dat Israël heeft ingesteld. Zij roept andermaal op tot
volledige stopzetting van alle vormen van geweld, in het bijzonder raketaanvallen en terroristische
aanslagen.
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De Europese Unie zal geen enkele inspanning schuwen om, samen met haar partners in het Kwartet
en de Arabische partners, steun te verlenen aan de onder Amerikaanse leiding ondernomen
inspanningen om de onderhandelingen te doen slagen en over uiterlijk een jaar een kaderovereenkomst te sluiten, in het belang van Israël en de Palestijnen, de volkeren in de regio en de
internationale gemeenschap. De Europese Unie is de voornaamste donor van de Palestijnen en een
belangrijke politieke en economische partner van de beide partijen en hun buurlanden. Zij
beklemtoont in dit verband dat de Europese Unie actief geëngageerd en betrokken zal blijven, onder
meer via het Kwartet, om het welslagen van de onderhandelingen te steunen en te verzekeren, en zij
verzoekt de Hoge Vertegenwoordiger om de Europese Unie volledig te betrekken bij de
inspanningen die thans worden ondernomen. De Europese Unie beklemtoont dat het Kwartet een
belangrijke rol moet blijven vervullen in het vredesproces. Zij beklemtoont tevens dat het van
cruciaal belang is dat het proces dat moet leiden tot de opbouw van een Palestijnse staat, wordt
gecontinueerd. De Europese Unie zal dit proces actief blijven steunen, onder meer wat betreft de
uitvoering van het door premier Fayyad voorgestelde plan.

De Europese Unie herinnert aan de conclusies van de Raad van juni 2010 over Gaza en onderstreept
dat, wil de vrede duurzaam zijn, een overeenkomstige oplossing voor deze kwestie moet worden
gevonden. Zij verwelkomt de onlangs door de Israëlische regering aangekondigde maatregelen als
een belangrijke stap in de goede richting. De EU roept ertoe op, deze maatregelen onverkort uit te
voeren en tegelijk andere maatregelen te treffen om een fundamentele beleidsomslag te bewerkstelligen die de weg vrijmaakt voor de wederopbouw en het economisch herstel van Gaza. De EU
heeft haar hulp voor de verwezenlijking van dit doel aangeboden. De Europese Unie pleit voor een
oplossing die tegemoet komt aan Israëls rechtmatige streven naar veiligheid.

De Europese Unie memoreert dat de vrede in het Midden-Oosten compleet moet zijn en wijst
nogmaals op het belang van onderhandelingen tussen Israël en Syrië alsook tussen Israël en
Libanon.

________________
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