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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie ontwikkelingssamenwerking 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. betreurt dat de omvang en het gebrek aan flexibiliteit van de EU-financiering in het 

kader van rubriek 4 van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) hebben 

aangetoond dat de ambitie van de EU om als een echte mondiale speler te handelen 

beperkt is, in het bijzonder wat betreft de terbeschikkingstelling van mondiale 

collectieve goederen, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking; herinnert eraan 

dat langetermijnplanning en voorspelbaarheid noodzakelijk zijn, met name voor 

ontwikkelingshulp; 

2. wijst erop dat de begroting voor het extern optreden van de EU voortdurend is ingezet 

en verhoogd, waardoor alle beschikbare marges zijn opgebruikt om het toenemende 

aantal humanitaire en andere noodsituaties in de omgeving van Europa aan te pakken; 

benadrukt dat er flexibelere procedures moeten komen, zodat middelen sneller kunnen 

worden ingezet in antwoord op onvoorziene ontwikkelingen en crises; beklemtoont 

echter dat deze grotere flexibiliteit niet ten koste mag gaan van de doeltreffendheid en 

voorspelbaarheid van ontwikkelingshulp, noch van geografische en thematische 

prioriteiten voor de lange termijn; 

3. herinnert eraan dat langetermijnplanning en voorspelbaarheid noodzakelijk zijn, met 

name voor ontwikkelingshulp; stelt echter vast dat er onvoldoende aandacht uitgaat naar 

de resultaten en dat externe financieringsinstrumenten die verband houden met 

ontwikkeling onvoldoende worden gecontroleerd en geëvalueerd; 

4. wijst erop dat het noodzakelijk is verschillen tussen vastleggings- en betalingskredieten 

voor humanitaire hulp te vermijden; 

5. herinnert eraan dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het instrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het instrument voor humanitaire hulp zich 

onderscheiden door een goede uitvoering van de begroting en van groot belang zijn 

voor het tonen van internationale solidariteit, terwijl zij eveneens bijdragen tot de 

geloofwaardigheid van de EU op het wereldtoneel; is van mening dat de totale kredieten 

voor het volgende MFK moeten worden verhoogd, ongeacht mogelijke structurele 

veranderingen of samenvoeging van deze instrumenten, met inbegrip van de opneming 

in de begroting van het EOF, en dat niet mag worden getornd aan de criteria voor 

officiële ontwikkelingshulp (ODA); is tevens van mening dat trustfondsen en 

faciliteiten op transparantere wijze moeten worden opgenomen in de toekomstige 

structuur van de externe financieringsinstrumenten, op basis van de kernbeginselen van 

democratische betrokkenheid en doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, en dat in de 

structuur moet worden voorzien in een eventuele voortzetting van het plan voor externe 

investeringen op basis van een beoordeling waarin de ontwikkelingsadditionaliteit en de 

gevolgen voor de mensenrechten, de maatschappij en het milieu worden aangetoond; 

6. benadrukt dat het van belang is steun met overheidsmiddelen aan te vullen met flexibele 

en aanpasbare instrumenten die particuliere investeringen in ontwikkelingslanden 

kunnen aanzwengelen; 
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7. wijst erop dat het noodzakelijk is een degelijk en onafhankelijk instrument voor 

humanitaire hulp in stand te houden, zoals is gevraagd in de Europese consensus 

betreffende humanitaire hulp; 

8. benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor samenhang en synergieën tussen 

ontwikkelingshulp en humanitaire hulp; is van mening dat een goed beheer en een juist 

gebruik van ontwikkelingshulp in belangrijke mate bijdragen aan het versterken van de 

capaciteit van ontwikkelingslanden om beter te kunnen omgaan met humanitaire crises; 

9. herinnert aan het belang van deze instrumenten voor de terbeschikkingstelling van 

mondiale collectieve goederen en voor de aanpak van uitdagingen zoals menselijke 

ontwikkeling, aanpassing aan en vermindering van de klimaatverandering, 

conflictpreventie, de ondersteuning van vrede en stabiliteit, migratie en asiel en de 

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen; benadrukt in dit verband dat het EU-

begrotingskader moet worden afgestemd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen; 

10. wijst op de potentiële rol van officiële ontwikkelingshulp om bij te dragen aan de 

beschikbaarstelling van financiering voor ontwikkeling uit andere bronnen (particulier 

en publiek, binnenlands en internationaal); steunt de inspanningen van de EU om 

particuliere investeringen te stimuleren via blending, subsidies en leningen en door 

garanties te bieden; 

11. acht het van essentieel belang dat milieubescherming en de kansen die worden geboden 

door het milieubeleid op transversale en sectoroverschrijdende wijze worden 

geïntegreerd in alle beleidsmaatregelen op het gebied van ontwikkeling; 

12. is van mening dat ontwikkelingsbeleid een aanvulling moet vormen op het buitenlands 

beleid en het migratiebeheer van de EU, met de garantie dat ontwikkelingsgeld 

uitsluitend wordt gebruikt voor doelstellingen en oogmerken in verband met 

ontwikkeling; wijst er in deze context op dat officiële ontwikkelingshulp niet mag 

worden gebruikt om "in-donor"-vluchtelingenkosten, de externalisering van 

migratiebeleid buiten de EU of de kosten voor de terugkeer naar en terugname door 

landen van herkomst te betalen; 

13. wijst er nogmaals op dat het noodzakelijk is om een coherent ontwikkelingsbeleid te 

waarborgen alsook om de Busan-beginselen inzake de doeltreffendheid van 

ontwikkelingssamenwerking te eerbiedigen, terwijl daarnaast donorcoördinatie en 

gezamenlijke programmering door de lidstaten moeten worden bevorderd; benadrukt 

dat het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking moet worden uitgevoerd met 

inachtneming van de wensen van de landen en de mensen die de hulp nodig hebben, 

waarbij hun deelname aan het besluitvormingsproces wordt gewaarborgd en zij 

verantwoordelijkheid nemen voor een transparante en efficiënte toepassing; 

14. betreurt dat onvoldoende vooruitgang is geboekt ten aanzien van het mainstreamen van 

democratie, mensenrechten en gendergelijkheid; verlangt voorts dat de toezeggingen uit 

de klimaatovereenkomst van Parijs volledig zijn terug te zien in toekomstige 

instrumenten en programma's, inclusief adequate monitoring ervan; vindt daarom dat de 

strijd tegen de klimaatverandering een steeds grotere rol moet worden toebedeeld in het 

kader van ontwikkelingssamenwerking; 
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15. is verheugd over een betere afstemming op de prioriteiten van ontvangende landen en 

dringt aan op minder versnippering van thematische programma's; 

16. vraagt met klem dat er wordt voorzien in een passende personeelsbezetting in 

hoofdkwartieren en EU-delegaties, zowel qua aantallen als wat deskundigheid op het 

gebied van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp betreft. 
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