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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent dat er wereldwijd 1,5 miljard mensen in kwetsbare en door conflicten getroffen 

regio's en in kwetsbare landen leven en dat er steeds meer onbestuurde gebieden komen, 

waardoor velen in armoede vervallen en te maken krijgen met wetteloosheid, welig 

tierende corruptie en geweld; 

2. benadrukt dat er behoefte is aan gecoördineerde externe maatregelen waarbij gebruik 

wordt gemaakt van diplomatieke, veiligheids- en ontwikkelingsinstrumenten om het 

vertrouwen te herstellen en het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit 

oorlogen, interne conflicten, onveiligheid, instabiliteit en transitie; 

3. is ingenomen met het voornemen om de mate van betrokkenheid van de EU bij de 

vredesondersteunende operaties (PSO's) van de Verenigde Naties (VN) en de Afrikaanse 

Unie (AU) te preciseren; herinnert eraan dat operaties op militair of defensiegebied niet 

rechtstreeks vanuit de EU-begroting mogen worden gefinancierd (artikel 41, lid 2, VEU); 

keurt het af dat veel (militaire) vredeshandhavingsmissies worden gefinancierd door de 

Vredesfaciliteit voor Afrika, die veiligheid en de inzet van militaire troepen duidelijk als 

prioriteit stelt en met name gefinancierd wordt uit het Europees Ontwikkelingsfonds; 

herinnert eraan dat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie (artikel 208 

VWEU) als voornaamste doelstelling heeft de armoede terug te dringen en op termijn uit 

te bannen;  

4. vindt het betreurenswaardig dat slechts 11 van de 28 EU-lidstaten toezeggingen hebben 

gedaan tijdens de topbijeenkomst inzake vredeshandhaving van 28 september 2015; 

5. merkt bezorgd op dat bij de vredesondersteunende operaties van de EU sprake is van een 

gebrek aan transparantie; benadrukt dat er, als zich problemen aandienen, met inbegrip 

van financiële problemen, grondige onderzoeken moeten worden uitgevoerd; benadrukt 

dat eenieder die zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden die gepaard gaan met 

schendingen van de mensenrechten, zoals seksueel geweld en mensenhandel, moet 

worden vervolgd en bestraft, aangezien bij recente zaken ook EU-vredeshandhavers 

betrokken bleken te zijn; beklemtoont eens te meer dat de verhoging van de EU-

financiering voor vredesondersteunende operaties niet ten koste mag gaan van de 

financiering voor andere doeleinden, en zeker niet ten koste van de fondsen die gericht 

zijn op de ontwikkeling van de landen waar de operaties worden uitgevoerd; onderstreept 

dat de AU een grotere verantwoordelijkheid moet dragen op het vlak van de veiligheid in 

Afrika en hierbij moet worden ondersteund door de internationale gemeenschap; is in dit 

verband ingenomen met het besluit van de AU van 15 juni 2015 om 25 % van haar 

inkomsten toe te wijzen aan de begroting voor vredesondersteunende operaties; benadrukt 

dat de regionale mechanismen moeten worden versterkt; meent dat de 

financieringsinstrumenten en regionale programma's van de EU op samenhangende wijze 

moeten worden gebruikt, met een meer systematische gezamenlijke programmering, om 

de doeltreffendheid van het extern optreden van de EU te waarborgen;  

6. vindt het betreurenswaardig dat het EOF nog steeds de belangrijkste financieringsbron 
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voor de Vredesfaciliteit voor Afrika (APF) is, terwijl de financiering middels EOF-

fondsen bij de oprichting van de APF, in 2003, duidelijk als een tijdelijke oplossing was 

bedoeld; verzoekt de Commissie om tijdens de herziening van het meerjarig financieel 

kader van de EU een voorstel in te dienen om de financiering van de APF op te nemen in 

de EU-begroting, mogelijk via een nieuw instrument voor capaciteitsopbouw in de 

veiligheidssector; is van mening dat deze financieringsmethode een oplossing zou bieden 

voor de subsidiabiliteit van bepaalde APF-uitgaven; 

7. benadrukt dat de EDEO een veel efficiëntere en meer strategische aanpak moet 

ontwikkelen voor de VN-agentschappen, met name ten aanzien van de programmering 

van de externe financiële instrumenten; roept de hoge vertegenwoordiger en de relevante 

EU-delegaties in instabiele regio's op te zorgen voor een grotere zichtbaarheid van EU-

hulp ter plaatse; 

8. is van oordeel dat vrede en veiligheid randvoorwaarden zijn voor ontwikkeling; benadrukt 

hoe belangrijk het is dat de onderliggende oorzaken van conflicten worden aangepakt en 

dringt aan op een alomvattend plan ter versterking van het beleid voor duurzame 

ontwikkeling, dit met het oog op het waarborgen van langetermijnontwikkeling; herinnert 

eraan dat er instrumenten moeten worden aangereikt waarmee niet alleen duidelijke 

vooruitgang kan worden geboekt ten aanzien van de democratie en de democratische 

waarden, zoals goed bestuur, de rechtsstaat, eerbiediging van de grondrechten en het 

verbod op discriminatie op welke grond dan ook, maar ook duidelijke stappen kunnen 

worden gezet richting een duurzame economie en een stabiele samenleving; merkt op dat 

de militaire en kortetermijncrisisbeheersingsaspecten van vrede en veiligheid niet ten 

koste mogen gaan van civiele activiteiten voor conflictpreventie en vredesopbouw; 

onderstreept het belang van een alomvattend plan inzake conflictgebieden en hun 

omgeving, dat erop gericht is het ontstaan van nieuwe conflicten te voorkomen; wenst in 

dit verband dat het systeem voor vroegtijdige waarschuwing ten volle wordt benut; 

9. betreurt dat "vredeshandhavingsoperaties" vaak slechts gericht zijn op wankel behoud van 

een oppervlakkige veiligheid; roept op tot een grondige herziening van het concept, de 

structuur en zelfs de naam van deze operaties; bevestigt en beklemtoont dat er behoefte is 

aan operaties met een groot weerstandsvermogen, die daadwerkelijk zijn opgezet om de 

dieperliggende oorzaken van oorlog, instabiliteit en onderontwikkeling in een bepaalde 

regio aan te pakken; 

10. verzoekt in dit verband EU-steun aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld een 

prominentere rol te laten spelen in alle partnerschappen en dringt aan op een meer 

strategische samenwerking met deze organisaties, als vast onderdeel van alle externe 

instrumenten en programma's en op alle relevante samenwerkingsterreinen, met name ten 

aanzien van de agenda voor vrede en veiligheid; wijst erop dat de Raad heeft erkend dat 

maatschappelijke organisaties hierbij een essentiële rol spelen; 

11. vestigt de aandacht op de dreiging die uitgaat van de opkomst van het terrorisme in Afrika 

en van de snelle toename van terroristische groeperingen zoals Boko Haram; onderstreept 

zowel het belang van de ondersteuning van een doeltreffend en duurzaam 

terrorismebestrijdingsbeleid in ontwikkelingslanden als het belang van de bevordering van 

de werkgelegenheid voor jongeren, aangezien jongeren gemakkelijker door terroristische 

groeperingen worden aangeworven wanneer ze werkloos zijn; 
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12. wijst er andermaal op dat seksueel geweld in veel conflictgebieden als wapen wordt 

gebruikt; benadrukt dat vrouwen en meisjes tijdens conflicten bijzonder kwetsbaar zijn; 

onderstreept dat ze behoefte hebben aan bescherming, en wel door daartoe opgeleide 

gewapende troepen die de mensenrechten eerbiedigen; 

13. herinnert eraan dat vrede in de nieuwe Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van 

essentieel belang voor ontwikkeling wordt geacht en dat duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 16 (SDG 16) op vrede en gerechtigheid is gericht; 

14. benadrukt dat er behoefte is aan een samenhangende en brede benadering van vrede, 

stabiliteit en ontwikkeling; hamert erop dat ontwikkelingskwesties moeten worden 

aangepakt vanuit een langetermijnperspectief, rekening houdende met de onderliggende 

oorzaken van het probleem, maar veroordeelt alle pogingen om middelen die bestemd zijn 

voor ontwikkeling voor andere – al dan niet gerelateerde – terreinen, zoals veiligheid en 

vrede, te gebruiken; 

15. herinnert eraan dat ontwapening – in het bijzonder van niet-militaire strijders en niet-

reguliere troepen – van cruciaal belang is voor het bereiken van stabiliteit en 

ontwikkelingsdoelen; 

16. beklemtoont dat vredesondersteunende operaties als een continuüm van conflictpreventie, 

conflictoplossing, vredesopbouw en ontwikkeling na conflicten moeten worden gezien; 

meent dat het extern optreden van de EU in kwetsbare en door conflicten getroffen landen 

vooral gericht moet zijn op conflictpreventie en capaciteitsopbouw ter ondersteuning van 

veiligheid en ontwikkeling, waardoor instabiliteit bij de bron kan worden aangepakt; 

herinnert eraan dat hervormingen in de veiligheidssector moeten worden ondersteund om 

de bescherming van de bevolking en de veiligheid van investeringen in 

ontwikkelingslanden te waarborgen; onderstreept de noodzaak tot een holistische 

benadering van de vredesondersteunende operaties van de VN, de AU, de EU en andere 

actoren; 

17. beklemtoont dat er voortdurend een politieke dialoog moet worden gevoerd tussen de EU 

en de AU over uitdagingen voor de vrede en veiligheid en over de mogelijkheden om de 

recent behaalde APF-resultaten op de lange termijn te consolideren; 

18. onderstreept dat de nadruk moet liggen op inspanningen op het gebied van politiek, 

humanitair en ontwikkelingsbeleid, daarbij ondersteund door civiele 

vredesondersteunende operaties, en dat ondersteuning door militaire actoren en 

vermogens als een laatste redmiddel moet worden beschouwd; raadt aan om militaire 

vredeshandhavingsoperaties deel te laten uitmaken van een bredere alomvattende aanpak, 

en daarbij niet alleen rekening te houden met het verband tussen veiligheid en 

ontwikkeling, maar ook coördinatie met humanitair en ontwikkelingsbeleid tot stand te 

brengen, tevens tijdens operaties, om zo conflicten op vreedzame wijze te helpen oplossen 

en om de houdbaarheid van regelingen op de lange termijn te waarborgen; herinnert eraan 

dat de mensenrechten en de rechtsstaat altijd een wezenlijk onderdeel van de opleiding 

van troepen moeten vormen; benadrukt dat op basis van grondige behoeftenanalyses 

tegemoet moet worden gekomen aan humanitaire behoeften; 

19. stelt met grote bezorgdheid vast, en betreurt het, dat vooral tijdens of meteen na 

vredeshandhavingsoperaties vaak op grote schaal sprake is van seksuele uitbuiting en 
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gedwongen prostitutie van vrouwen, kinderprostitutie en kinderhandel; verzoekt alle 

relevante autoriteiten – met name wanneer de EU bij deze operaties betrokken is – 

onmiddellijk alles in het werk te stellen om deze schendingen een halt toe te roepen, 

slachtoffers te beschermen, daders voor het gerecht te brengen en mensenrechten centraal 

te stellen bij alle initiatieven die in het kader van deze operaties worden ontplooid.  
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