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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. merkt op dat fundamentele wijzigingen nodig zijn om de VN in staat te stellen de 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aan te sturen en vorm te geven; onderstreept de 

noodzaak om de drie aspecten van duurzaamheid op doeltreffender wijze te integreren, 

zowel op strategisch niveau als lokaal, middels praktische samenwerking tussen VN-

instellingen; 

2. is verheugd over de oprichting van een Politiek Forum op hoog niveau (HLPF) voor 

duurzame ontwikkeling; is ervan overtuigd dat dit HLPF het belangrijkste 

besluitvormingsorgaan voor de follow-up en verwezenlijking van de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling moet worden, zodat wordt ingestaan voor een gecoördineerde en 

efficiënte beoordeling van behoeften en de vaststelling van stappenplannen en besluiten 

die nodig zijn om de Agenda 2030 ten uitvoer te leggen; dringt aan op een regelmatige 

dialoog tussen het HLPF en de Commissie over de geboekte vooruitgang, in 

overeenstemming met de beginselen van transparantie en wederzijdse 

verantwoordingsplicht; 

3. onderstreept dat het voor de geloofwaardigheid en het leiderschap van de EU inzake 

mondiale ontwikkeling van cruciaal belang is om een gemeenschappelijk standpunt in te 

nemen over de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 vóór het HLPF in 2016; verzoekt 

de Commissie in dit verband tijdig met een mededeling over de tenuitvoerlegging van de 

Agenda 2030 te komen, zodat het Parlement opmerkingen kan formuleren met het oog op 

de conclusies van de Raad in de aanloop naar het HLPF; 

4. onderstreept het belang van een volledige en effectieve tenuitvoerlegging van de 

Agenda 2030, mede via een op rechten gebaseerde aanpak; vraagt de VN ervoor te zorgen 

dat ambitieuze verbintenissen worden aangegaan voor het realiseren van de SDG's en het 

vaststellen van een solide kader van indicatoren en het gebruik van statistische gegevens 

om de vooruitgang te volgen en de verantwoordingsplicht van allen te garanderen; spoort 

alle landen, zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden, ertoe aan zelf 

verantwoordelijkheid te nemen en nationale kaders, met inbegrip van geïntegreerde 

nationale financieringskaders vast te stellen om de 17 doelstellingen te bereiken; 

5. wijst op de noodzaak van een grotere beleidscoherentie voor ontwikkeling binnen de 

werkingsstructuren van de VN, om alle dimensies van duurzame ontwikkeling effectief in 

het beleid te integreren; 

6. erkent dat duurzame ontwikkeling en uitbanning van armoede niet mogelijk zijn zonder 

veiligheid en dat duurzame ontwikkeling de voorwaarde is voor veiligheid, stabiliteit, 

sociale rechtvaardigheid en democratie; meent dat de beleidsvorming op internationaal 

niveau dit verband tussen vrede, veiligheid en ontwikkeling beter moet weerspiegelen; 

verzoekt de VN in hun ontwikkelingsstrategieën op de lange termijn systematisch 

aandacht te besteden aan capaciteitsopbouw en behoorlijk bestuur; 

7. herinnert eraan er geen ontwikkeling mogelijk is zonder vrede en geen vrede zonder 
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ontwikkeling, en dat beide onmogelijk zijn zonder eerbiediging van de mensenrechten; 

herinnert in dit verband opnieuw aan het belang van de meest innovatieve doelstelling van 

de Agenda 2030, namelijk SDG 16, die betrekking heeft op vrede, rechtvaardigheid en 

goed bestuur; meent dat de verwezenlijking van de streefdoelen van SDG 16 van cruciaal 

belang is voor het welslagen van de gehele Agenda 2030; 

8. wijst op het belang van een mondiaal, op regels gebaseerd, open, transparant, niet-

discriminerend, inclusief en eerlijk multilateraal handelsstelsel; onderstreept dat de WTO-

ontwikkelingsronde van Doha moet worden afgerond en is van oordeel dat de VN hun 

unieke positie kunnen gebruiken om van de onderhandelingen een succes te maken voor 

ontwikkelingslanden; 

9. is verheugd over de oproep tot meer steun voor het werk van de Hoge Vertegenwoordiger 

van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) bij de tenuitvoerlegging van diens 

mandaat om vluchtelingen te beschermen; 

10. verwelkomt het besluit om op 19 september 2016 een bijeenkomst op hoog niveau van de 

plenaire Algemene Vergadering van de VN te organiseren over de grote vluchtelingen- en 

migratiestromen; meent dat tijdens deze bijeenkomst met name aandacht moet worden 

besteed aan het aanpakken van de onderliggende oorzaken van migratie, in het bijzonder 

armoedebestrijding, sociale gelijkheid, eerbiediging van de mensenrechten en stabiliteit; 

11. dringt er bij de EU op aan werk te maken van een verbeterde internationale samenwerking 

op fiscaal gebied door steun te verlenen aan de oprichting van een internationaal 

belastingorgaan binnen het VN-bestel; 

12. verwelkomt de vaststelling door de Algemene Vergadering van de VN van de historische 

Resolutie 68/304 van 9 september 2014, waarin het soevereine recht van elke staat wordt 

erkend om zijn overheidsschuld te herschikken, zonder daarbij door maatregelen van een 

andere staat te worden belemmerd of gehinderd, en waarin met bezorgdheid wordt 

opgemerkt dat het internationaal financieel stelsel geen solide rechtskader biedt voor een 

behoorlijke en voorspelbare herstructurering van overheidsschulden en de aanzet wordt 

gegeven voor het vaststellen van een multilateraal rechtskader voor 

staatsschuldherstructurering; vraagt het VN-bestel in zijn geheel dit proces volledig te 

ondersteunen; verzoekt de EU en de lidstaten zich hiervoor actief in te zetten. 
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