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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. is er sterk van overtuigd dat ontwikkeling en mensenrechten met elkaar samenhangen, en 

dat de eerbiediging, bescherming en verwezenlijking van de mensenrechten, met inbegrip 

van sociale, economische en politieke rechten, randvoorwaarden zijn voor het 

terugdringen van armoede en ongelijkheid en het behalen van de doelstellingen inzake 

duurzame ontwikkeling (SDG's) voor iedereen; is in dit verband van oordeel dat armoede 

en onderontwikkeling een daadwerkelijke uitoefening van de mensenrechten in de weg 

staan; 

2. onderstreept dat de internationale gemeenschap momenteel voor een van de grootste 

uitdagingen staat wat de vluchtelingencrisis betreft; is verheugd over de totstandbrenging 

van nieuwe EU-instrumenten om de grondoorzaken van migratie aan te pakken, en 

onderstreept dat mensenrechten en menselijke waardigheid een centrale plaats moeten 

innemen in het EU-migratiebeleid; brengt in herinnering dat het recht om het eigen land te 

verlaten is vastgelegd in artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens van de VN en dat de mensenrechten van migranten volledig moeten worden 

geëerbiedigd in landen van herkomst, doorreis en bestemming, ook in detentiecentra; 

3. is van oordeel dat mensenrechten voor iedereen de rode draad moeten vormen bij het 

behalen van alle doelstellingen en streefcijfers van de agenda 2030; pleit voor een kader 

van inclusieve en op rechten gebaseerde SDG-indicatoren met een 

mensenrechtendimensie, dat op nationaal en internationaal niveau zou moeten worden 

opgezet om een grote mate van transparantie en verantwoordingsplicht in dit opzicht te 

waarborgen, zodat de voor ontwikkeling bestemde middelen ook daadwerkelijk 

terechtkomen bij mensen in nood; 

4. onderstreept dat SDG 16 inzake het waarborgen van vrede, gerechtigheid en inclusieve 

samenlevingen van cruciaal belang is; benadrukt dat de eerbiediging van de 

mensenrechten essentieel is om een democratiseringsproces te doen slagen en dat de 

consolidatie van de rechtsstaat, behoorlijk bestuur, institutionele capaciteit met het 

gebruik van begrotingssteun, democratische participatie en representatieve 

besluitvorming, stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en inclusieve en duurzame groei, die 

een billijke herverdeling van de gegenereerde rijkdom mogelijk maken, 

hoofddoelstellingen zouden moeten zijn van al het externe beleid van de EU; waarschuwt 

voor populisme, extremisme en misbruik van de grondwet waarbij 

mensenrechtenschendingen worden gelegitimeerd; 

5. brengt in herinnering dat in het EU-ontwikkelingsbeleid een op rechten gebaseerde 

benadering wordt ingevoerd, die ten doel heeft de mensenrechtenbeginselen te integreren 

in de operationele ontwikkelingsactiviteiten van de EU en van toepassing is op regelingen 

voor het synchroniseren van de activiteiten op het gebied van mensenrechten en 

ontwikkelingssamenwerking, zowel in de hoofdkantoren als op het terrein; pleit voor een 

bredere verspreiding van het instrumentarium voor een op rechten gebaseerde benadering 

onder onze partners, waaronder lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en de 

particuliere sector, en voor een nauwlettend toezicht door de Commissie op de toepassing 

ervan; 
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6. uit zijn bezorgdheid over pogingen om middelen die bestemd zijn voor 

armoedebestrijding en ontwikkeling – waarmee ook concrete tenuitvoerlegging wordt 

gegeven aan beleid dat uiteindelijk bedoeld is voor de bescherming van de mensenrechten 

– voor niet-ontwikkelingsgerelateerde doelen te gebruiken; 

7. herinnert aan het cruciale belang van het beginsel van beleidscoherentie voor 

ontwikkeling, zoals verankerd in artikel 208 VWEU, bij het zorgen voor de eerbiediging 

van de mensenrechten; roept de EU ertoe op ervoor te zorgen dat door middel van de 

noodzakelijke richtsnoeren, effectbeoordelingen en toezichts- en 

verslagleggingsmechanismen, beleidscoherentie voor ontwikkeling daadwerkelijk 

doorklinkt in het beleid van de EU en van de lidstaten; dringt aan op een verbetering van 

de coherentie en coördinatie van alle externe beleidsmaatregelen en -instrumenten van de 

EU bij de toepassing van de op rechten gebaseerde benadering; verzoekt de lidstaten om 

binnen hun bevoegdheidssfeer te handelen in overeenstemming met de verplichtingen die 

zij zijn aangegaan op het gebied van ontwikkeling en met het Europees beleid ter zake; 

8. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten het beginsel van mensenrechten voor 

allen systematisch op te nemen in politieke dialogen en handelsbesprekingen met 

ontwikkelingslanden, en ervoor te zorgen dat samenwerking met derde landen wordt 

gekoppeld aan de geboekte vooruitgang wat betreft de daadwerkelijke bevordering van 

democratie en mensenrechten; spoort de Commissie ertoe aan de opname van 

onvoorwaardelijke mensenrechten- en sociale en milieuclausules verder te bevorderen in 

onderhandelingen over internationale overeenkomsten, met inbegrip van economische 

partnerschapsovereenkomsten, en om zich te buigen over een systeem voor het opleggen 

van sancties en een verhaalmechanisme voor slachtoffers wanneer aantoonbaar wordt 

verzuimd de mensenrechten te eerbiedigen; dringt er met name op aan dat de toekomstige 

overeenkomst met de ACS-landen een versterking inhoudt van de bestaande 

mensenrechtendialoog; verzoekt de EU ngo's en het maatschappelijk middenveld actief te 

betrekken bij de beleidsvorming om de doeltreffendheid van de mensenrechtenbepalingen 

te waarborgen, het nemen van eigen verantwoordelijkheid te garanderen en elke vorm van 

instrumentalisering van mensenrechten te voorkomen; 

9. is zich bewust van de cruciale rol die voor EU-delegaties is weggelegd bij de bevordering 

van mensenrechten in derde landen en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het 

externe mensenrechtenbeleid van de EU; verzoekt de Commissie het gebruik van het 

instrumentarium voor een op rechten gebaseerde benadering in delegaties te evalueren en 

een overzicht van deze evaluatie aan het Parlement voor te leggen; 

10. herinnert eraan dat de particuliere sector een belangrijke partner is voor het 

verwezenlijken van de SDG's; benadrukt hoe belangrijk het is te waarborgen dat 

multinationale ondernemingen verantwoording afleggen en sociale, mensenrechten- en 

milieunormen en -beginselen naleven wanneer in een land activiteiten worden ontplooid; 

is van mening dat dit kan worden geoptimaliseerd door meer publiek-private 

partnerschappen te sluiten; roept de EU en de lidstaten in dit verband op om de 

mensenrechteneffecten van de ontwikkelingsgerelateerde activiteiten van de particuliere 

sector regelmatig te beoordelen, en zich binnen de Mensenrechtenraad van de VN actief in 

te zetten voor een internationaal verdrag waarmee transnationale ondernemingen 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schendingen van de mensenrechten; 



 

AD\1109125NL.docx 5/7 PE589.265v02-00 

 NL 

11. wijst er nogmaals op dat conflict en kwetsbaarheid negatieve gevolgen hebben voor het 

leven van miljoenen mensen en dat mensenrechtenschendingen door middel van 

terrorisme overal gangbaar zijn geworden; benadrukt dat er een betere koppeling tot stand 

moet worden gebracht tussen veiligheidsmaatregelen in het kader van het buitenlands 

beleid, humanitaire hulp en een langetermijnrespons op het vlak van ontwikkeling; spoort 

de EU ertoe aan om de bescherming van slachtoffers van misdaad en geweld op te nemen 

in ontwikkelingsprogramma's voor derde landen en om optimale werkwijzen ter 

bestrijding van corruptie uit te wisselen met derde landen, aangezien corruptie de deur 

gewoonlijk openzet voor straffeloosheid en vaak de grondslag vormt voor onrecht ten 

aanzien van slachtoffers; 

12. benadrukt dat de maatschappelijke, economische en politieke inclusie van eenieder, 

ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, ras, etniciteit, of religie, met inbegrip van 

eerlijke toegang voor iedereen tot verbeterde nationale gezondheidsstelsels, moet worden 

bevorderd; verzoekt de EU-instellingen discriminatie op grond van kaste op gelijke wijze 

aan de orde te stellen als andere discriminatiegronden; wijst nogmaals op het engagement 

van de EU om steun te verlenen aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, met 

inbegrip van mensen met een handicap, overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap, en dringt aan op een grondige beoordeling van de 

doeltreffendheid van projecten op het gebied van handicaps alsook op een passende 

betrokkenheid van gehandicaptenorganisaties bij de planning en uitvoering van deze 

projecten; benadrukt voorts het belang van SDG 5 inzake de uitbanning van alle vormen 

van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes en van het schenken van 

bijzondere aandacht aan de belangrijke rol van vrouwelijke mensenrechtenbeschermers; 

13. wijst er nogmaals op dat met betrekking tot de mijnbouw het juridisch arsenaal moet 

worden versterkt, zowel upstream als downstream, om een betere traceerbaarheid van 

mineralen te garanderen; verzoekt de EU om mensenrechtenschendingen die verband 

houden met de uitbuiting door multinationale ondernemingen uit de EU van natuurlijke 

hulpbronnen in ontwikkelingslanden te voorkomen, en steun te verlenen voor strenge 

rechtskaders en initiatieven die gericht zijn op transparantie en goed bestuur in de 

mijnbouw en in andere sectoren voor natuurlijke hulpbronnen; steunt de wereldwijde 

initiatieven ter bestrijding van corruptie, zoals het initiatief inzake transparantie van 

winningsindustrieën (EITI); brengt in herinnering dat inheemse volkeren in het bijzonder 

te lijden hebben onder mensenrechtenschendingen die verband houden met de winning 

van hulpbronnen en dat hun recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming 

moet worden geëerbiedigd; 

14. stelt tot zijn grote verontrusting vast dat er zich volgens de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) wereldwijd ongeveer 21 miljoen mannen, vrouwen en kinderen 

in een of andere vorm van slavernij bevinden en dat melding is gemaakt van herhaalde 

schendingen van fundamentele arbeidsnormen in een aantal landen met SAP+-status; 

benadrukt dat de internationale arbeidsnormen moeten worden geëerbiedigd, 

overeenkomstig de Agenda voor waardig werk van de IAO, en is van oordeel dat 

arbeidsrechten centraler moeten staan in de externe betrekkingen van de EU; roept op tot 

de daadwerkelijke tenuitvoerlegging en handhaving van SAP+, onder toezicht van het 

maatschappelijk middenveld en door middel van een transparant 

verslagleggingsmechanisme; verzoekt de EIB voorts meer aandacht te besteden aan de 

gevolgen van haar werkzaamheden voor de mensenrechten en de arbeidsrechten, en stelt 
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met het oog hierop voor mensenrechtenbenchmarks op te nemen in haar 

projectbeoordelingen; 

15. is ingenomen met het feit dat er een hoofdstuk betreffende ontwikkeling is opgenomen in 

het jaarverslag van de EU en hoopt dat dit ook in de toekomstige jaarverslagen zal 

gebeuren. 
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