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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling over een potentieel voor 

verandering beschikt en universele, ambitieuze, allesomvattende, ondeelbare en onderling 

samenhangende doelstellingen aanreikt die zijn gericht op armoede- en 

discriminatiebestrijding, bevordering van welvaart, milieuverantwoordelijkheid, sociale 

integratie, eerbiediging van de mensenrechten en de versterking van vrede en veiligheid; 

overwegende dat deze doelstellingen onmiddellijke actie vereisen met het oog op een 

volledige en doeltreffende verwezenlijking; 

B. overwegende dat de Commissie nog geen uitgebreide strategie heeft vastgesteld voor de 

tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 die interne en externe beleidsterreinen omvat met 

een gedetailleerd tijdspad tot 2030, zoals gevraagd door het Europees Parlement in zijn 

resolutie over de follow-up en stand van zaken van de Agenda 20301, en dat zij de 

algemene coördinatierol voor de op nationaal niveau genomen acties nog niet volledig op 

zich heeft genomen; overwegende dat een doeltreffende tenuitvoerleggingsstrategie en een 

controle- en evaluatiemechanisme essentieel zijn om de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG's) te halen;  

C. overwegende dat klimaatverandering als milieuprobleem niet op zichzelf staat, maar 

volgens de VN2 een van de grootste uitdagingen van onze tijd is en een ernstige 

bedreiging voor duurzame ontwikkeling vormt, en dat de wijdverbreide en ongekende 

gevolgen hiervan vooral de armsten en meest kwetsbaren treffen en de ongelijkheid tussen 

en binnen landen vergroten; overwegende dat dringende maatregelen ter bestrijding van 

de klimaatverandering essentieel zijn voor de succesvolle tenuitvoerlegging van de SDG's;  

D. overwegende dat de financiering van de SDG's een enorme uitdaging vormt die een 

krachtig wereldwijd partnerschap vereist, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle vormen 

van financiering (binnenlandse, internationale, publieke, particuliere en innoverende 

bronnen) alsmede niet-financiële middelen; overwegende dat particuliere financiering wel 

een aanvulling kan vormen op publieke financiering, maar deze niet kan vervangen; 

E. overwegende dat een effectieve mobilisering van binnenlandse ontvangsten een 

onontbeerlijke factor is om de doelstellingen van de Agenda 2030 te verwezenlijken; 

overwegende dat de ontwikkelingslanden in het bijzonder worden getroffen door de 

belastingontduiking en -ontwijking van ondernemingen; 

F. overwegende dat de bevordering van duurzame ontwikkeling meer veerkracht vereist, 

hetgeen moet worden gestimuleerd middels een veelzijdige aanpak in het externe optreden 

van de EU middels de naleving van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling; 

overwegende dat het beleid van de lidstaten en de EU zowel bedoelde als onbedoelde 

gevolgen voor ontwikkelingslanden heeft, en dat de SDG's een unieke kans bieden om 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement van 12 mei 2016. Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0224.  
2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
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meer samenhang en eerlijker beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden te bereiken; 

G. overwegende dat de internationale handel een grote drijvende kracht kan zijn voor 

ontwikkeling en economische groei en dat een groot deel van de invoer in de EU 

afkomstig is uit ontwikkelingslanden; overwegende dat de handel in de Agenda 2030 

wordt erkend als een middel voor het verwezenlijken van de SDG's; 

H. overwegende dat het aanpakken van de uitdaging van migratie en het voldoen aan de 

behoeften van een groeiende wereldbevolking essentieel zijn voor het bereiken van 

duurzame ontwikkeling; overwegende dat in de Agenda 2030 de rol van migratie als een 

mogelijke drijvende kracht voor ontwikkeling wordt benadrukt; overwegende dat in 

artikel 208 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) wordt 

gesteld dat de uitroeiing van armoede de primaire doelstelling is van het 

ontwikkelingsbeleid van de EU; 

1. verzoekt de Commissie een ambitieuze overkoepelende strategie op te stellen waarin 

bestaande initiatieven worden gebundeld, nieuwe prioriteiten worden vastgesteld die zijn 

gebaseerd op een brede kloofanalyse van bestaande beleidsvormen en de 

tenuitvoerlegging ervan en op eventuele synergieën en incoherenties die tussen deze 

beleidsvormen bestaan, en waarin richtsnoeren worden gegeven zowel voor de EU-

instellingen als voor de lidstaten voor de uitvoering, controle en herziening van de Agenda 

2030; overwegende dat dit moet geschieden door ervoor te zorgen dat het intern en extern 

beleid van de EU op de agenda zijn afgestemd zonder te wachten op het verstrijken van de 

Europa 2020-strategie om met dit proces van start te gaan;  

2. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om een duidelijk, concreet, ambitieus en 

gedetailleerd uitvoeringsplan voor de Agenda 2030 op EU-niveau af te bakenen met 

specifieke doelstellingen, termijnen en methoden voor de coördinatie tussen de EU en 

haar lidstaten; onderstreept dat dit uitvoeringsplan moet worden geschraagd door een 

transparant en gedegen kader voor toezicht, rekenschap en herziening met nauwe 

betrokkenheid van het Parlement en het maatschappelijk middenveld; onderstreept dat dit 

tevens gebaseerd moet zijn op een uitgebreide reeks evalueerbare kwantitatieve en 

kwalitatieve indicatoren die de mensenrechten en sociale, economische en milieu-

indicatoren bestrijken, en niet alleen moet uitgaan van traditionele indicatoren, zoals het 

bbp, aangezien dit noch de ongelijkheden noch de aantasting van het milieu weerspiegelt;  

3. herinnert aan het belang van het onderliggende beginsel van de Agenda 2030 dat niemand 

wordt uitgesloten; verzoekt de Commissie en de lidstaten krachtige maatregelen te treffen 

om de ongelijkheden binnen en tussen landen aan te pakken, aangezien hierdoor de 

effecten van andere mondiale uitdagingen worden vergroot en de vooruitgang op het vlak 

van duurzame ontwikkeling wordt belemmerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten om 

het onderzoek en de uitsplitsing van gegevens in hun beleid te bevorderen om ervoor te 

zorgen dat de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden worden opgenomen en prioriteit 

krijgen;  

4. onderstreept dat de komende meerjarige financiële kaders (MFK) zo moet worden opgezet 

dat de EU-strategie en het uitvoeringsplan voor de Agenda 2030 kunnen worden 

uitgevoerd en dat ervoor wordt gezorgd dat de EU een aanzienlijke bijdrage van de EU 

levert aan de wereldwijde verwezenlijking van de doelstellingen en streefcijfers de 

Agenda 2030; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in het komende meerjarig 
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financieel kader (MFK) de prioriteiten voor duurzame ontwikkeling in alle onderdelen van 

de EU-begroting aan bod komen, waarbij in het kader van alle financiële instrumenten 

toereikende middelen worden toegewezen om de EU in staat te stellen haar verplichtingen 

voor 2030 na te komen; 

5. is ingenomen met het rapport van het panel op hoog niveau van de secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties over de toegang tot geneesmiddelen en verzoekt de Commissie de 

tenuitvoerlegging van de aanbevelingen ervan op relevante beleidsterreinen voor te 

stellen, ten einde SDG 3 (zorgen voor goede gezondheid en welzijn voor iedereen) te 

helpen bereiken; 

6. onderstreept het belang van officiële ontwikkelingshulp (ODA) als een fundamenteel 

instrument voor het verwezenlijken van de Agenda 2030, voor het uitroeien van de 

armoede in al haar vormen en het bestrijden van ongelijkheden, maar herinnert eraan dat 

ontwikkelingshulp als zodanig niet volstaat om ontwikkelingslanden uit de armoede te 

tillen; onderstreept de noodzaak om instrumenten te bevorderen die de 

verantwoordingsplicht stimuleren, zoals begrotingssteun; doet een beroep op de EU en 

haar lidstaten onverwijld hun verbintenis te herbevestigen om 0,7 % van het bruto 

nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp te bestemmen en gedetailleerde voorstellen 

voor een tijdschema in te dienen voor het geleidelijk opvoeren van ODA om dit 

streefcijfer te halen; herinnert aan de toezegging van de EU om ten minste 20 % van ODA 

aan menselijke ontwikkeling en sociale integratie te besteden, en vraagt om een 

hernieuwde inzet voor dit doel; doet een beroep op de Commissie de aanbeveling van de 

Commissie voor ontwikkelingsbijstand (DAC) van de OESO ten uitvoer te leggen om een 

gemiddeld jaarlijks subsidiepercentage van 86 % van de totale ODA-toezeggingen te 

halen; dringt erop aan dat ODA tegen bestemmingswijzigingen wordt beschermd en dat 

de internationaal overeengekomen beginselen inzake doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp worden nageleefd door de fundamentele doelstelling van ODA inzake 

armoedebestrijding te handhaven, en zich met name te richten op de minst ontwikkelde 

landen (MOL's) en kwetsbare contexten  herinnert aan de noodzaak om, in het kader van 

een ruimere ontwikkelingsagenda, verder te gaan dan de relatie donor/begunstigde;  

7. onderstreept dat wetenschap, technologie en innovatie essentieel zijn voor de 

tenuitvoerlegging van de SDG's, aangezien zij drijvende krachten zijn voor sociale en 

economische ontwikkeling en levensreddende oplossingen kunnen bieden die het 

wereldwijde probleem van armoedegebonden en verwaarloosde ziekten aanpakken; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om zowel de financiële als de beleidsomgeving te 

verbeteren om wetenschap, technologie en innovatie te bevorderen door middel van 

ontwikkelingssamenwerking; 

8.  verzoekt de Commissie en de lidstaten hun toezeggingen inzake beleidscoherentie voor 

ontwikkeling (PCD) te bekrachtigen als een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking 

van een bredere beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling (PCSD), aangezien zij van 

essentieel belang zijn voor de succesvolle tenuitvoerlegging van de SDG's; onderstreept 

met name de noodzaak dat alle beleidsmaatregelen van de EU, vooral het handels-, 

fiscaal, migratie-, landbouw en energiebeleid, in overeenstemming moeten zijn met artikel 

208 VWEU en dat zij niet de mensenrechten mogen ondermijnen noch het vermogen van 

derde landen om tot duurzame ontwikkeling te komen; onderstreept de noodzaak 

mechanismen voor PCD en PCSD binnen alle EU-instellingen en in het kader van de 
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beleidsvorming te versterken en ervoor te zorgen dat dit beginsel van beleidscoherentie 

adequaat wordt geëerbiedigd in regelmatige openbare effectbeoordelingen en door 

adequate mechanismen in te voeren voor rekenschap, mitigatie en herstel;  

9. verzoekt de EU en de lidstaten de mitigatie van en de aanpassing aan de 

klimaatverandering daadwerkelijk in hun ontwikkelingsbeleid te integreren; onderstreept 

de noodzaak om technologieoverdrachten voor energie-efficiëntie en schone 

technologieën aan te moedigen en investeringen te stimuleren in kleinschalige, 

onafhankelijke en gedecentraliseerde projecten voor hernieuwbare energie; roept de EU 

op haar steun aan duurzame landbouw op te schroeven om de klimaatverandering aan te 

pakken middels gerichte steun voor kleine boeren, gewasdiversificatie, agrobosbouw en 

agro-ecologische praktijken; 

10. onderstreept de rol van het politiek forum op hoog niveau bij de follow-up en herziening 

van de SDG's, en verzoekt de Commissie en de Raad om de leidende rol van de EU bij het 

concipiëren en uitvoeren van de Agenda 2030 te vervullen door het eens te worden over 

gezamenlijke standpunten van de EU en door een gezamenlijk EU-verslag uit te brengen 

op basis van de gecoördineerde verslaglegging door de lidstaten en de EU-instellingen 

vóór het politiek forum op hoog niveau onder de auspiciën van de Algemene Vergadering; 

verzoekt de Commissie tijdens het komende politiek forum op hoog niveau de stand van 

zaken op te maken betreffende bestaande acties en de specifieke SDG's die zullen worden 

onderzocht; 

11. dringt aan op de oprichting van een gezamenlijk coördinatiemechanisme van de 

verschillende commissies in het Europees Parlement, met als opdracht de uitvoering door 

de EU van haar toezeggingen inzake de Agenda 2030 te monitoren en op te volgen; is van 

mening dat het Parlement zich ertoe moet verbinden dergelijke coördinatiestructuren op te 

zetten (bijvoorbeeld jaarlijkse evaluatiemomenten in de plenaire vergadering op basis van 

voortgangsverslagen, een aantal aandachtspunten in alle commissies of een hiervoor 

bestemde interfractiewerkgroep) en op een zo hoog mogelijk niveau een of meer personen 

aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van deze inspanningen; 

12. onderstreept dat de drie dimensies van duurzame ontwikkeling – de milieu-, economische 

en sociale dimensie – onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat economische 

duurzaamheid essentieel is voor het milieu; onderstreept dat de bevordering van goed 

bestuur en de naleving van de rechtsorde en de mensenrechten van essentieel belang zijn, 

niet alleen voor sociale duurzaamheid, maar ook voor een verantwoord gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen en voor de bescherming van het milieu; verzoekt de Commissie 

brede internationale samenwerking te stimuleren, samen te werken met derde partners bij 

het opbouwen van veerkracht en aanpassingsvermogen met betrekking tot de negatieve 

effecten van de klimaatverandering, duurzame koolstofarme trajecten voor de toekomst te 

ontwikkelen en het terugdringen van de mondiale broeikasgasemissies te bespoedigen in 

overeenstemming met SDG 13 en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering;  

13. is van mening dat het ondersteunen van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid in 

ontwikkelingslanden van cruciaal belang is; benadrukt dat de financiering voor 

veiligheidsgerelateerde uitgaven, die geen deel uitmaakt van ODA, afkomstig moet zijn 

van andere instrumenten dan het instrument voor ontwikkelingssamenwerking, het 
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Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) of andere regelingen die profiteren van deze 

instrumenten; 

14. neemt nota van de rol van de particuliere sector, met name plaatselijke micro-

ondernemingen en kmo's, bij de uitvoering van de Agenda 2030, met name van zijn 

verantwoordelijkheid bij de overgang naar duurzame consumptie- en productiepatronen in 

Europa en de wereld; herinnert eraan dat particuliere financiering weliswaar een 

aanvulling kan vormen op publieke financiering, maar deze niet kan vervangen; verzoekt 

de Commissie bindende verplichtingen in te voeren inzake de verantwoordingsplicht van 

ondernemingen en transparantie om ervoor te zorgen dat de bijdrage van de particuliere 

sector volledig in overeenstemming is met de Agenda 2030 door de naleving van 

duidelijke milieu-, sociale en mensenrechtennormen, van de beginselen inzake 

verantwoorde financiering en van de leidende beginselen van de VN inzake het 

bedrijfsleven en de mensenrechten; herinnert in dit verband aan de noodzaak van het voor- 

en achteraf beoordelen van de ontwikkelingseffecten van het betrekken van de particuliere 

sector;  

15. onderstreept dat fiscale rechtvaardigheid en transparantie, de bestrijding van 

belastingontwijking, het uitroeien van illegale geldstromen en belastingparadijzen, in 

combinatie met een beter beheer van de overheidsfinanciën, duurzame economische groei 

en een grotere mobilisering van nationale middelen, cruciaal zijn voor de financiering van 

de Agenda 2030; verzoekt de EU een financieringsprogramma (DEVETAX2030) op te 

zetten dat specifieke steun biedt voor de oprichting van belastingstructuren in opkomende 

markteconomieën en dat ontwikkelingslanden helpt bij het opzetten van nieuwe regionale 

belastingkantoren; dringt andermaal aan op een mondiale belasting op financiële 

transacties om de mondiale uitdagingen inzake armoede aan te gaan, alsmede op een 

onderzoek naar de overloopeffecten van het gehele belastingbeleid van de lidstaten en de 

EU op  ontwikkelingslanden en de naleving van het beginsel van PCD bij het vaststellen 

van wetgeving op dit gebied; 

16. onderstreept het belang van eerlijke en ethische handelsovereenkomsten, en dringt er bij 

de EU op aan haar strategie voor het handelsbeleid af te stemmen op de Agenda 2030, 

waarbij de beleidsruimte van de derde landen moet worden gerespecteerd, ten einde 

duurzame ontwikkeling, de mensenrechten, hoge sociale en milieunormen, duurzame 

consumptie en regionale integratie te bevorderen en armoede, corruptie en ongelijkheden 

te bestrijden;   

17. neemt kennis van de problemen ten gevolge van de explosieve groei van megasteden en 

de uitdagingen die dit stelt voor de sociale en milieuduurzaamheid; pleit voor 

evenwichtige regionale ontwikkeling en herinnert eraan dat de heroplevende economische 

activiteit in plattelandsgebieden, kleinere gemeentes en steden de druk verlicht om naar 

stedelijke megacentra te migreren en op die manier de problemen van ongebreidelde 

verstedelijking en migratie verzacht; benadrukt dat gedecentraliseerde regionale structuren 

de terugkeer van schaarse voedingsstoffen, zoals fosfor, van de steden naar de 

landbouwproductie bevorderen; 

18. verzoekt de Commissie duurzame globale waardeketens te bevorderen door de invoering 

van stelsels van zorgvuldigheidseisen voor ondernemingen, met een nadruk op hun gehele 

toeleveringsketen, waardoor ondernemingen zouden worden aangemoedigd op meer 
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verantwoorde wijze te investeren en de doeltreffendere tenuitvoerlegging van 

hoofdstukken over duurzaamheid in vrijhandelsovereenkomsten zou worden gestimuleerd, 

met inbegrip van de bepalingen inzake de bestrijding van corruptie, transparantie, het 

tegengaan van belastingontwijking en verantwoord ondernemen; 

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun benadering van migratie aan te passen met het 

oog op het ontwikkelen van een migratiebeleid dat strookt met SDG 10 en een op feiten 

gebaseerde perceptie van migranten en asielzoekers, alsmede met de bestrijding van 

vreemdelingenhaat en discriminatie jegens migranten, en met het oog op het investeren in 

belangrijke factoren voor de menselijke ontwikkeling; herhaalt zijn bezorgdheid over het 

feit dat de tenuitvoerlegging van nieuwe beleidsmaatregelen en financiële instrumenten 

om de diepere oorzaken van irreguliere en gedwongen migratie aan te pakken schadelijk 

kunnen zijn voor ontwikkelingsdoelstellingen en dringt erop aan dat het Europees 

Parlement in dit verband een grotere controlerende rol krijgt om ervoor te zorgen dat de 

nieuwe financieringsinstrumenten verenigbaar zijn met de rechtsgrond, de beginselen en 

de toezeggingen van de EU, vooral de Agenda 2030; verwerpt het idee dat de 

conditionaliteit van hulp op grond van grenscontroles, beheer van migratiestromen of 

overnameovereenkomsten, zou moeten dienen als basis voor partnerschaps- en 

ontwikkelingssamenwerking met derde landen; 

20. is ingenomen met de nadruk die wordt gelegd op het investeren in jongeren, aangezien zij 

de belangrijkste uitvoerders van de SDG's zijn; onderstreept de noodzaak het 

demografische dividend van ontwikkelingslanden te benutten door middel van passend 

openbaar beleid en investeringen in de opleiding en gezondheid van jongeren, met 

inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid en onderwijs; beklemtoont de 

gelegenheid om eindelijk vorderingen te maken op het vlak van gendergelijkheid en de 

versterking van de positie van vrouwen als een essentieel onderdeel van PCD, en dringt er 

bij de EU op aan deze op te nemen op alle terreinen van het externe optreden; erkent dat 

deze essentiële factoren voor menselijke ontwikkeling en menselijk kapitaal prioriteit 

moeten krijgen om de duurzame ontwikkeling te kunnen waarborgen;  

21. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een multistakeholderplatform van de 

EU in het leven te roepen dat een rol zal spelen in de follow-up en de uitwisseling van 

optimale praktijken bij de tenuitvoerlegging van SDG's; onderstreept de noodzaak van een 

inclusief proces voor het raadplegen van alle belanghebbenden en vooral het 

maatschappelijk middenveld als een actieve partner bij het gehele proces van planning, 

tenuitvoerlegging, toezicht en evaluatie van de Agenda 2030; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten te investeren in gerichte educatieve programma's en campagnes teneinde het 

bewustzijn van de burgers over de Agenda 2030 te vergroten. 
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