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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat het hoofddoel van het EU-beleid op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking zoals verankerd in artikel 208 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie (VWEU), erin bestaat de armoede terug te dringen en 

uiteindelijk uit te bannen; 

1. is van mening dat het engagement van de EU voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG), de Addis Abeba-actieagenda inzake 

de financiering van ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs de leidraad moeten zijn 

bij de voorbereiding van het volgende meerjarig financieel kader (MFK); is voorts van 

mening dat de steun van de EU voor een dergelijke tenuitvoerlegging in 

ontwikkelingslanden moet worden verhoogd, waarbij de coherentie van het 

ontwikkelingsbeleid (PCD) ten volle moet worden toegepast en de ontwikkelingshulp van 

de EU volledig in overeenstemming moet zijn met de beginselen van doeltreffendheid van 

de steun en gericht moet blijven op langetermijndoelstellingen zoals het uitbannen van 

armoede, het aanpakken van ongelijkheid en uitsluiting, het bevorderen van democratisch 

bestuur en mensenrechten en het bevorderen van duurzame en inclusieve ontwikkeling, 

met name in de minst ontwikkelde landen (MOL's), die met de grootste financiële 

uitdagingen worden geconfronteerd;  

2. wijst erop dat natuurrampen in 2017, met name bosbranden, aan meer dan 200 mensen in 

Europa het leven hebben gekost en meer dan een miljoen hectare bos in de as hebben 

gelegd, wat overeenkomt met meer dan drie keer het Europees gemiddelde van de laatste 

vijf jaar; wijst erop dat die bosbranden menselijke, economische en ecologische 

catastrofes zijn die een aanpak op Europees en Euromediterraan niveau vereisen; is van 

mening dat de Europese Unie moet bijdragen aan de preventie en de bestrijding van 

branden, en tevens aan de heropbouw na afloop van dergelijke rampen, met name in het 

geval van bosbranden; is van oordeel dat de nationale middelen om deze branden te 

bestrijden beperkt zijn; herinnert er in dit verband aan dat blusvliegtuigen, en met name 

Canadairs, bij hun ingebruikname in sommige landen reeds bijna het einde van hun 

levensduur hebben bereikt en dus zo snel mogelijk moeten worden gerenoveerd; verzoekt 

de lidstaten en de Europese Unie om bij de besprekingen voor het volgende MFK 

voorrang te geven aan de versterking van de gemeenschappelijke capaciteit; 

3. is van mening dat een specifiek ontwikkelingsinstrument de beste oplossing is voor een 

kwalitatief hoogstaand ontwikkelingsbeleid in het belang van de ontwikkelingslanden, 

met name de LDC's, met de uitbanning van armoede als hoofddoel en met inachtneming 

van internationaal overeengekomen beginselen inzake de doeltreffendheid van 

ontwikkelingssamenwerking en hulp; 

4. dringt erop aan een Europees-Afrikaans Erasmusprogramma uit te werken en Europese 

universiteiten te helpen bij de oprichting van dependances in Afrika teneinde nauwe 

partnerschappen tot stand te brengen, de kansen van jongeren op integratie op de 

arbeidsmarkt te vergroten en braindrain tegen te gaan; 

5. is van mening dat bij ontwikkelingssamenwerking de internationaal overeengekomen 
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beginselen inzake de doeltreffendheid van hulp volledig in acht moeten worden genomen 

en dat zij de nationale plannen en strategieën van de partnerlanden om de SDG's te 

bereiken, moet ondersteunen; 

6. beklemtoont dat de kwaliteit en de impact van de Europese steun van het volgende MFK 

even hoog moeten zijn als van het huidige en dat het de nodige garanties moet bieden voor 

wat de uitvoering en controle van de projecten betreft; 

7. herinnert aan de voornemens in de algemene strategie van de EU op het gebied van 

buitenlands en veiligheidsbeleid, en aan de nieuwe Europese consensus inzake 

ontwikkeling; 

8. benadrukt het belang van nakoming van de toezegging die in de Europese consensus 

inzake ontwikkeling is gedaan om 20 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de 

EU toe te wijzen aan sociale integratie en menselijke ontwikkeling; benadrukt dat de 

aandacht gericht moet worden op de SDG's die betrekking hebben op gezondheid, met 

name de bestrijding van aids, tuberculose en malaria, en op veiligheid, voedsel, onderwijs, 

werkgelegenheid, water en sanitaire voorzieningen, energie, industrie, innovatie, 

infrastructuur, goed bestuur, democratie, rechtsstaat, gender, milieu en 

klimaatmaatregelen; 

9. herinnert eraan dat de EU zich in het volgende MFK inzet voor gendermainstreaming en 

wil waarborgen dat het volgende MFK op duurzaamheid is gericht om ervoor te zorgen 

dat de coherentie van het ontwikkelingsbeleid op alle EU-beleidsterreinen wordt 

geëerbiedigd; wijst bovendien op de noodzaak om te investeren in factoren die een sterke 

impuls kunnen leveren voor duurzame menselijke ontwikkeling zoals seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg en rechten; 

10. herinnert aan de verbintenissen, met name de financiële verbintenissen, die in het kader 

van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering en de overeenkomst van 

Parijs zijn aangegaan, en aan de verbintenissen die in het kader van de nieuwe Europese 

consensus inzake ontwikkeling zijn aangegaan; beklemtoont met name dat de 

inspanningen en financiële middelen voor de aanpassing aan de klimaatverandering en de 

beperking van de opwarming van de aarde moeten worden verhoogd en dat de subsidies 

voor fossiele brandstoffen die het milieu schade toebrengen moeten worden afgeschaft; 

11. moedigt in dit verband aan om beter gebruik te maken van alle programma's in het kader 

van de volgende MFK-rubrieken, zoals onderzoekprogramma's, teneinde de EU-

doelstellingen inzake ontwikkelingssamenwerking aan te vullen en de inspanningen om 

mondiale uitdagingen aan te pakken te ondersteunen en er bovendien voor te zorgen dat 

door middel van doeltreffende coherentie van het ontwikkelingsbeleid geen enkel EU-

beleid of -programma in strijd is met de doelstellingen van armoedebestrijding, 

vermindering van de ongelijkheid in de partnerlanden en bevordering van de 

mensenrechten en duurzame maatschappelijke, economische en milieuontwikkeling; 

12. onderstreept de rol van de Europese consensus inzake ontwikkeling als kader voor een 

gemeenschappelijke benadering van ontwikkelingsbeleid door de EU-instellingen en de 

lidstaten en voor de tenuitvoerlegging van de SDG's; merkt op dat het meerjarig financieel 

kader de hoofdprioriteiten op het gebied van ontwikkelingshulp moet weerspiegelen, in 

overeenstemming met deze verklaring, waarbij de beginselen inzake de doeltreffendheid 



 

AD\1143564NL.docx 5/13 PE612.385v02-00 

 NL 

van hulp en inzake beleidscoherentie voor ontwikkeling moeten worden gemainstreamd; 

13. wijst erop dat de voorwaarden moeten worden geschapen waarin jongeren hun toekomst 

op een duurzame manier kunnen waarborgen zodat ze actieve burgers worden in hun land, 

en verzoekt om de nodige maatregelen te nemen zodat vrouwen meer zeggenschap krijgen 

op economisch, politiek en sociaal gebied; 

14. is van oordeel dat er meer moet worden geïnvesteerd in de toegang tot seksuele en 

reproductieve gezondheidszorg en tot de eraan verbonden rechten om de negatieve 

gevolgen van de herinvoering van de "global gag rule" te beperken; 

15. vraagt ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen gelijke toegang krijgen tot 

besluitvormingsstructuren en tot economische, sociale, politieke, technologische en 

culturele middelen en diensten; vraagt dat elke maatregel ter bestrijding van geweld tegen 

vrouwen in overweging wordt genomen; 

16. vraagt dat het volgende meerjarig financieel kader aan een duurzaamheidstoetsing wordt 

onderworpen als een praktische manier om de beleidscoherentie voor ontwikkeling van de 

financieringsbeslissingen van de EU te waarborgen; is van mening dat een dergelijke 

aanpak ervoor moet zorgen dat de interne en externe financiering van de EU in 

overeenstemming is met de doelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking en dat de 

volledige EU-begroting zo doeltreffend mogelijk is, door inconsistente uitgaven en 

verspilling te voorkomen; 

17. beklemtoont dat de toegevoegde waarde van ontwikkelingssamenwerking op EU-niveau 

duidelijk is aangetoond; wijst op de cruciale rol van de ODA voor de minst ontwikkelde 

landen (LDC's) en fragiele staten en dringt erop aan dat de EU haar verbintenis nakomt 

om 0,20 % van het BNI te besteden aan ODA voor de LDC's; 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 nieuwe inspanningen van de EU om particuliere investeringen te 

stimuleren via een combinatie van subsidies, leningen en garanties, onder meer in landen 

waar de behoeften groot zijn, maar de risico's ook; merkt op dat dit zal leiden tot een 

aanzienlijke stijging van de behoefte aan financiering; benadrukt dat de programmering 

van de ontwikkelingshulp een meerjarig karakter moet hebben en voorspelbaarheid moet 

bieden, maar ook ruimte moet laten voor flexibiliteit, en dat daarbij gebruik moet worden 

gemaakt van verschillende en complementaire uitvoeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

de capaciteiten, behoeften en prestaties van de landen; is van mening dat het combineren 

van financieringsbronnen de traditionele ontwikkelingsfinanciering moet aanvullen, maar 

niet mag vervangen; benadrukt in dit verband dat de betrokkenheid van de particuliere 

gepaard moet gaan met het hanteren van strenge normen inzake transparantie en 

verantwoordingsplicht; 

18. dringt erop aan internationale samenwerking te bevorderen die in overeenstemming is met 

de erkende internationale normen voor de bestrijding van illegale geldstromen en 

belastingontduiking; 

19. wijst er nogmaals op dat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen bij het 

bereiken van de meest kwetsbare en kansarme groepen in de samenleving; is van mening 

dat maatschappelijke organisaties, om het beleid op EU- en nationaal niveau te 
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ondersteunen, te monitoren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan, toereikende 

capaciteit en steun nodig hebben zodat zij die rol kunnen vervullen en de financiële 

mechanismen mee kunnen helpen verbeteren; is van mening dat EU-fondsen van vitaal 

belang zijn voor de opbouw van de capaciteit van maatschappelijke organisaties, en dat de 

toegang tot deze fondsen moet worden gegarandeerd voor burgerorganisaties; 

20. herinnert eraan dat er in een groot aantal middeninkomenslanden (MIC's) grote 

ongelijkheden blijven bestaan en roept de Commissie dan ook op om specifieke middelen 

aan die landen te blijven toewijzen; is van mening dat het verschil in behandeling tussen 

landen op het gebied van toewijzing van middelen en wijzen van samenwerking op een 

breed scala aan criteria moet zijn gebaseerd, waarbij rekening wordt gehouden met 

inclusieve menselijke ontwikkeling, mensenrechten, de mate van ongelijkheid en de 

prioriteiten van elk land op het gebied van duurzame ontwikkeling; 

21. is van mening dat de absorptie van steunbedragen moet worden verbeterd en wijst op het 

belang van het beginsel van eigen inbreng van ontwikkelingshulp dat verbintenissen 

vraagt van de partnerlanden, die de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het 

uitwerken van ontwikkelingsstrategieën; stelt in dit verband voor te overwegen om door 

de EU gefinancierde opleidingen aan te bieden teneinde betere toegang tot de bestaande 

Europese middelen te waarborgen; 

22. beveelt aan dat een grondige evaluatie van zowel de financiële en ontwikkelings-

additionaliteit als de mensenrechten-, sociale en milieu-effecten van het Europees Fonds 

voor duurzame ontwikkeling wordt uitgevoerd voordat meer middelen voor officiële 

ontwikkelingshulp worden uitgetrokken voor het verstrekken van garanties voor 

investeringen en soortgelijke vormen van steun; 

23. herinnert eraan dat de wildgroei aan trustfondsen die profiteren van ontwikkelingsfondsen 

- die noodzakelijk zijn vanwege een gebrek aan middelen en flexibiliteit - zoals het EU 

Emergency Trust Fund for Africa - de eenheid van de begroting ondermijnt en risico's met 

zich meebrengt voor democratische betrokkenheid, transparantie, verantwoording en 

doeltreffendheid van de hulp; is van mening dat het gebruik van die instrumenten altijd 

naar behoren moet worden gemotiveerd, en daarnaast aanvullend, van beperkte duur en 

voor specifieke doeleinden bestemd moet zijn en niet voor ontwikkelingsdoelstellingen op 

langere termijn;  

24. dringt er bij de Commissie op aan de harmonisatie en samenhang tussen haar bilaterale en 

multilaterale programma's voor ontwikkelingssamenwerking verder te versterken, met 

name als het om hetzelfde land gaat, teneinde de doeltreffendheid van de hulp van de EU 

te vergroten;  

25. dringt erop aan dat het volgende MFK, door vanaf het begin meer middelen uit te trekken 

voor een goed beheerd instrument voor humanitaire hulp en door middel van een 

aanzienlijke reserve voor noodhulp, rekening houdt met de ongekende behoeften aan 

humanitaire hulp en beperking van het risico op rampen, paraatheid bij rampen en 

epidemieën en het opbouwen van veerkracht in ontwikkelingslanden; wijst op de 

toenemende druk op deze behoeften, die het gevolg is van conflicten, oorlogen en 

gedwongen ontheemding, schendingen van de mensenrechten, slecht bestuur en corruptie, 

de slechte of onbestaande verstrekking van sociale basisvoorzieningen, toenemende 

ongelijkheid, klimaatverandering en concurrentie om schaarse middelen; dringt er bij de 
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Commissie op aan een voorstel uit te werken om de betalingen systematisch gelijk te 

stellen aan de vastleggingen voor humanitaire hulpacties, teneinde ervoor te zorgen dat er 

voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de betalingen; dringt erop aan dat 

wordt overwogen om meer middelen uit te trekken voor het instrument voor civiele 

bescherming en deze flexibeler in te zetten, zodat de EU hulp ter plaatse kan bieden aan 

degenen die dat nodig hebben; 

26. is van mening dat, hoewel het EU-mechanisme voor civiele bescherming een doeltreffend 

instrument is bij de bestrijding van bosbranden, het niettemin onvolledig is en bijgevolg 

moet worden verbeterd; is in dit verband verheugd over de mededeling van de Commissie 

van 23 november 2017 waarin zij voorstelt een autonome capaciteitsreserve "rescEU" op 

te zetten en 280 miljoen EUR extra toe te wijzen aan het EU-mechanisme voor civiele 

bescherming om een echte Europese reservecapaciteit te financieren met onder andere 

eigen EU-middelen voor brandbestrijding vanuit de lucht; roept de lidstaten en de 

Commissie op te bevestigen dat de bestaande nationale infrastructuur een Europese 

dimensie heeft, en daarmee hun steun te betuigen aan de oprichting van een Europees 

netwerk van knooppunten voor civiele bescherming en risicobeheer; verzoekt de lidstaten 

om het voorstel van de Europese Commissie in het volgende MFK te integreren zodat de 

financiering en uitbouw van een netwerk van Europese Canadairs zo snel mogelijk kan 

plaatsvinden; 

27. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om rampenbestrijding op Europees 

niveau te versterken, met name door de oprichting van een autonome reservecapaciteit 

"rescEU"; roept de lidstaten en de Commissie op te bevestigen dat de bestaande nationale 

infrastructuur een Europese dimensie heeft, en daarmee hun steun te betuigen aan de 

voorbereidingen voor de oprichting van een Europees netwerk van hubs voor civiele 

bescherming en risicobeheer; 

28. vraagt dat er, om de migratie onder controle te houden, massaal wordt geïnvesteerd met 

het oog op een snellere industrialisering, elektrificatie en verbetering van de 

infrastructuur, als bron van inclusieve economische groei en fatsoenlijk werk; vraagt dat 

er actie wordt ondernomen om een einde te maken aan mensenhandel en slavernij en aan 

alle schendingen van de mensenrechten, met name in Libië; 

29. is van mening dat er ten aanzien van de hulpbronnen voor ontwikkelings- en humanitaire 

hulp, alsook de financiële middelen daarvoor, meer transparantie en 

verantwoordingsplicht en betere verslaglegging moet komen, met, waar nodig, een snelle 

goedkeuring door de begrotingsautoriteit, met name gezien de nieuwe Agenda 2030, en 

teneinde invulling te geven aan de beginselen van beleidscoherentie voor ontwikkeling; 

30. wijst erop dat de cruciale rol van het Europees instrument voor democratie en 

mensenrechten bij het uitdragen van de Europese waarden overal ter wereld en het 

consolideren van de mensenrechten en de democratie in het externe optreden van de EU 

moet worden versterkt; 

31. dringt erop aan dat de autoriteiten en maatschappelijke organisaties in de landen van 

herkomst en doorreis op hun respectieve terreinen de nodige capaciteitsopbouw krijgen, 

zodat vrijwillige terugkeer zo doeltreffend mogelijk kan worden beheerd en de 

herintegratie van alle gerepatrieerden kan worden ondersteund; 
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32. benadrukt dat de externe financieringsinstrumenten in het kader van het nieuwe MFK in 

overeenstemming moeten zijn met de SDG's en de nieuwe Europese consensus over 

ontwikkeling, waarin waardig werk wordt gezien als een belangrijke drijfveer voor 

inclusieve en duurzame ontwikkeling; 

33. is van mening dat de externe financieringsinstrumenten van de EU moeten bijdragen tot 

het scheppen van kansen op fatsoenlijk werk, alsmede tot de noodzakelijke 

randvoorwaarden en een klimaat dat werknemers en vakbonden in staat stelt hun belangen 

te behartigen en vrij te handelen; is van mening dat het volgende MFK, in het licht 

daarvan, een specifiek financieringsinstrument moeten omvatten voor de ondersteuning 

van de sociale dialoog en de sociale partners in ontwikkelingslanden; 

34. verzoekt dat in het volgende MFK de EDEO en de EU-delegaties van toereikende 

middelen worden voorzien, opdat zij hun doelstellingen en verplichtingen op het gebied 

van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp kunnen nakomen; 

35. roept ertoe op ervoor te zorgen dat het volgende MFK in overeenstemming is met de 

doelstellingen van het akkoord van Parijs; benadrukt dat de financiering van 

klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden moet worden opgevoerd om klimaatmatiging 

en -aanpassing en bescherming van de biodiversiteit te ondersteunen; dringt aan op een 

doeltreffende integratie van klimaatverandering en milieukwesties in de externe 

financieringsinstrumenten van de EU; 

36. merkt op dat het VK 12 % van de ontwikkelingsbegroting van de Unie voor zijn rekening 

neemt; benadrukt dat het verlies aan middelen voor de ontwikkelingssamenwerking van 

de EU als gevolg van de brexit moet worden gecompenseerd; herhaalt zijn reeds lang 

uitgedragen standpunt dat het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) samen met andere 

instrumenten buiten het MFK, in de EU-begroting moet worden opgenomen; benadrukt 

dat die opname ertoe moet leiden dat de financiële middelen aan het huidige MFK-plafond 

worden toegevoegd, zodat de financiering van andere EU-beleidsmaatregelen en -

programma's niet in het gedrang komt;  

37. dringt erop aan dat het totale financieringsniveau voor het ontwikkelingsbeleid van de EU 

met gegarandeerde reservering van middelen gehandhaafd blijft en dat er een permanente 

oplossing wordt gevonden voor de EU-financiering van veiligheidskosten die verband 

houden met en consistent zijn met ontwikkelingssamenwerking;  

38. is positief over de potentiële voordelen van integratie in de begroting, zoals een grotere 

democratische legitimiteit van het EOF en efficiëntere en effectievere EU-

ontwikkelingshulp; 

39. staat erop dat de integratie van het EOF in de EU-begroting geen daling van de totale 

uitgaven van de EU voor ontwikkelingshulp tot gevolg mag hebben; 

40. benadrukt dat de rol van de Commissie bij het toezicht op de EU-fondsen moet worden 

versterkt en geformaliseerd in de toezichtcomités, en dat de ex-antevoorwaarden zowel op 

plannings- als op regelgevingsniveau moeten worden gecontroleerd; is van mening dat 

ook het maatschappelijk middenveld en de gebruikers van de diensten ten volle moeten 

worden betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en controle van de projecten; 
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41. herhaalt zijn standpunt dat het EOF in de EU-begroting moet worden opgenomen; 

beklemtoont echter dat die opname afhankelijk moet worden gesteld van een geografische 

toewijzing van middelen gebaseerd op de behoeften van de landen en van een aanzienlijke 

verhoging van de plafonds om een daling van de huidige EOF-middelen te vermijden; 

42. dringt aan op voorzichtigheid bij een eventuele herziening van de steunstructuur, zodat de 

geografische prioriteiten, de voorspelbaarheid van de hulp en de politieke duidelijkheid 

van het regionale externe optreden niet worden ondermijnd; 

43. wijst op de sleutelrol die de diaspora speelt in het ontwikkelingsproces door middel van 

geldovermakingen, overdracht van vaardigheden en niet-financiële waarden, die de vrede, 

democratie, goed bestuur en sociale stabiliteit bevorderen; 

44. wijst op de sleutelrol die speciale instrumenten in het huidige MFK, met name de reserve 

voor noodhulp (EAR), spelen bij het reageren op onvoorziene gebeurtenissen, waaronder 

de meest acute humanitaire crises buiten de EU; 

45. benadrukt dat het volgende MFK de EU ook in staat moet stellen om in de verschillende 

beleidssectoren de verbintenissen die zij op de Wereldtop voor humanitaire hulp in 2016 

is aangegaan, ten uitvoer te leggen om de behoeften te lenigen en de humanitaire 

hulpverlening te verbeteren; 

46. benadrukt dat de 0,7 % ODA/BNI-toezegging voor 2015 niet is nagekomen en vestigt de 

aandacht op de huidige toezegging van de EU en haar lidstaten om dit niveau tegen 2030 

te bereiken; dringt erop aan dat in het volgende MFK hiermee rekening wordt gehouden 

en de internationale verbintenissen van de EU en haar lidstaten worden gehandhaafd; 

roept de lidstaten die nog niet het overeengekomen niveau hebben bereikt, op om een 

routekaart op te stellen waarin gedetailleerd wordt uiteengezet hoe zij dit tijdig zullen 

doen; herinnert eraan dat de door de EU beheerde officiële ontwikkelingshulp bijdraagt 

aan de naleving van de toezeggingen van de lidstaten en de efficiëntie van de uitgaven 

voor officiële ontwikkelingshulp aanzienlijk kan vergroten, onder meer dankzij minder 

fragmentatie en de bevordering van een op stimuli gebaseerde aanpak ten aanzien van de 

partnerlanden; herinnert eraan dat er geen ontwikkeling kan zijn zonder veiligheid; 

benadrukt dat de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking 

en de beleidscoherentie voor ontwikkeling op alle financieringsinstrumenten en -

modaliteiten moeten worden toegepast;  

47. dringt erop aan dat er in het volgende MFK een specifieke structuur voor de LGO wordt 

opgezet, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor financiële bijstand die is 

toegesneden op de ambities van het partnerschap tussen de LGO en de EU en die is 

gebaseerd op de belangen en uitdagingen die zij delen met de EU, zoals bepaald in het 

vierde deel van het VWEU, als leden van de EU-familie en leden van regio's die van 

strategisch belang zijn voor de EU, en tegelijk hun regionale integratie bevorderen; 

48. is van mening dat een echte vereenvoudiging van de externe financieringsinstrumenten 

van de EU de samenhang kan vergroten en democratische controle en toetsing kan 

vergemakkelijken; benadrukt echter dat een dergelijke vereenvoudiging in 

overeenstemming moet zijn met het recht van het Parlement om toezicht uit te oefenen en 

de beginselen inzake doeltreffendheid van ontwikkeling te eerbiedigen, en dat de EU-

ontwikkelingsfinanciering haar fundamentele doelstelling van armoedebestrijding moet 
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behouden, waarbij de nadruk vooral moet blijven liggen op LDC's en de fragiele context; 

49. benadrukt dat de middelen van rubriek 4 tijdens het huidige MFK sterk onder druk hebben 

gestaan en dat middelen voor ontwikkeling in toenemende mate als reserve voor nieuwe 

prioriteiten op andere beleidsterreinen zijn gebruikt; benadrukt dat flexibiliteit geboden is 

om sneller middelen te kunnen vrijmaken voor onvoorziene ontwikkelingen en crises; 

benadrukt echter dat meer flexibiliteit niet mag betekenen dat minder aandacht wordt 

besteed aan de beginselen inzake de doeltreffendheid van hulp en de voorspelbaarheid van 

steun, hetgeen ten koste zou gaan van de instrumenten die bedoeld zijn om de 

ontwikkelingsdoelstellingen op lange termijn te verwezenlijken, en evenmin mag leiden 

tot een inperking van de parlementaire controle en het overleg met de partnerlanden en het 

maatschappelijk middenveld; vraagt dat de ontwikkelingsprogramma's van het MFK 

tussentijds worden geëvalueerd; 

50. wijst erop dat het belangrijk is de samenwerking te verdiepen om de problemen verbonden 

aan de smokkel, productie en illegale consumptie van drugs, kindsoldaten, illegale 

uitbuiting en niet-duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, maritieme criminaliteit 

en terrorisme op te lossen; 

51. onderstreept dat ontwikkelingslanden het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering 

en er het zwaarst door worden getroffen; dringt er in dit verband bij de Commissie op aan 

om overwegingen met betrekking tot de klimaatverandering in alle 

financieringsinstrumenten te integreren en het huidige streefcijfer om 20 % van alle EU-

financiering aan maatregelen in verband met klimaatverandering te besteden, te verhogen; 

52. verzoekt de EU en haar lidstaten met klem te stoppen met het kunstmatig opblazen van 

hulp en kunstmatig opgeblazen hulpposten buiten de ODA-rapportages te houden (zoals 

vluchtelingenkosten, toegerekende studentenkosten, gebonden steun, rente op leningen en 

schuldverlichting); 

53. gelooft dat de bevordering van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid in 

ontwikkelingslanden van cruciaal belang is en wijst erop dat veiligheidsuitgaven 

noodzakelijk zijn om SDG 16 te bereiken; wijst er nogmaals op dat bij de invoering van 

een specifiek en afzonderlijk instrument ter ondersteuning van capaciteitsopbouw op het 

gebied van veiligheid en ontwikkeling moet worden voorkomen dat 

ontwikkelingsinstrumenten en -financiering worden gesecuritiseerd; 

54. roept de EU op om haar steun aan duurzame landbouw op te voeren om de 

klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, waarbij zij zich richt op kleinschalige 

landbouwers, diversificatie van gewassen, boslandbouw en agro-ecologische praktijken; 

55. merkt op dat ontwikkelingssteun een belangrijke rol kan spelen op het gebied van migratie 

als ze de oorzaken van gedwongen verplaatsing aanpakt en de voordelen van migratie en 

mobiliteit voor de ontwikkeling vergroot; is echter van mening dat officiële 

ontwikkelingshulp niet mag worden gebruikt om vluchtelingenkosten in donorlanden, de 

externalisering van migratiebeleid buiten de EU of de kosten voor de terugkeer naar en 

overname door landen van herkomst te betalen; verwerpt het idee om hulp afhankelijk te 

stellen van grenscontroles, de beheersing van migratiestromen of 

overnameovereenkomsten als basis voor partnerschappen en samenwerking met derde 

landen; 
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56. herhaalt zijn ondubbelzinnige oproep tot voortzetting en verhoging van de EU-steun en -

financiering voor maatschappelijke organisaties, die op zichzelf al ontwikkelingsactoren 

zijn, en tot volledige en vrije betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de 

politieke dialoog en de programmering en uitvoering van de samenwerkingsinstrumenten 

van de EU; 

57. is van mening dat het Parlement moet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een 

structuur op te zetten voor een alomvattend en horizontaal mechanisme voor de follow-

up van de universele agenda van 2030, met zijn 17 SDG's, op zodanige wijze dat de 

geïntegreerde en ondeelbare aard ervan wordt geëerbiedigd. 
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