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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de toezegging van de EU inzake het verlenen van steun op langere 

termijn aan Irak en met het feit dat de EU het land beschouwt als een pilot-land om de 

koppeling tussen humanitaire en ontwikkelingsmaatregelen beter aan te pakken en in de 

praktijk te brengen teneinde de overgang van humanitaire bijstand naar wederopbouw 

en stabilisatie op de langere termijn te bevorderen; wijst erop dat de crisis in Irak door 

de VN is ingeschaald als een noodsituatie van niveau 3 en dat 11 miljoen mensen 

momenteel bijstand nodig hebben; dringt er derhalve bij de EU en haar lidstaten op aan 

in de eerste plaats hun inspanningen te intensiveren voor het onverwijld aanpakken van 

de voornaamste humanitaire uitdagingen en menselijke behoeften, vooral met 

betrekking tot de meer dan 3 miljoen binnenlands ontheemden; 

2. spoort de EU ertoe aan noodhulp aan Irak te blijven verlenen in het licht van het feit dat 

het land meer dan 3 miljoen binnenlands ontheemden telt van wie meer dan 1,6 miljoen 

in kritieke sanitaire en hygiënische omstandigheden verkeren; onderstreept bovendien 

dat ongeveer de helft van de binnenlands ontheemden minderjarigen zijn en dat 600 000 

van hen geen enkele vorm van onderwijs hebben genoten; 

3. onderstreept dat de armoede in het land wijdverbreid is en dat, hoewel Irak een 

hogermiddeninkomensland is, de jaren van geweld, conflict en sektarisme de voortgang 

van de ontwikkeling aanzienlijk hebben ondermijnd; doet een beroep op de EU om 

middels gerichte projecten haar ontwikkelingsbijstand te concentreren op de 

kwetsbaarste groepen en de meest behoeftigen, namelijk vrouwen en kinderen, 

jongeren, binnenlands ontheemden en vluchtelingen; 

4. onderstreept dat de rechtsstaat, de mensenrechten en de toegang tot de rechter 

belangrijke uitdagingen blijven en dat Irak tot de laagst geplaatste landen op de 

transparantie-index behoort; dringt erop aan dat de EU prioriteit verleent aan het 

doorvoeren van politieke en economische hervormingen met het oog op het opbouwen 

van institutionele capaciteit en het schragen van de democratie; 

5. onderstreept dat duurzame en inclusieve groei moet worden ondersteund in 

overeenstemming met de Iraakse nationale ontwikkelingsprioriteiten; 

6. stelt vast dat de sociale en politieke processen en dynamiek in Irak in hoge mate door 

mannen worden gedomineerd en buitensporig door religieuze leiders worden beïnvloed; 

betreurt het feit dat dit vaak leidt ertoe leidt dat vrouwen en seculiere groeperingen van 

de sociale interactie worden uitgesloten; 

7. is van oordeel dat, tijdens de overgang van noodhulp naar ontwikkeling, een 

langetermijnbenadering, stabilisatie, hervormingen en verbeteringen op het gebied van 

goed bestuur en rekenschap, onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden, toegang 

tot bestaansmogelijkheden en de voorziening van medische en sociale 

basisvoorzieningen prioritaire gebieden voor ontwikkelingsbijstand zijn; onderstreept 

bovendien het belang van hervormingen voor de verbetering van het genderevenwicht 

en de vertegenwoordiging van vrouwen in het politieke leven van het land; kijkt uit naar 
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concrete voorstellen inzake geplande maatregelen waarmee op deze behoeften wordt 

ingegaan, en verzoekt de Commissie bewijzen te leveren van de resultaten en effecten 

die in het kader van het meerjarig indicatief programma 2014-2017 zijn behaald; 

8. onderstreept dat het nodig is Irak te ondersteunen op zijn weg naar een duurzame 

diversificatie van de economie, opdat het land niet langer hoeft te bouwen op de 

exploitatie en uitvoer van grondstoffen, zoals ruwe aardolie, die in 2016 46,8 % van de 

invoer van het land vertegenwoordigde; 

9. onderstreept dat de verslechtering van het milieu en de infrastructuur, opeenvolgende 

droogten en woestijnvorming ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de 

plattelandsbevolking, en de voedselonzekerheid en watertekorten hebben vergroot, met 

name voor de ontheemden; dringt erop aan dat de EU nauw samenwerkt met de Iraakse 

autoriteiten op de weg naar een efficiënter en rechtvaardiger gebruik en beheer van de 

natuurlijke hulpbronnen; 

10. is bezorgd over het hoge percentage schoolverlaters van beide geslachten op Iraakse 

scholen (zoals gelaakt door maatschappelijke organisaties, volgens welke 60% van 

degenen die in 2015 op lagere scholen waren ingeschreven, sedertdien vroegtijdig hun 

school hebben verlaten); onderstreept dat hoge alfabetiseringsniveaus een sleutelrol 

vervullen bij het opbouwen van een positieve vrede in conflictsituaties; 

11. doet een beroep op de EU om te zorgen voor onderwijsprogramma's inzake vrede en de 

preventie van gewelddadig extremisme, en ontwapeningscampagnes op te zetten om een 

einde te maken aan de proliferatie van handvuurwapens en lichte wapens in Irak; 

12. onderstreept dat het belangrijk is het individuele bewustzijn omtrent de mensenrechten 

te vergroten teneinde de harmonie tussen de gemeenschappen te bevorderen en milities 

te ontmoedigen bij het rekruteren van jonge mensen die gevoelig zijn voor geweld en 

extremisme; 

13. onderstreept de noodzaak van uitgebreide deskundigheid inzake kwesties in verband 

met de media en de vrije meningsuiting  bij het onderrichten van plaatselijke media-

actoren in vredesjournalistiek; 

14. onderstreept dat humanitaire hulp en ontwikkelingsbijstand op basis van de behoeften 

en op onpartijdige wijze moeten worden verleend teneinde een doeltreffend stabilisatie- 

en wederopbouwproces te ondersteunen, met inbegrip van de veilige terugkeer van 

religieuze minderheden en etnische groeperingen in hun huizen; benadrukt dat externe 

actoren, met inbegrip van de EU, actief het risico moeten verkleinen dat bijstand door 

binnenlandse politieke actoren wordt geïnstrumentaliseerd of zo wordt toegewezen dat 

bepaalde groepen worden achtergesteld of bevoordeeld; 

15. verzoekt de EU ervoor te zorgen dat de EU-middelen worden geïnvesteerd in projecten 

die de Iraakse bevolking helpen, en dat passende ondersteuning wordt geboden aan 

gemeenten bij de verlening van essentiële diensten en het opbouwen van lokaal bestuur 

teneinde een basislevensstandaard voor de bevolking te garanderen; dringt voorts erop 

aan dat de EU zorgt voor de coördinatie tussen de centrale autoriteiten en lokale 

gemeenten teneinde de prioriteiten waarin geïnvesteerd moet worden, af te bakenen en 

de steun aan het maatschappelijk middenveld, met name mensenrechtenactivisten, te 
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verhogen; dringt er in het bijzonder op aan prioriteit te verlenen aan de financiering van 

projecten die actoren steunen die de verantwoordingsplicht en democratische 

verandering bevorderen en die een lokaal ingebedde dialoog en regelingen voor 

geschillenbeslechting stimuleren, waarbij met name jongeren worden betrokken; 

16. is diep verontrust over het feit dat de corruptie in Irak wijdverbreid is en zich op 

meerdere niveaus voordoet, en dat geen duidelijke strategie voorhanden lijkt te zijn om 

de corruptie te bestrijden; 

17. onderstreept dat er een gebrek aan gerechtigheid wordt waargenomen en dat binnen het 

Iraakse rechtsstelsel met twee maten wordt gemeten; stelt vast dat de Iraakse 

gerechtelijke instanties niet de nodige actie lijken te ondernemen om de schenders van 

mensenrechten en andere misdadigers te vervolgen; 

18. merkt op dat de hervorming van de veiligheidssector in Irak een belangrijke uitdaging is 

die door de VN en de EU moet worden ondersteund; onderstreept dat moet worden 

gewerkt aan de demobilisatie van de milities en de re-integratie van strijders als 

onderdeel van de hervorming van de veiligheidssector; 

19. doet een beroep op de EU om versterkte technische bijstand aan de Iraakse autoriteiten 

te verlenen voor een gedegen beheer van de natuurlijke hulpbronnen, een verbeterde 

belastinginning en het terugdringen van illegale geldstromen, opdat Irak in staat zal zijn 

de ontwikkeling op de middellange termijn in eigen land te financieren en de 

ongelijkheid tussen zijn bevolkingsgroepen en regio's te verminderen; onderstreept dat 

het nodig is de particuliere sector en investeerders actief te adviseren om zowel een 

conflictsensitieve benadering als hun bijdrage tot vredesopbouw en duurzame 

ontwikkeling te versterken; 

20. verzoekt de EU om in het herstel en de ontwikkeling van de plaatselijke economie te 

investeren, met name door haar steun voor het ondernemerschap, de kmo's en 

beroepsopleiding te verhogen, investeringen te bevorderen op prioritaire gebieden zoals 

energie en landbouw, en publiek-private partnerschappen aan te moedigen; is van 

oordeel dat door het creëren van een positief klimaat met stimulansen voor de 

ontwikkeling van de particuliere sector niet alleen de jeugdwerkloosheid in het land kan 

worden aangepakt, maar tevens wordt bijgedragen tot het scheppen van kansen voor de 

terugkeer na het conflict van binnenlands ontheemden en vluchtelingen; 

21. wijst erop dat vrouwen en meisjes op onevenredige wijze door conflicten en extremisme 

worden getroffen en dat zij kwetsbaarder zijn voor geweld en misbruik, met inbegrip 

van seksueel geweld, foltering, mensenhandel, slavernij en kindhuwelijken; 

onderstreept de noodzaak in te gaan op de specifieke humanitaire en 

ontwikkelingsbehoeften van vrouwen en meisjes, vooral in ontheemde 

gemeenschappen; verzoekt de EU de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de 

zelfbeschikking van vrouwen via haar ontwikkelingsinspanningen te bevorderen en de 

rol van vrouwen bij herstel en vredesopbouw in het land te benadrukken; 

22. verzoekt de EU haar betrokkenheid bij de actoren van het Iraakse maatschappelijk 

middenveld te versterken; onderstreept dat een gendergevoelige benadering van het 

stabiliserings- en wederopbouwproces noodzakelijk is om vrouwen op doeltreffende 

wijze erbij te betrekken; 
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23. onderstreept dat de strijd tegen het terrorisme niet beperkt mag blijven tot repressieve 

maatregelen, maar moet stroken met de naleving van de mensenrechten en het 

internationale recht teneinde een verdere of hernieuwde radicalisering te voorkomen; 

doet een beroep op de politieke, ontwikkelings-, veiligheids- en andere sociale actoren 

om de krachten achter de radicalisering, het gewelddadige extremisme en de rekrutering 

van terroristen terdege te analyseren en op coherente wijze aan te pakken; 

24. steunt de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de ontwapenings-, 

demobilisatie- en re-integratieprocessen in Irak; 

25. doet een beroep op de EU om programma's uit te voeren waarmee mensen in staat 

worden gesteld deel te nemen aan plaatselijke besluitvormingsprocessen, en de 

transparantie en rekenschap van de instellingen te vergroten; 

26. onderstreept de noodzaak in de Iraakse landbouw te investeren gezien het grote 

werkgelegenheidspotentieel en het belang van de herbevolking van de 

plattelandsgebieden die door de conflicten steeds meer bewoners zijn kwijtgeraakt. 
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