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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030, met name 

doelstelling 3 betreffende gezondheid, doelstelling 4 betreffende onderwijs, 

doelstelling 5 betreffende gendergelijkheid en doelstelling 13 betreffende klimaatactie, 

passende bijstand van de Unie vereisen en moeten worden weerspiegeld in de 

Uniebegroting voor 2019, waarbij moet blijken dat voorrang wordt gegeven aan 

langetermijninspanningen om armoede uit te roeien, zoals bepaald in artikel 208 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU); herinnert eraan dat de 

uitvoering daarvan in het interne en externe beleid van de Unie moet doorsijpelen, en de 

drie dimensies van duurzame ontwikkeling op evenwichtige en samenhangende wijze 

moet integreren, en wel door onderlinge verbanden tussen de verschillende 

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te leggen; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 een 

strategische prioriteit te maken en deze in de Uniebegroting tot uiting te laten komen; 

2. herinnert eraan dat de Unie zich ertoe heeft verbonden de rechten van het kind in haar 

extern beleid op alomvattende wijze te beschermen en te bevorderen in 

overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van het kind; onderstreept hoe 

belangrijk het is dat de EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten 

van het kind in de externe betrekkingen van de Unie ten uitvoer worden gelegd; 

verzoekt de Commissie de voortgang op het gebied van de rechten van het kind in de 

externe programma's van de Unie te monitoren en er verslag over uit te brengen; 

3. verklaart andermaal fel gekant te zijn tegen het gebruik van ontwikkelingsfondsen voor 

andere doeleinden dan ontwikkelingsdoelstellingen, zoals grensbeheer of militaire 

capaciteitsopbouw, en onderstreept dat financiering die niet voldoet aan de criteria voor 

officiële ontwikkelingshulp (ODA) volledig afkomstig moet zijn uit andere 

instrumenten dan het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) 

en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF); wijst er eens te meer op dat, met het oog 

op doeltreffende armoedebestrijding op lange termijn en in overeenstemming met 

artikel 208 VWEU, bij acties die voldoen aan de criteria voor officiële 

ontwikkelingshulp de voorkeur moet worden gegeven aan acties die gericht zijn op de 

bestrijding van de diepere oorzaken van armoede; verklaart zich opnieuw voorstander 

van het opnemen van het EOF in de begroting en onderstreept hoe belangrijk is om de 

middelen in te perken die aan de regio's in respectievelijk Afrika, het Caribisch gebied 

en de Stille Oceaan (ACS) worden toegekend; 

4. benadrukt dat waar flexibiliteit en snelheid van de inzet van de bedragen voordelen voor 

een doeltreffend beheer van middelen vormen, deze in geen geval gebruik van 

ontwikkelingsfondsen voor andere doeleinden, inperking van de toezichthoudende 

bevoegdheden van het Parlement - het enige democratisch gekozen orgaan - en de 

ordelijke programmering van langetermijnacties mogen rechtvaardigen; verzoekt met 

het oog hierop de invoering van buitengewone instrumenten zoals trustfondsen tot een 

minimum te beperken en met deze beginselen rekening te houden bij de opzet van het 

volgende meerjarig financieel kader (MFK); 
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5. benadrukt dat de Unie en haar lidstaten hun collectieve engagement, dat in 2015 werd 

bevestigd, moeten nakomen om hun officiële ontwikkelingshulp tegen 2030 te verhogen 

tot 0,7 % van hun bruto nationaal inkomen (bni); herinnert eraan dat de Unie heeft 

toegezegd dat zij op korte termijn collectief tussen 0,15 % en 0,20 % van het bni dat 

voor officiële ontwikkelingshulp wordt uitgetrokken, aan de minst ontwikkelde landen 

(MOL) zou toekennen; benadrukt dat de gezamenlijke officiële ontwikkelingshulp van 

de Unie in 2017 is gedaald met 2,4 % ten opzichte van 2016; is bezorgd dat de Unie, 

doordat haar officiële ontwikkelingshulp voor de minst ontwikkelde landen in 2016 bij 

0,11 % van het bni is gebleven, niet in staat zal zijn de verbintenissen na te komen die 

zij tegenover die landen is aangegaan; roept de Commissie en de lidstaten op een 

plausibel tijdschema op te stellen en voor te leggen om geleidelijk naar het toegezegde 

niveau toe te werken; roept de lidstaten op de vluchtelingenkosten in donorlanden uit te 

sluiten van de berekening van de officiële ontwikkelingshulp; wijst eens te meer op de 

door de Commissie aangegane verbintenis om ten minste 20 % van haar totale officiële 

ontwikkelingshulp aan menselijke ontwikkeling en sociale inclusie te besteden; dringt 

erop aan dat in 2019 meer officiële ontwikkelingshulp aan gezondheid, onderwijs en 

sociale bescherming wordt toegekend, opdat de Commissie haar verbintenis uiterlijk 

aan het eind van het huidige MFK kan nakomen; benadrukt met name dat de seksuele 

en reproductieve gezondheid en rechten moeten worden bevorderd en beschermd, en er 

op die manier tegengewicht moet worden geboden aan de "global gag rule" die opnieuw 

werd ingevoerd door de regering van de Verenigde Staten; wijst er nogmaals op dat de 

ontwikkelingshulp van de Unie doeltreffender moet worden besteed en dat de officiële 

ontwikkelingshulp gericht moet zijn op sectoren waar die het hardst nodig is, met name 

capaciteitsopbouw, goed bestuur, gezondheid, onderwijs, landbouw, watervoorziening, 

sanitaire voorzieningen en energie; benadrukt dat ondersteuning bij het onderhoud met 

voldoende toegang tot reserveonderdelen en lokaal opgeleide technische deskundigen 

noodzakelijk is; 

6. dringt erop aan dat de Unie, gezien de belangrijke rol van het Verenigd Koninkrijk op 

ontwikkelingsgebied, nauwe banden met dit land handhaaft na zijn vertrek uit de Unie 

om verliezen in dit verband te beperken; 

7. onderschrijft dat geen enkel land zich ooit heeft ontwikkeld zonder nauwere 

handelsbetrekkingen aan te gaan met zijn buurlanden en de rest van de wereld; moedigt 

daarnaast de financiering van steun voor handelsactiviteiten aan zodat 

ontwikkelingslanden in de toekomst in veel grotere mate deel kunnen uitmaken van 

mondiale waardeketens; benadrukt in dit verband het toenemende belang van digitale 

connectiviteit om te komen tot een evenwichtigere verdeling van de voordelen van de 

globalisering ten gunste van ontwikkelingslanden; 

8. onderstreept het grote belang van de ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen en roept met name op tot de uitwerking van lokale oplossingen voor 

betere toegang tot financiering en een uitbreiding van lening- en garantiestelsels voor 

microfinanciering; 

9. dringt erop aan het programma "Erasmus voor jonge ondernemers" buiten Europa uit te 

breiden, met name naar ontwikkelingslanden, en daarbij de noodzakelijke financiële 

middelen ter beschikking te stellen; 
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10. pleit voor de oprichting van instellingen voor duale beroepsopleiding, waar jongeren 

een programma volgen met beroepsstages waarin de nadruk ligt op de praktische 

aspecten van een beroep, maar daarnaast ook theoretische lessen krijgen op 

gespecialiseerde beroepsscholen; 

11. dringt erop aan dat aan de huidige wereldwijde humanitaire behoeften wordt 

tegemoetgekomen met een aanzienlijke uitbreiding van de financiering voor de 

begrotingslijnen voor humanitaire hulp, gezien de dramatische situatie op het vlak van 

humanitaire hulp; herhaalt dat onderwijs voor zowel jongens als meisjes een essentiële 

rol speelt voor de preventie van door de mens veroorzaakte humanitaire crises door 

conflicten te vermijden, kinderen te beschermen en hun perspectieven te bieden; is 

verheugd dat reeds een aanzienlijk bedrag aan humanitaire hulp aan onderwijs in 

noodsituaties wordt besteed; vraagt echter dit aandeel in passende mate te doen stijgen 

en meer steun toe te kennen voor de begrotingslijn betreffende Erasmus+ in het kader 

van het DCI, aangezien onderwijs in noodsituaties van fundamenteel belang is voor de 

ontwikkeling van een volk nadat de fase van de noodsituatie eenmaal achter de rug is, 

zonder eraan voorbij te gaan dat deze noodsituatie soms meerdere jaren kan duren; 

12. merkt op dat de marges en flexibiliteitsmechanismen in de begroting en het externe 

optreden van de Unie, die vaak worden gebruikt om aanvullende middelen beschikbaar 

te stellen teneinde in onvoorziene behoeften - waaronder humanitaire crises - te 

voorzien, zijn uitgeput; verzet zich in dit verband tegen het voorstel van de Commissie 

voor de financiering van de tweede tranche van de Faciliteit voor vluchtelingen in 

Turkije, waardoor in rubriek IV en de speciale instrumenten van het MFK geen 

toereikende marges beschikbaar zijn gebleven voor onvoorziene humanitaire crises, 

omdat de lidstaten hun verbintenis om door middel van bilaterale bijdragen 

2 miljard EUR vrij te maken voor de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, niet zijn 

nagekomen; is bezorgd over de voortdurende beschikbaarstelling van middelen uit de 

reserve van het EOF om de bijdragen aan het EU-noodtrustfonds voor Afrika aan te 

vullen, pas geleden nog met 500 miljoen EUR; benadrukt dat door deze overdracht van 

middelen niet alleen geld dat bedoeld is voor de verwezenlijking van de EOF-

doelstellingen inzake armoedebestrijding en bevordering van duurzame ontwikkeling 

wordt gebruikt voor migratiebeheer, maar ook de mogelijkheid om aanvullende 

middelen beschikbaar te stellen voor de aanpak van toekomstige humanitaire crises in 

de ACS-regio's in de komende jaren aanzienlijk wordt beperkt; roept de lidstaten 

nogmaals op hun bijdragen te verhogen voor de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije 

en voor het EU-noodtrustfonds voor Afrika, waarvoor de toegezegde bijdragen 

momenteel 3 miljard EUR (vóór de aanvullende 500 miljoen EUR) uit de 

Uniebegroting en het EOF en slechts 430 miljoen EUR van de EU-lidstaten en andere 

donoren bedragen; 

13. is van mening dat het bevorderen van vrede, veiligheid en recht in ontwikkelingslanden 

van het grootste belang is voor de Unie om de aanpak van de onderliggende oorzaken 

van migratie mogelijk te maken; onderkent dat veiligheidsuitgaven met name relevant 

zijn gezien de huidige inspanningen om uitgebreid aandacht te besteden aan het verband 

tussen veiligheid en ontwikkeling en om doelstelling 16 van de Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling te halen; 

14. onderstreept dat er meer fondsen moeten worden toegewezen die gericht zijn op de 
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ondersteuning van goed bestuur, democratie en de rechtsstaat in ontwikkelingslanden 

met het oog op de bevordering van verantwoordingsplichtige en transparante 

instellingen, capaciteitsopbouw, participatieve besluitvorming en de beschikbaarheid 

van informatie voor het publiek; 

15. wijst eens te meer op het belang van steun voor uitgaven die rechtstreeks verband 

houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het beleidsterrein humanitaire 

hulp, zoals uitgaven voor technische en administratieve bijstand; 

16. benadrukt dat het van belang is de betalingskredieten in het hoofdstuk voor humanitaire 

hulp te handhaven op een niveau dat ten minste even hoog is als dat van de 

vastleggingskredieten, om een ernstig en voortdurend tekort aan middelen voor 

betalingen, ingewikkelde noodinterventies en de ophoping van onbetaalde rekeningen 

met nadelige gevolgen voor onder meer uitvoerende partners te voorkomen; 

17. benadrukt het belang van de toevoer van zuiver water en de bouw van extra installaties 

voor de verwerking van afvalwater; 

18. vestigt de aandacht op de omvang en de gevolgen van energiearmoede in 

ontwikkelingslanden en op de nauwe betrokkenheid van de Unie bij de inspanningen 

om deze armoede terug te dringen; onderstreept de noodzaak van krachtige en 

gezamenlijke inspanningen van de regeringen en belanghebbenden in de getroffen 

landen om de energiearmoede te verminderen en duurzameontwikkelingsdoelstelling 7 

te verwezenlijken, vooral met betrekking tot afgelegen plattelandsgebieden die niet op 

het energienet zijn aangesloten; 

19. pleit ervoor voldoende financiële middelen aan de Organisatie van de Verenigde Naties 

voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten ter beschikking te 

stellen om voortdurende steun voor Palestijnse vluchtelingen in de regio te garanderen; 

20. is ingenomen met de verhoging van de kredieten voor de ondersteuning van 

ontwikkelingsinitiatieven die door of voor maatschappelijke organisaties en lokale 

overheden in ontwikkelingslanden worden uitgevoerd; herinnert de Commissie en de 

Raad wat ontwikkelingshulp betreft aan hun in de "Grand Bargain" aangegane 

verbintenis inzake lokale toewijzing, die hen ertoe verplicht ten minste een kwart van de 

financiële middelen voor humanitaire hulp zo direct mogelijk toe te wijzen aan lokale 

en nationale hulpverleners; roept daarom op tot een herziening van de bestaande 

Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad1 (die dateert van 1996) om ervoor te zorgen 

dat de financiering van humanitaire hulp in de toekomst nog steeds gebaseerd is op de 

behoeften en in overeenstemming is met de Europese consensus over humanitaire hulp, 

maar ook is afgestemd op een veranderende context en doeltreffender wordt, met name 

door de koppeling tussen humanitaire hulp en ontwikkeling te bevorderen en door bij te 

dragen tot de naleving van de verbintenissen die tijdens de wereldtop over humanitaire 

hulp van 2016 in de Grand Bargain zijn aangegaan; 

21. wijst er eens te meer op dat het belangrijk is om de nadruk te leggen op belangrijke 

humanitaire crises, met inbegrip van vergeten humanitaire crises; verzoekt humanitaire 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire hulp (PB L 163 van 

2.7.1996, blz. 1).  
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hulp voor de volgende crises te garanderen: Jemen (22 miljoen mensen die humanitaire 

hulp nodig hebben), Syrië, met inbegrip van de buurlanden (meer dan 13 miljoen 

mensen binnen Syrië die humanitaire hulp nodig hebben) en vergeten humanitaire crises 

zoals in de Sahel (1,6 miljoen kinderen die risico lopen op ernstige acute ondervoeding 

en 6,8 miljoen mensen die te maken hebben met voedselonzekerheid) en de 

Democratische Republiek Congo (13 miljoen mensen in nood en meer dan 2 miljoen 

kinderen die aan ernstige acute ondervoeding lijden); 

22. wijst erop dat humanitaire en ontwikkelingshulp voor de Sahel moet worden 

gegarandeerd; benadrukt dat chronische armoede, klimaatverandering, de intensivering 

van conflicten en een seizoen met een eerder schrale oogst dit jaar ertoe hebben geleid 

dat 6,8 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben in een regio met structurele 

kwetsbaarheden waardoor de toegang tot essentiële sociale voorzieningen beperkt is; 

verzoekt daarom de humanitaire en ontwikkelingsfinanciering voor de regio uit te 

breiden voor zowel levensreddende interventies als inspanningen op langere termijn om 

de onderliggende oorzaken van de kwetsbaarheid voor voedsel- en voedingsonzekerheid 

aan te pakken en de essentiële sociale voorzieningen te versterken; 

23. benadrukt dat de noodzaak van de koppeling tussen humanitaire hulp en ontwikkeling 

in de Uniebegroting voor 2019 moet worden weerspiegeld door de nadruk te leggen op 

cruciale sectoren zoals voeding; roept derhalve de Commissie, en met name de 

directoraten-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp en 

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, ertoe op de humanitaire en 

ontwikkelingskloof te dichten door in de Uniebegroting voor 2019 zowel humanitaire 

als langetermijnfinanciering voor voeding op te nemen, zodat kinderen die aan ernstige 

acute ondervoeding lijden in alle omstandigheden – zowel in nood- als 

ontwikkelingssituaties – behandeld kunnen worden; 

24. herinnert eraan dat de effecten van klimaatverandering een tastbare impact hebben op 

diverse aspecten van het menselijk leven en steeds sterker worden gevoeld in de 

ontwikkelingslanden; dringt erop aan dat meer middelen uit andere instrumenten dan 

het DCI en/of het EOF worden toegewezen aan klimaatactie, hetgeen aansluit bij het 

sterke en toegenomen engagement voor klimaatdiplomatie door met name de sector 

hernieuwbare energie te bevorderen teneinde de klimaatverandering aan te pakken; 

herinnert eraan dat toegang tot drinkwater van vitaal belang is voor maatschappelijke en 

economische ontwikkeling, omdat daardoor de bestrijding van armoede alsook de 

toegang tot onderwijs en gezondheidszorg mogelijk worden gemaakt; vraagt dat de 

lidstaten en andere donoren de door hen aangegane verbintenissen met betrekking tot de 

strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering nakomen; benadrukt 

dat de middelen uit andere dan ontwikkelingsfondsen moeten komen; 

25. herinnert eraan dat gezien de klimaatverandering en de noodzaak om ons daaraan aan te 

passen investeringen in rampenrisicovermindering en rampenparaatheid in 

ontwikkelingsprogramma's van vitaal belang zijn om menselijk lijden en het verlies van 

mensenlevens te voorkomen, de via ontwikkelingssamenwerking in partnerlanden 

behaalde resultaten in stand te houden en de behoefte aan respons in noodsituaties te 

verminderen; 

26. betreurt dat de Commissie de doelstelling om 20 % van haar officiële 
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ontwikkelingshulp aan menselijke ontwikkeling en sociale inclusie toe te wijzen niet 

heeft gerealiseerd en het betreffende begrotingsonderdeel zelfs verlaagt; vraagt derhalve 

om een flinke verhoging van deze kredieten; 

27. onderstreept het belang van proefprojecten en voorbereidende acties; vraagt om 

permanente ondersteuning van doorlopende en nieuwe proefprojecten en 

voorbereidende acties; 

28. benadrukt hoe belangrijk het is om na de brexit zo nauw mogelijk met het Verenigd 

Koninkrijk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te blijven samenwerken; 

29. neemt nota van de voorgestelde verhoging van het begrotingsonderdeel voor 

samenwerking met het Midden-Oosten met 134 % en de verhoging van het 

begrotingsonderdeel voor migratie en asiel met 6 %; betreurt dat de Commissie deze 

twee verhogingen onvoldoende heeft toegelicht terwijl de migratiestromen naar Europa 

sterk zijn afgenomen; stelt daarom voor de overeenkomstige kredieten te verlagen 

teneinde de noodzakelijke verhoging van het begrotingsonderdeel voor menselijke 

ontwikkeling te financieren. 
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