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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de EU-begroting in toereikende mate moet bijdragen aan de uitvoering 
van de Agenda 2030 en de bijbehorende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
(SDG’s); benadrukt dat de SDG’s een strategische prioriteit moeten zijn en dat de 
uitvoering daarvan zowel in het interne als in het externe beleid van de EU verweven 
moet zijn;

2 benadrukt dat de Unie en haar lidstaten hun collectieve verbintenis, die in 2015 opnieuw 
werd bevestigd, moeten nakomen om hun officiële ontwikkelingshulp (ODA) tot 2030 
te verhogen tot 0,7 % van hun bni; roept de Commissie en de lidstaten op bindende 
tijdschema’s op te stellen om geleidelijk naar dit hogere niveau toe te werken; wijst op 
de collectieve verbintenis van de Unie om 0,20 % van het bni dat is uitgetrokken voor 
ODA toe te wijzen aan de minst ontwikkelde landen; wijst eens te meer op de door de 
Commissie aangegane verbintenis om ten minste 20 % van haar totale ODA aan 
menselijke ontwikkeling en sociale inclusie te besteden;

3. herhaalt zijn zorgen aangaande het gebruik van ontwikkelingsgeld voor andere 
doeleinden dan ontwikkelingsdoelstellingen, en onderstreept dat financiering die niet 
voldoet aan de criteria voor ODA afkomstig moet zijn van andere bronnen dan het 
instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI); maakt zich zorgen over recente 
toewijzingen in het kader van het DCI (21 02 04 Samenwerking met het Midden-
Oosten) om een dialoog en samenwerking met Iran op gang te brengen; wijst erop dat 
Iran een hogermiddeninkomensland is en daarom financiering moet ontvangen via het 
partnerschapsinstrument;

4. vestigt de aandacht op de lopende betalingen voor sectorale begrotingssteun aan 
Myanmar (21 02 02 Azië); wijst op het VN-rapport waarin wordt gesteld dat het 
uitroeien van meer dan 10 000 Rohingya’s en de massale uittocht van meer dan 700 000 
Rohingya’s uit Myanmar een “schoolvoorbeeld was van etnische zuiveringen”; is van 
mening dat onder dergelijke omstandigheden de begrotingssteun aan de regering moet 
worden opgeschort en dat het geld in plaats daarvan moet worden uitgegeven via andere 
kanalen (zoals internationale organisaties en ngo’s) om de armste groepen te bereiken;

5. hamert op een aanzienlijke verhoging van de begrotingsmiddelen voor humanitaire hulp 
om voorbereid te zijn op nieuwe rampen, in plaats van alleen actuele crises te 
beheersen; wijst erop dat de noodtoestand soms wel jaren kan duren;

6. benadrukt hoe belangrijk het is dat de betalingskredieten in het hoofdstuk humanitaire 
hulp ten minste op hetzelfde niveau blijven als de vastleggingskredieten.


