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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Bijzondere 
Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 
2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat milieuschade in veel delen van de wereld een van de grondoorzaken van 
menselijke ontbering is, en overwegende dat de doeltreffendheid van hulp kan 
verminderen of zelfs in gevaar kan komen als er geen rekening wordt gehouden met de 
ecologische grondslagen van ontwikkeling, terwijl het aanpakken van milieukwesties de 
waarde van hulp kan vergroten,

B. overwegende dat de Stuurgroep innovatieve financiering van ontwikkelingssteun het 
tekort aan financiering voor de inspanningen om de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDG's) voor 2015, het streefcijfer van 0,7% van het bni voor officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) en de milieucrisisstreefcijfers te halen, tussen 2012 en 2017 op 
324 à 336 miljard dollar per jaar raamt,

C. overwegende dat de groei van de wereldeconomie niet gepaard is gegaan met de 
invoering van doeltreffende middelen om belastingen te heffen op de mondiale 
economische activiteit teneinde mondiale collectieve goederen te betalen,

D. overwegende dat er innovatieve financieringsmechanismen nodig zijn als we de MDG's 
willen halen en onze verbintenissen inzake mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering willen nakomen,

1. herinnert eraan dat de deadline van 2015 voor het verwezenlijken van de MDG's en het 
gemeenschappelijke streefcijfer van 0,7% van het bni voor officiële ontwikkelingshulp 
binnen het volgende meerjarig financieel kader vallen en dat er een reëel risico bestaat 
dat de EU haar internationale verbintenissen inzake ontwikkeling niet zal waarmaken; 
herinnert er ook aan dat de MDG's minimale doeleinden zijn en dat er, zelfs indien alle 
streefcijfers worden gehaald, nog veel extra financiële middelen nodig zullen zijn om 
armoede te bestrijden en de gezondheid en het onderwijsniveau van de armen in de 
wereld te verbeteren; dringt er daarom op aan dat er een benchmark van 20% van de hulp 
die de Commissie toewijst in het kader van landenprogramma's die onder het 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) vallen, wordt bestemd 
voor basis- en secundair onderwijs en basisgezondheidszorg;

2. herinnert eraan dat de wereld sinds de MDG's voor het eerst zijn overeengekomen, een 
versneld mondialiseringsproces heeft ondergaan en met een financiële crisis zonder 
weerga wordt geconfronteerd; benadrukt hoe belangrijk het is dat de lidstaten deze 
doelstellingen blijven nastreven;

3. wijst erop dat er mondiale solidariteitsmechanismen moeten worden ontwikkeld om de 
MDG's te verwezenlijken; wijst er echter ook op dat belastingparadijzen, prijsmanipulatie 
en illegale kapitaalvlucht de ontwikkeling in arme landen enorm bemoeilijken; dringt er 
daarom nogmaals op aan dat de EU in het kader van de G20 en de OESO alsook binnen 
de EU initiatieven neemt om een einde te maken aan belastingparadijzen en schadelijke 
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belastingregelingen;

4. benadrukt dat in het in opdracht van de Stuurgroep innovatieve financiering van 
ontwikkelingssteun opgestelde verslag van de Taskforce internationale financiële 
transacties voor ontwikkeling wordt geconcludeerd dat een internationale heffing op 
valutatransacties en een belasting op alle financiële transacties technisch, economisch en 
juridisch haalbaar zou zijn;

5. vraagt de Commissie een belasting op financiële transacties op Europees niveau voor te 
stellen, gezien de vele voordelen daarvan: deze kan helpen om de markten te stabiliseren 
en middelen bij elkaar te krijgen om de nationale begrotingen te consolideren en 
maatregelen te nemen om armoede te bestrijden en de klimaatverandering tegen te gaan;

6. herinnert eraan dat innovatieve financiering voor ontwikkeling niet bedoeld is om 
officiële ontwikkelingshulp te vervangen, maar om die aan te vullen; is van mening dat 
de invoering van een belasting op financiële transacties daarom moet worden gekoppeld 
aan een meer bindende toezegging van alle lidstaten om de doelstelling van 0,7% van het 
bni voor officiële ontwikkelingshulp te verwezenlijken en extra middelen voor 
aanpassing aan de klimaatverandering uit te trekken;

7. wijst erop dat een van de redenen waarom de MDG's niet zijn gehaald, is dat de bijdrage 
van het milieu, natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen aan de menselijke ontwikkeling 
en armoedebestrijding niet wordt erkend; betreurt in dit verband dat momenteel slechts 
3% van de Europese officiële ontwikkelingshulp aan milieukwesties wordt toegewezen; 
dringt bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat milieukwesties in alle externe 
beleidsmaatregelen en financiële instrumenten worden gemainstreamd, met name in het 
licht van de huidige uitdagingen van de klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit;

8. benadrukt dat het meerjarig financieel kader onder meer de volgende kwesties moet 
aanpakken: de verwezenlijking van de MDG's, de klimaatverandering en het doen 
stoppen van het verlies aan biodiversiteit en de overconsumptie van hulpbronnen; 
benadrukt met name dat het volgende meerjarig financieel kader de beleidssamenhang 
moet bevorderen, namelijk door te voorkomen dat bepaalde soorten EU-uitgaven voor 
landbouw, visserij, handel en energie rechtstreeks in tegenspraak zijn met doelstellingen 
van het ontwikkelingsbeleid;

9. vraagt dat het plafond van rubriek 4 fors wordt opgetrokken, met name voor het DCI, 
aangezien er de afgelopen zeven jaar, ondanks enige vooruitgang bij de 
armoedebestrijding, door onvoldoende doeltreffende hulp en onvoldoende coördinatie en 
ten gevolge van verscheidene natuurrampen en energie-, voedsel-, financiële en 
economische crises, vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuidoost-Azië veel 
meer moet worden gedaan; wijst er ook op dat sommige middelen van het DCI naar 
nieuwe niet-ODA-activiteiten zijn overgeheveld;

10. wijst erop dat ontwikkelingshulpmechanismen ook moeten beogen het scheppen van 
welvaart in de hand te werken, aangezien dit een cruciaal middel is om armoede te 
verminderen; herinnert er echter aan dat jaarlijks naar schatting 800 miljard EUR door 
illegale kapitaalstromen uit ontwikkelingslanden verloren gaat en dat het voorkomen 
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daarvan bepalend kan zijn voor de vermindering van de armoede en de verwezenlijking 
van de MDG's;

11. merkt op dat er de afgelopen jaren onvoldoende middelen beschikbaar waren om op te 
treden bij dringende natuurrampen en humanitaire rampen en wijst erop dat natuurrampen 
door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen; vraagt daarom om meer middelen 
voor het instrument voor humanitaire hulp en de reserve voor spoedhulp;

12. vraagt dat in rubriek 4 een naar behoren gefinancierd flexibiliteitsmechanisme wordt 
ingesteld om in de toekomst effectief en snel te kunnen reageren op onvoorziene 
gebeurtenissen zoals de voedselcrisis en de mondiale economische crisis;

13. benadrukt dat extra financiering voor het ontwikkelingsbeleid moet worden 
gecoördineerd en effectieve synergieën tot stand moet brengen met de 
ontwikkelingsprogramma's van de lidstaten en de inspanningen van ruimere 
internationale gemeenschap, zodat reële meerwaarde op Europees niveau wordt 
gecreëerd;

14. benadrukt dat bestaande en toekomstige steuntoezeggingen om de ontwikkelingslanden te 
helpen de klimaatverandering tegen te gaan of zich aan de gevolgen ervan aan te passen, 
bovenop de huidige begrotingen voor ontwikkeling moeten komen, waarbij voldoende 
samenhang tussen beide beleidsgebieden moet worden behouden; vraagt om een 
afzonderlijke begrotingsonderdeel voor de financiering van maatregelen tegen de 
klimaatverandering; 

15. meent dat steunverlening aan Afrika via drie verschillende instrumenten inefficiënt is en 
niet beantwoordt aan de wens van Afrika om zich als verenigd werelddeel te 
ontwikkelen; beveelt daarom aan om één financieringsinstrument voor Afrika te 
ontwikkelen, rekening houdend met het gezamenlijk strategisch partnerschap van Afrika 
en de EU; vraagt ook om meer bijstand voor capaciteitsopbouw voor de instellingen van 
de Afrikaanse Unie;

16. vraagt de EU haar inspanningen te intensiveren om de humanitaire situatie in alle 
conflictgebieden te verlichten, onder meer in Palestina, met name via haar steun aan de 
UNWRA en haar bijstand voor de voorbereiding van de Palestijnen op een eigen staat;

17. dringt erop aan dat de EU, overeenkomstig artikel 208 van het VWEU, haar 
verbintenissen inzake samenhang in het ontwikkelingsbeleid nakomt, onder meer door de 
landbouwsubsidies grondig te hervormen en te verminderen en met name door een einde 
te maken aan de uitvoer van overschotten die van de Europese markt worden gehaald als 
gevolg van prijsinnovatiemechanismen en uitvoerrestituties, gezien de nadelige gevolgen 
voor de landbouwers in de ontwikkelingslanden;

18. stelt met bezorgdheid vast dat de EU-hulp verhoudingsgewijs meer ten goede komt aan 
landen met een middelgroot inkomen dan aan landen met een laag inkomen; wijst er met 
name op dat de programmering van EU-hulp die tot doel heeft ontwikkelingslanden te 
helpen zich aan de vereisten van de internationale concurrentie aan te passen, vooral ten 
goede komt landen met een middelgroot inkomen en niet zozeer aan landen met een laag 
inkomen, die minder aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeringen;
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19. stelt voor dat de EU haar betrekkingen als donor met landen met een middelgroot 
inkomen opnieuw bekijkt, aangezien veel opkomende economieën de traditionele 
ontwikkelingssamenwerking ontgroeid zijn; verwacht dat de EU in plaats daarvan haar 
steun concentreert op de meest behoeftige bevolkingsgroepen binnen die landen en op de 
armste landen, met name de minst ontwikkelde landen;

20. benadrukt dat de Commissie op veel grotere schaal dan nu innovatieve 
financieringsmechanismen moet ontwikkelen en steunen om inclusieve financiering te 
creëren en effectieve steun te verlenen aan het mkb en micro-entiteiten in de 
ontwikkelingslanden; gelooft dat dit kan worden bewerkstelligd met diverse 
instrumenten, zoals kredietgaranties en revolverende fondsen, in samenwerking met 
lokale banken en organisaties met specifieke knowhow op het gebied van 
microfinanciering, zodat het hefboomeffect van de ontwikkelingsbegroting van de EU 
aanzienlijk wordt versterkt, en dat dit nauwe samenwerking met internationale en 
bilaterale financiële instellingen vereist;

21. verzoekt de Raad en de Commissie de invoering van de volgende innoverende 
financieringsinstrumenten voor ontwikkeling te bevorderen en hiernaar toe te werken: 
een belasting op financiële transacties, heffingen in de vervoerssector, maatregelen ter 
bestrijding van onwettige kapitaalstromen, vermindering van de overmakingskosten, en 
een schuldenmoratorium of schuldenkwijtschelding;

22. wijst erop dat hulp weliswaar als een soort hefboom voor ontwikkelingslanden kan 
dienen, maar niet volstaat om duurzame en blijvende ontwikkeling te garanderen; roept 
de ontwikkelingslanden daarom op om hun eigen middelen te versterken en aan te 
wenden, hun binnenlandse particuliere sector en hun lokale overheden op effectieve wijze 
bij de MDG-agenda te betrekken, en hun MDG-projecten meer in eigen handen te nemen;

23. herinnert eraan dat het Verdrag van Lissabon het formele obstakel voor de opname van 
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de algemene EU-begroting heeft 
weggenomen; vraagt daarom nogmaals dat het EOF in de begroting wordt ondergebracht, 
zodat het Parlement meer toezicht op de uitgaven voor ontwikkeling in de ACS-landen 
kan houden en het ontwikkelingsbeleid van de EU samenhangender en doeltreffender 
wordt; benadrukt evenwel dat de opname van het EOF in de EU-begroting niet mag 
leiden tot een vermindering van de totale uitgaven voor ontwikkeling ten opzichte van de 
twee bestaande afzonderlijke instrumenten en voorspelbaarheid moet garanderen; 
benadrukt ook dat de belangen van de ACS-landen moeten worden veiliggesteld, 
namelijk door binnen de EU-begroting ontwikkelingsgeld voor de ACS-landen te 
reserveren;

24. vraagt dat wanneer de nieuwe financiële vooruitzichten worden opgesteld, het bedrag van 
de EIB-leningen die onder de EU-garantie vallen, aanzienlijk wordt opgetrokken met het 
oog op een grotere doeltreffendheid en zichtbaarheid van het optreden van de EU buiten 
haar grenzen ter verwezenlijking van de doelstellingen van het externe beleid van de EU 
die zijn vastgelegd in het Verdrag van Lissabon;

25. vraagt de EIB de Commissie alle nodige informatie te verschaffen door een specifiek 
onderdeel van het jaarverslag over de financieringsverrichtingen van de EIB te wijden 
aan een gedetailleerde evaluatie van de maatregelen die de EIB heeft getroffen om te 
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voldoen aan de bepalingen van het huidige mandaat die verrichtingen die direct of 
indirect belastingontduiking mogelijk zouden maken of in de hand zouden werken, van 
het toepassingsgebied van de garantie uitsluiten, met bijzondere aandacht voor 
verrichtingen van de EIB waarbij gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten die 
in offshorecentra ondergebracht zijn;

26. merkt met bezorgdheid op dat de EU-hulp niet duidelijk op armoedebestrijding gericht is; 
herinnert eraan dat het begrip "ontwikkeling", dat verwijst naar kwalitatieve criteria die 
levenskwaliteit en betere levensomstandigheden omvatten, niet mag worden verward met 
"economische groei", die wordt gemeten aan de hand van de toename van het bbp; vraagt 
de Commissie daarom geen louter "exportgeleid" of "groeigericht" ontwikkelingsbeleid 
te voeren, maar haar steun te richten op de meest kwetsbaren, hetgeen een strategie ten 
behoeve van de armen inhoudt, door de financiering van doelstellingen op lange termijn 
zoals gezondheid, onderwijs, toegang tot energie in plattelandsgebieden, kleine boeren, 
enz.;

27. benadrukt dat alle uitgaven in het kader van ontwikkelingsgerelateerde 
begrotingsonderdelen de economische en sociale ontwikkeling van de begunstigden 
moeten beogen en aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp volgens de definitie 
van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO moeten voldoen, en vraagt 
om waterdichte wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ontwikkelingsbudgetten 
niet naar andere doeleinden kunnen worden overgeheveld;

28. dringt erop aan dat het Parlement overeenkomstig artikel 290 van het VWEU echte en 
effectieve toezichtsbevoegdheden krijgt met betrekking tot de uitvoering van alle 
ontwikkelingsprogramma’s van de EU;

29. vraagt dat de aanbestedingsprocedures en de uitbetalingsmechanismen worden 
vereenvoudigd en versneld en transparanter worden gemaakt;

30. vraagt dat er bindende nationale en EU-wetgeving wordt opgesteld om ervoor te zorgen 
dat de verbintenissen inzake streefcijfers voor hulp worden nagekomen;

31. vraagt dat een groter aandeel van de hulp gaat naar kleinschalige landbouw, 
plattelandsontwikkeling, gezondheid en onderwijs.
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