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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpaanbeveling op te nemen:

Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD)

a) energiek het voortouw nemen, ingevolge de vergadering van de Verenigde Naties in 2010 
over de millenniumontwikkelingsdoelen, om bij te dragen aan de verwezenlijking van de 
volgende doelstellingen:

– met nog grotere vastbeslotenheid ervoor zorgen dat de doelstellingen in 2015 zijn 
verwezenlijkt,

– opstarten van een discussie over hoe het duidelijke engagement van de internationale 
gemeenschap voor duurzame ontwikkeling en de uitbanning van armoede op peil en 
ook na 2015 levend kan worden gehouden, gebruik makend van de ervaring die is 
opgedaan en de fouten die zijn gemaakt bij de aanhoudende pogingen om de MOD te 
verwezenlijken,

– ondersteunen van staatsopbouw, goed democratisch bestuur en conflictpreventie en de 
nodige maatregelen nemen voor de bestrijding van corruptie, belastingontwijking, 
belastingontduiking en kapitaalvlucht,

– verzoek aan de Algemene Vergadering van de VN een bindende regeling vast te 
stellen om ongeoorloofde kapitaalvlucht en belastingontduiking in 
ontwikkelingslanden tegen te gaan en volledige transparantie van internationale 
financiële transacties te waarborgen,

– prioriteit geven aan de fiscale aspecten van ontwikkeling door effectieve en 
uitvoerbare belastingsystemen in ontwikkelingslanden te bevorderen om een duurzame 
bron van financiële middelen voor ontwikkeling te scheppen, met als doelstelling op 
lange termijn de afhankelijkheid van buitenlandse hulp hierdoor te vervangen;

– de tenuitvoerlegging verbeteren van innovatieve financieringsmechanismen zoals een 
belasting op financiële transacties, voor de verwezenlijking van de MOD en de 
klimaatveranderingsdoelen;

Minst ontwikkelde landen (MOL)

b) een oplossing vinden voor het probleem, met name in de minst ontwikkelde landen, van 
de aankoop van landbouwgronden door buitenlandse investeerders, met steun van de 
overheid, die indien niet in goede banen geleid, de lokale voedselzekerheid dreigt te 
ondermijnen en tot ernstige en verstrekkende sociale onrust kan leiden;

c) prioriteit geven aan voedselzekerheid, productiecapaciteit in de landbouw, infrastructuur, 
capaciteitsopbouw, inclusieve economische groei, gunstige markten en nieuwe 
ondernemingen, toegang tot technologieën, en menselijke en sociale ontwikkeling in de 
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MOL, overeenkomstig het actieprogramma dat op de vierde conferentie van de 
Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen (UNLDC) is vastgesteld;

d) de doeltreffendheid waarborgen van toezicht- en controlemechanismen gekoppeld aan de 
uitvoering van het UNLDC-actieprogramma; 

e) waarborgen dat de minst ontwikkelde landen en hun partners in hun actieplannen op 
alomvattende en coherente wijze blijven streven naar duurzame ontwikkeling op lange 
termijn;

Strijd tegen ongelijkheid

f) ervoor zorgen dat landen met een gemiddeld inkomen waar sprake is van grote 
ongelijkheden, bijstand en financiële middelen blijven ontvangen om de armoede te 
bestrijden en de sociale cohesie te verbeteren, aangezien de meeste armen leven in landen 
met een gemiddeld inkomen;

g) het verminderen van genderongelijkheden en de betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling bevorderen, aangezien onevenredig veel vrouwen in armoede leven;

Doeltreffendheid van ontwikkelingshulp

h) onderzoeken hoe de agenda voor doeltreffendheid van hulp kan worden omgevormd tot 
een agenda voor doeltreffendheid van ontwikkeling en in deze context concrete 
strategieën uittekenen voor kwetsbare staten en post-conflictsituaties;

i) ervoor zorgen dat alle doelstellingen van de Agenda van Accra worden gerealiseerd, en 
dat de parlementen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden er effectief bij 
worden betrokken;

j) ervoor zorgen dat sociale, politieke, economische en ecologische uitdagen op coherent 
wijze worden aangepakt; 

Recht op ontwikkeling

k) steun geven aan de VN-verklaring van 1986 over het Recht op ontwikkeling, waarin 
wordt bepaald dat staten de plicht hebben samen te werken om ontwikkeling te 
verzekeren en hinderpalen voor ontwikkeling uit de weg te ruimen, hun rechten uit te 
oefenen en verplichtingen na te komen op een manier die de totstandkoming van een 
nieuwe internationale economische orde, gebaseerd op soevereine gelijkheid, onderlinge 
afhankelijkheid en wederzijds belang, bevordert;

l) het recht op ontwikkeling hoog op de agenda houden, gezien het feit dat dit jaar de 25ste 
verjaardag wordt gevierd van de aanneming van de VN-Verklaring over het recht op 
ontwikkeling;

m) aanbevelen de bevindingen van de taskforce op hoog niveau te consolideren om een 
doeltreffende verwezenlijking van het recht op ontwikkeling te verzekeren;
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n) passende maatregelen nemen om het recht op ontwikkeling integraal onderdeel te maken 
van het ontwikkelingsbeleid, de universele periodieke doorlichting (UPR) en 
VN-verdragsorganen en -mechanismen inzake de mensenrechten;

Internationale humanitaire hulp

o) een internationale agenda opstellen voor humanitaire hulp, in het licht van de grote 
uitdagingen, toenemende behoeften en complexe context op humanitair gebied,

p) de financiering van de humanitaire hulp op wereldniveau versterken en de werking en 
doeltreffendheid van het humanitaire systeem verbeteren, 

q) gezamenlijke internationale initiatieven ontplooien om de interactie tussen humanitaire 
hulp en ontwikkeling en het verband tussen urgentie, herstel en ontwikkeling te 
versterken.
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