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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. herinnert eraan dat de termijnen in 2015 voor de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
(MDO's) en voor de gezamenlijke doelstelling om 0,7% van het bruto nationale inkomen aan 
officiële ontwikkelingshulp te besteden, beiden binnen het MFK voor 2014-2020 vallen; 
onderstreept dat het volgende MFK een uitgelezen kans biedt voor EU-donoren om hun 
inspanningen te verdubbelen en zo weer op schema te raken en hun internationale 
verbintenissen na te komen, na een ernstige daling in 2011 ten opzichte van 2010 in de 
niveaus van officiële ontwikkelingshulp in veertien lidstaten en een daling van 0,44% naar 
0,42% in het niveau van gezamenlijke officiële ontwikkelingshulp; benadrukt dat het EU-
budget voor ontwikkeling een aanvulling vormt op de inspanningen van de lidstaten en hen 
helpt deze doelstellingen te verwezenlijken, met een bijzonder hefboomeffect op het budget 
voor ontwikkelingshulp van enkele lidstaten, ongeacht hun grootte; 

2. is met name trots op het feit dat de kwaliteit van EU-ontwikkelingshulp het afgelopen 
decennium aanzienlijk is verbeterd, en dat de EU-instellingen vandaag wereldwijd een 
vooraanstaande positie bekleden op het gebied van doeltreffendheid en transparantie van 
ontwikkelingshulp1, met meetbare en wezenlijke resultaten en tastbare veranderingen in het 
leven van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden; herinnert bovendien aan de sleutelrol 
van de EU-instellingen bij het coördineren van Europese ontwikkelingsbeleidsmaatregelen 
en ontwikkelingshulp en aan het relatieve voordeel van EU-steun op verschillende gebieden, 
dat de EU vaak in staat stelt haar ontwikkelingshulp met een hogere efficiëntie, 
doeltreffendheid en voorspelbaarheid te verlenen dan afzonderlijke lidstaten via bilaterale 
programma's zouden kunnen;

3. benadrukt dat de EU-begroting een sleutelrol speelt, omdat zij de lidstaten de mogelijkheid 
biedt om samen te werken met landen waar zij niet aanwezig zijn en om steun te blijven 
verlenen aan landen waar zij samenwerkingsprogramma's hebben stopgezet, met name 
kwetsbare staten en tijdens post-conflictsituaties; herinnert eraan dat, dankzij de 
ontwikkelingshulp van de EU, 31 miljoen mensen nu toegang hebben tot drinkwater en 
9miljoen tot sanitaire voorzieningen, 5 miljoen kinderen gevaccineerd zijn tegen mazelen, 
9 miljoen nieuwe scholieren naar de basisschool zijn gegaan, 700 000 leraren toegang tot een 
opleiding hebben gekregen en meer dan 80 000 vrouwelijke leerlingen zijn ingeschreven 
voor een vervolgopleiding; spoort de Raad daarom aan deze steun te blijven verlenen, en 
daarbij voldoende middelen vrij te maken voor een meerwaarde op het vlak van menselijke 
ontwikkeling en voor de uitbanning van armoede;

4. is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde verhoging van kredieten onder 
rubriek 4, ten opzichte van het MFK 2007-2013; onderstreept echter dat het in 2004 
ingediende voorstel van de Commissie voor het MFK 2007-2013 in reële termen hogere 
bedragen omvatte dan het voorstel voor 2014-2020; benadrukt dat voor rubriek 4 in het MFK 
2000-2006 en 2007-2013 sprake was van chronische onderfinanciering, en dat niet op deze 
rubriek mag worden gekort als gevolg van het in verschillende lidstaten heersende klimaat 
van bezuiniging; is van mening dat een ambitieus financieringsniveau voor de externe 
instrumenten, zoals voorgesteld door de Commissie in haar mededeling "Een begroting voor 

                                               
1 Zie onder meer: 'European Union Peer Review 2012.' Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, 
24.4.2012; en 'The Quality of Official Development Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?' 
Brookings Institution and Center for Global Development, 4.2.2012. 
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Europa 20201" – en met name voor het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (IOS), 
humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), die respectievelijk goed zijn 
voor slechts 2%, 0,62% en 2,96% van de voorgestelde totale EU-begroting – van essentieel 
belang is voor de Unie en haar lidstaten om aan hun internationale 
ontwikkelingsverplichtingen te voldoen;

5. verzoekt de lidstaten en de Europese instellingen met klem zo spoedig mogelijk een 
Europese belasting op financiële transacties (BFT) in te voeren; benadrukt dat een aanzienlijk 
deel van de opbrengst van een eventuele Europese belasting op transacties moet worden 
besteed aan de financiering van ontwikkeling en de bestrijding van klimaatverandering; 
onderstreept dat, als de BFT een nieuwe bron van eigen inkomsten van de EU wordt, deze 
moet bijdragen aan een aanzienlijke verhoging van rubriek 4;

6. onderstreept dat samenhang in het ontwikkelingsbeleid, zoals verankerd in artikel 208 van 
het VWEU, tijdens de MFK-onderhandelingen als horizontaal beginsel moet worden 
gehandhaafd;

7. merkt op dat de beschikbare fondsen voor dringende humanitaire en natuurrampen de 
afgelopen jaren keer op keer ontoereikend zijn geweest, doordat verwoestende natuurrampen 
steeds vaker voorkomen; is de EU-burgers dankbaar voor hun aanhoudend krachtige en 
groeiende steun voor humanitaire hulp van de EU aan de meest hulpbehoevenden 
wereldwijd2, ondanks de financiële en economische crisis waarmee verschillende lidstaten te 
kampen hebben; onderstreept daarom dat onder rubriek 4 voldoende middelen moeten 
worden toegewezen voor de begrotingslijnen voor humanitaire en voedselhulp, en dat ook 
behoefte is aan een realistisch niveau van financiering voor de reserve voor noodhulp;

8. verdedigt het standpunt dat de reserve voor noodhulp moet worden behouden, aangezien is 
gebleken dat deze bijzonder goed functioneert in de huidige vorm, als een 
ongeprogrammeerde reserve die niet is gebonden aan de maximumbedragen voor het MFK 
2014-2020, en meent dat hiervoor voldoende middelen moeten worden toegewezen om de 
Unie in staat te stellen om waar nodig via een ad-hocinstrument snel op onvoorziene 
behoeften en onverwachte crises in te spelen; onderstreept dat de opname van de reserve voor 
noodhulp in rubriek 4, zoals enkele lidstaten bepleiten, kan leiden tot een verlaging van de 
totale beschikbare financiering voor het extern optreden van de EU, met name voor de 
financiering van ontwikkeling; is bijzonder ingenomen met het voorstel van de Commissie 
haar financiering ten opzichte van het MFK 2014-2020 te verhogen tot 350 miljoen euro 
(prijzen 2011), en beschouwt de mogelijkheid tot het jaar n+1 van dit bedrag gebruik te 
maken als een zeer positieve ontwikkeling; benadrukt dat de reserve voor noodhulp niet 
gebonden mag zijn aan de voor het MFK geldende maximumbedragen, zodat 
onafhankelijkheid, flexibiliteit en snelheid kunnen worden gegarandeerd – aspecten die voor 
de humanitaire hulpverlening van cruciaal belang zijn;

9. onderstreept dat het beginsel van differentiatie moet leiden tot een concentratie van 
ontwikkelingsfinanciering in een lager aantal partnerlanden die in aanmerking komen voor 
bilaterale steun via geografische programma's, en niet tot een verlaging van de totale 
kredieten voor het IOS, ook gezien het feit dat de EU haar samenwerking met partnerlanden 
die geen ontwikkelingshulp meer behoeven voortzet via de regionale en themaprogramma's 
van het IOS, waarvoor ook voldoende financiering nodig is;

                                               
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Een begroting voor Europa 2020", COM(2011)0500 van 29.6.2011, blz. 20.
2 Zie: Speciale Eurobarometer 384 "Humanitarian aid report" juni 2012.
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10. benadrukt de wereldwijde verantwoordelijkheid van de EU op het gebied van de bestrijding 
van klimaatverandering; herinnert eraan dat toezeggingen op basis van de akkoorden van 
Kopenhagen en Cancún, die gericht zijn op het bijstaan van ontwikkelingslanden bij de 
bestrijding van klimaatverandering, "nieuw en aanvullend" moeten zijn op de bestaande 
ontwikkelingshulp, waarbij voor voldoende samenhang tussen de twee beleidsterreinen moet 
worden gezorgd; dringt er daarom op aan dat de EU ambitieus blijft, ongeacht de huidige 
economische crisis, en dat de EU-financiering voor klimaatbeleid volledig losstaat van de 
doelstelling van 0,7% officiële ontwikkelingshulp en in de hele EU-begroting traceerbaar 
blijft; verwacht in dit opzicht grote politieke betrokkenheid van de Commissie en de Raad; 

11. merkt op dat de Commissie het Pan-Afrikaanse Programma heeft voorgesteld als een 
compleet nieuw programma, als onderdeel van het IOS, dat zal worden gefinancierd met 
circa 4,3% van de algehele IOS-begroting, als aanvulling op andere bestaande geografische 
en thematische programma's; benadrukt dat in de financiële toewijzingen voor het IOS 
voldoende rekening moet worden gehouden met deze uitbreiding van de reikwijdte van het 
IOS;

12. is in principe voorstander van het opnemen in de begroting van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF); dringt er echter op aan dat de opname van het EOF in de EU-
begroting moet inhouden dat de volledige EOF-financiering onder rubriek 4 wordt 
ondergebracht, en in geen geval mag worden gebruikt als excuus voor het verlagen van de 
totale uitgaven voor het extern optreden van de EU in het algemeen en ontwikkelingshulp in 
het bijzonder, en moet leiden tot een grotere voorspelbaarheid van ontwikkelingshulp; 
gelooft in het licht van de huidige economische en begrotingscrisis dat het risico op een 
verlaging van de totale financiering voor de samenwerking met ACS-landen als gevolg van 
de opname in de begroting van het EOF te hoog is; verzoekt de Commissie met klem zich te 
houden aan haar toezeggingen om spoedig voorstellen in te dienen teneinde de parlementaire 
controle van het EOF in overeenstemming te brengen met het bestaande recht van toetsing 
voor de algemene EU-begroting, en meer specifiek het IOS, evenals voorstellen voor de 
opname in de begroting van het EOF met ingang van het MFK na 2020.
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