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SUGGESTIES

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

1. erkent dat er, aangezien de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) een betrekkelijk 
jonge organisatie is, onvoldoende tijd is verstreken om bepaalde aspecten van de 
organisatie en het functioneren van de dienst volledig te kunnen beoordelen; hoopt 
desalniettemin dat bij de tussentijdse evaluatie de toegevoegde waarde van de EDEO voor 
de EU-ontwikkelingssamenwerking wordt aangetoond, met name of de dienst heeft geleid 
tot een verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de beleidsvorming en de 
strategische programmering, met volledige inachtneming van de doelstellingen en de 
gedane toezeggingen in het kader van het EU-ontwikkelingssamenwerkingsbeleid als 
vastgesteld in artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
en in de "De Europese consensus over ontwikkeling"1;

2. bevestigt nogmaals dat een betere coördinatie en goed bestuur op het gebied van 
ontwikkelingsaangelegenheden op internationaal niveau van belang zijn, omdat de EU 
daardoor beter in staat zal zijn om met één stem te spreken en aan zichtbaarheid te 
winnen;

3. herinnert eraan dat de EDEO een belangrijke rol speelt in de planning en programmering 
van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met partnerlanden en -regio's en, samen met 
de Commissie en onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris voor 
ontwikkelingsbeleid, belast is met alle strategische, meerjarige 
programmeringsdocumenten die verband houden met het financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het Europees Ontwikkelingsfonds (EDF);

4. moedigt de EDEO en de Commissie aan, ondanks de aanloopproblemen, om zich te 
blijven inzetten voor een nauwere coördinatie van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
en de crisisbeheersingsstructuren van de Unie en van de lidstaten; moedigt hen aan deze 
coördinatie verder te bevorderen en voort te bouwen op de positieve ervaring die is 
opgedaan met het gezamenlijke programma voor ontwikkelingshulp in de volgende 
programmeringscyclus die in 2014 van start gaat;

5. is van mening dat de EU een voorbeeld van goede coördinatie voor haar 
ontwikkelingspartners dient te zijn;  moedigt de EDEO en de Commissie bovendien aan 
om te onderzoeken hoe ze bij trilaterale samenwerkingsinitiatieven betrokken kunnen 
worden;

6. moedigt de Commissie en de EDEO aan om te zorgen voor een nog betere balans van de 
bevoegdheden op ontwikkelingsgebied tussen beide instellingen en erop toe te zien dat er 
voldoende personeel wordt aangesteld; dringt met name aan op een duidelijkere 
afbakening van verantwoordelijkheden van de EDEO en de Commissie met betrekking tot 
de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst van Cotonou;

                                               
1 Overweging 4, Besluit van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de inrichting en werking van de 
Europese dienst voor extern optreden (2010/427/EU).
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7. is van mening dat de werkgroepen van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, 
humanitaire en voedselhulp en samenwerking met de ACS-landen, baat zouden hebben bij 
de instandhouding van het bestaande systeem van een door vertegenwoordigers van de 
lidstaten bekleed roulerend voorzitterschap, gezien de onderscheidende aard van deze 
sectoren van het buitenlands beleid en de belangrijke rol die de lidstaten daarin spelen;

8. wijst in dit verband opnieuw op de noodzaak van een geografisch evenwicht en een 
evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen uit alle lidstaten in het 
personeelsbestand van de EDEO;

9. benadrukt tevens het belang van EDEO-opleiding inzake gendergerelateerde 
onderwerpen; beklemtoont dat deze opleiding het algemene bewustzijn van 
gendergerelateerde onderwerpen en gelijkheid van mannen en vrouwen moet vergroten;

10. herhaalt zijn pleidooi bij de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter (hv/vv) en de EDEO 
om van een coherent ontwikkelingsbeleid een duidelijke prioriteit te maken; dringt er bij 
de Commissie en de EDEO op aan om met een duidelijke strategie te komen om te zorgen 
voor een coherent ontwikkelingsbeleid, onder meer door een coherent 
ontwikkelingsbeleid een prominentere plaats te geven in de beleidsdialoog van de EU met 
de regeringen, parlementen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbende 
partijen, door coherent ontwikkelingsbeleid op geloofwaardige manier operationeel in te 
passen in strategische programmeringsdocumenten, door deel te nemen aan het opstellen 
van het volgende doorlopende werkprogramma voor een coherent ontwikkelingsbeleid en 
door een opleidingsprogramma inzake coherent ontwikkelingsbeleid te ontwikkelen voor 
alle nieuwe personeelsleden van de EDEO;

11. wijst op de potentiële spanning tussen een coherent ontwikkelingsbeleid en het concept 
van een "alomvattende aanpak" van crisisbeheer buiten de EU; dringt er bij de EDEO en 
de Commissie op aan om erop toe te zien dat de "alomvattende aanpak" de specifieke 
doelstellingen en beginselen van ontwikkelingssamenwerking niet ondergraaft en er niet 
toe leidt dat schaarse middelen worden weggehaald bij armoedebestrijding; stelt voorts 
met klem dat de humanitaire hulp van de EU geen instrument voor crisisbeheersing is en 
herinnert de EDEO aan zijn toezegging1 om de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese consensus over humanitaire hulp te bevorderen;

12. verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de Unie/vicevoorzitter van de Commissie, 
Catherine Ashton, de Europese consensus inzake ontwikkeling te ondertekenen;

13. is verheugd dat de hv/vv de Commissie ontwikkelingssamenwerking jaarlijks heeft 
toegesproken, als een belangrijke stap om de verantwoordingsplicht en de uitwisseling 
van informatie over ontwikkelingszaken te verbeteren; moedigt de hv/vv en de EDEO aan 
na te denken over andere manieren om hun verantwoordingsplicht aan het Europees 
Parlement te versterken, o.a. door de bevoegde minister van het roulerend voorzitterschap 
namens de hv/vv het woord te laten voeren over zaken die verband houden met het 
standpunt van de Raad over het EU-ontwikkelingssamenwerkingsbeleid;

                                               
1 Overweging 4, Besluit van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de inrichting en werking van de 
Europese dienst voor extern optreden (2010/427/EU).
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14. moedigt de EDEO aan om zijn rol in internationale onderhandelingen over politieke en 
externe beleidsaangelegenheden te vergroten, en met name om de diplomatieke 
instrumenten die de EDEO ter beschikking staan te gebruiken om het Internationaal 
Strafhof (ICC) te bevorderen en derde landen – met bijzondere nadruk op 
ontwikkelingslanden – eraan te herinneren dat ze het ICC moeten steunen en, als ze dat 
nog niet hebben gedaan, de oprichtingsakte van het ICC moeten ondertekenen of 
ratificeren, en om in overeenkomsten met derde landen bindende clausules op te nemen 
die deze landen verplichten om met het ICC samen te werken, of restricties op te leggen 
aan personen tegen wie het ICC een procedure heeft ingeleid.
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