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BEKNOPTE MOTIVERING

Het ontwikkelingsbeleid van de EU komt de Unie duidelijk ten goede, aangezien het de 
geopolitieke stabiliteit in de wereld bevordert, de migratiedruk doet afnemen en nieuwe 
markten opent. Daarnaast heeft het echter in de eerste plaats tot doel de armoede terug te 
dringen en de duurzame sociale en economische ontwikkeling van de ontwikkelingslanden en 
hun burgers te bevorderen. 

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de 
Dienst voor extern optreden zullen uiteraard het EU-beleid op gebieden als buitenlandse 
zaken, handel en veiligheid ondersteunen, maar het is niet vanzelfsprekend dat de nieuwe 
dienst evenveel belang zal hechten aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid van de EU en de millenniumdoelstellingen. 

Daarom vinden wij het essentieel dat in het advies van het Parlement uitdrukkelijk wordt 
gewezen op ontwikkeling, en met op name de verplichting van de EU krachtens het Verdrag 
van Lissabon om armoede te helpen uitbannen en voor een samenhangend beleid ten behoeve 
van de ontwikkelingslanden te zorgen, alsook op het belang van het behoud van 
ontwikkelingssamenwerking als autonoom beleidsgebied, op gelijke voet met andere 
beleidsgebieden in verband met internationale betrekkingen en met een passende politieke en 
administratieve structuur.

SUGGESTIES

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

Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat het Verdrag van Lissabon bepaalt dat het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU en dat van de lidstaten elkaar 
"completeren en versterken"; overwegende dat dit moet resulteren in meer 
duidelijkheid in de respectieve rol van de Commissie en de lidstaten, minder 
overlapping, meer coördinatie tussen de donoren en een betere taakverdeling, zodat 
de hulp doeltreffender en kosteneffectiever wordt,

Overweging D ter (nieuw)

D ter.overwegende dat de EEAS moet dienen om de EU meer zichtbaarheid te geven als 
leidende partner van de ontwikkelingslanden en moet voortbouwen op de nauwe 
betrekkingen tussen de EU en de ontwikkelingslanden, die gebaseerd zijn op de status 
van de EU als grootste donor van officiële ontwikkelingshulp en humanitaire hulp en 
voornaamste handelspartner van de ontwikkelingslanden,

Overweging D quater (nieuw)

D quater. overwegende dat ontwikkelingssamenwerking in het Verdrag van Lissabon 
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wordt vermeld als autonoom beleidsgebied met eigen doelstellingen, op gelijke voet 
met andere onderdelen van het extern beleid en geenszins ondergeschikt aan het 
buitenlands, veiligheids- of defensiebeleid, waarbij het belang van een coherent 
ontwikkelingsbeleid en samenhang tussen de verschillende externe maatregelen van 
de EU wordt erkend,

Overweging D quinquies (nieuw)

D quinquies. overwegende dat het uitbannen van armoede een van de algemene 
doelstellingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie in de versie 
van het Verdrag van Lissabon op het gebied van internationale betrekkingen 
is (artikel 21, lid 2, onder d)), alsook het hoofddoel van het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie, zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; overwegende dat 
artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
voorts bepaalt dat de EU "bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan 
hebben voor de ontwikkelingslanden rekening [houdt] met de doelstellingen 
van de ontwikkelingssamenwerking"; overwegende dat alle activiteiten van 
de EEAS die gevolgen hebben voor de ontwikkelingslanden dus armoede 
moeten helpen uitbannen,

Paragraaf 4 – letter b

(b) de EEAS moet een vorm aannemen die het externe optreden van de Unie en haar 
vertegenwoordiging in buitenlandse betrekkingen coherenter maakt; daartoe moeten 
met name de eenheden die met externe betrekkingen in engere zin belast zijn, alsook 
leidinggevende functies in de delegaties in derde landen bij de EEAS worden 
ondergebracht; in de loop van de verdere ontwikkeling kan vervolgens worden 
overwogen welke andere functies aan de EEAS moeten worden toegewezen;

Paragraaf 4 – letter c

(c) het is niet nodig alle directoraten-generaal van de Commissie hun bevoegdheden op het 
gebied van externe betrekkingen te ontnemen; met name op gebieden waar de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden heeft, moeten de huidige communautaire 
beleidsgebieden met een externe dimensie een geheel blijven vormen; de Commissie 
moet een specifiek model voorleggen voor de desbetreffende diensten, zoals de 
directoraten-generaal Handel, Uitbreiding en Ontwikkeling en betrekkingen met de 
landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, EuropeAid, het Bureau voor 
humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap, de dienst voor mensenrechten en 
democratie, de dienst voor verkiezingsondersteuning, en de diensten van het 
directoraat-generaal Economische en financiële zaken die met externe betrekkingen te 
maken hebben;

Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

(d bis) een onafhankelijke commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp moet lid 
zijn van het college van commissarissen, op gelijke voet met de andere 
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commissarissen die bevoegd zijn voor andere beleidsgebieden in verband met 
internationale betrekkingen; deze commissaris moet, in nauwe samenwerking met de 
hoge vertegenwoordiger, verantwoordelijk zijn voor zowel de vaststelling als de 
uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in zowel de ACS-landen als de 
overige ontwikkelingslanden;

Paragraaf 4 – letter d ter (nieuw)

(d ter) bij uitbreiding moet er bij de Commissie één specifiek directoraat-generaal voor 
ontwikkeling zijn, dat verantwoordelijk is voor de beleidsvorming, beleidsadvies en de 
uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie; dit directoraat-
generaal, alsook al het personeel dat het ontwikkelingsbeleid van de Unie uitvoert, 
zowel in Brussel als in de delegaties in het buitenland, moet verantwoording afleggen 
aan de commissaris voor ontwikkeling; 

Paragraaf 5 – letter c bis (nieuw)

(c bis) bij de EEAS moeten voldoende ontwikkelingsdeskundigen van nationale ministeries 
en het directoraat-generaal Ontwikkeling van de Commissie werken; de ambtenaren 
van dat directoraat-generaal moeten hun instructies krijgen van de commissaris voor 
ontwikkeling;

Paragraaf 6 – letter b

(b) wordt onderverdeeld in een aantal directoraten die elk verantwoordelijk zijn voor een 
geostrategisch belangrijk gebied van de externe betrekkingen van de Unie, alsmede 
directoraten voor ontwikkeling, veiligheids- en defensiebeleid, civiele crisisbeheersing, 
multilaterale en horizontale kwesties, waaronder mensenrechten, en administratieve 
kwesties;


