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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat humanitaire crises bijna onveranderlijk leiden tot enorm menselijk lijden 
voor de betrokken burgers, inclusief bedreigingen en schendingen van de internationale 
mensenrechten en het humanitair recht; 

B. overwegende dat de bescherming van de rechten van mensen in humanitaire crises wordt 
erkend in het kader van de internationale mensenrechten en het humanitair recht als een 
integraal onderdeel van de humanitaire respons, en wordt beschouwd als een van 
belangrijkste punten die zullen worden behandeld op de humanitaire wereldtop in mei 
2016; 

1. moedigt de internationale gemeenschap aan de humanitaire wereldtop te beleggen om te 
kiezen voor een op rechten gebaseerde benadering van humanitair beleid, om betere 
manieren te vinden om burgers te beschermen, bedreigingen en kwetsbaarheden in kaart te 
brengen, en te letten op schendingen van de mensenrechten en het internationaal 
humanitair recht, en zo een bijdrage te leveren aan de bestrijding van straffeloosheid; is 
ervan overtuigd dat het hooghouden van de universaliteit van de mensenrechten en het 
uitdragen van de gedeelde opvattingen door alle betrokkenen bij humanitaire acties, ook 
de humanitaire kernbeginselen van neutraliteit en inclusiviteit versterken;

2. benadrukt dat, met name bij langslepende conflicten en crises waarin burgers gedurende 
langere perioden ontheemd zijn, humanitaire actie een cruciale rol kan spelen om de 
betrokken bevolking te emanciperen door hen een sterkere stem te geven en hun rechten 
en capaciteiten te erkennen, o.a. door plaatselijke betrokkenen een actievere rol te geven 
bij humanitaire acties; 

3. benadrukt de centrale rol die vrouwen spelen voor de overleving en weerbaarheid van 
gemeenschappen in humanitaire crises, zowel in conflict- als in post-conflictsituaties; 
benadrukt dat er naar de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen moet worden 
gekeken en dat hun rechten moeten worden gegarandeerd, omdat zij het merendeel 
uitmaken van de getroffen personen, en zwaarder worden getroffen door humanitaire 
crises; dringt er bij de humanitaire wereldtop op aan om van het genderperspectief een 
centraal element te maken bij het toekomstig ontwerp van het humanitaire stelsel dat 
voortkomt uit dit raadplegingsproces;

4. is van mening dat er serieuze aandacht moet worden besteed aan het recht op onderwijs in 
langslepende humanitaire crises, omdat de toekomst van kinderen zonder onderwijs in 
gevaar dreigt te komen;

5. vestigt de aandacht op het feit dat bepaalde groeperingen bijzonder kwetsbaar zijn voor 
ontheemding ten gevolge van conflicten, natuurrampen of aantasting van het milieu; 
benadrukt dat vluchtelingen, binnenlandse ontheemden, slachtoffers van mensenhandel en 
overige migranten die zich in een crisissituatie bevinden dezelfde bescherming moeten 
genieten als alle overige getroffen groeperingen; geeft uiting aan zijn ernstige bezorgdheid 
over het ongekend hoge aantal vluchtelingen in de wereld van vandaag, en dringt er bij de 
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internationale gemeenschap op aan om gebruik te maken van de humanitaire wereldtop 
om de nodige financiële en operationele middelen te mobiliseren om deze uitdaging het 
hoofd te kunnen bieden; dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om in hun beleid en 
standpunten op de wereldtop een hoge prioriteit toe te kennen aan de mondiale 
vluchtelingencrisis;

6. verzoekt de EU dringend om op de humanitaire wereldtop leiderschap te tonen door aan te 
dringen op flexibeler methoden om humanitaire hulp te bieden, alsmede op proactieve 
instrumenten om crises te voorkomen; dringt er bij de EU en overige donoren op aan hun 
financiële toezeggingen na te komen en om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk tijd 
verstrijkt bij de omzetting van de financiële toezeggingen in concrete maatregelen; wijst 
er bovendien op dat het van belang is dat er over de mensenrechten wordt gerapporteerd 
om in een vroeg stadium te waarschuwen voor crises, en moedigt de humanitaire 
wereldtop aan hier rekening mee te houden wanneer er wordt overgeschakeld van een 
cultuur van respons naar een cultuur van preventie;

7. moedigt alle EU-instellingen, en met name DG ECHO van de Commissie, alsmede de 
lidstaten aan te kijken naar de ervaringen die zijn opgedaan met het integreren van 
mensenrechtenaspecten in de humanitaire hulp die in VN-verband wordt verleend, en 
dringt er bij de EU op aan een sterkere rol te spelen bij het bevorderen en verbeteren van 
dit proces; benadrukt dat er gezorgd moet worden voor beleidssamenhang en -coördinatie 
tussen de humanitaire hulp en de ontwikkelingshulp van de EU, in de nieuwe situatie 
waarin de EU heeft gekozen voor een op rechten gebaseerde benadering van 
ontwikkelingshulp;  betreurt het in die zin ten zeerste dat het instrumentarium van de 
Commissie voor een op rechten gebaseerde benadering van ontwikkelingssamenwerking 
uitdrukkelijk EU-humanitaire actie uitsluit; dringt er derhalve bij de Commissie op aan, 
als onderdeel van haar toezegging aan de humanitaire wereldtop, zich te committeren aan 
het ontwikkelen en goedkeuren van een op rechten gebaseerde benadering van 
humanitaire actie van de EU;


