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Ontwerpresolutie Amendement 

10. betreurt het dat weinig 

ontwikkelingseffectbeoordelingen worden 

uitgevoerd en de mogelijke gevolgen voor 

ontwikkelingslanden niet naar behoren 

onderzoeken, hoewel effectbeoordelingen 

een belangrijk instrument zijn om PCD te 

bereiken; hoopt dat het pakket voor betere 

regelgeving en de daarin opgenomen 

richtsnoeren verbetering in deze situatie 

zullen brengen door in alle 

effectbeoordelingen systematisch rekening 

te houden met ontwikkelingsaspecten en 

mensenrechten en transparantie te 

verhogen; verzoekt de Commissie 

mensenrechtenorganisaties stelselmatig 

gedurende het gehele 

beleidsvormingsproces en vanaf een vroeg 

stadium daarvan te raadplegen en voor 

sterkere waarborgen en mechanismen te 

zorgen voor een beter evenwicht tussen de 

vertegenwoordigers van belanghebbenden; 

uit zijn tevredenheid over de openbare 

raadpleging over het stappenplan, die 

externe belanghebbenden, waaronder 

ontwikkelingslanden en het 

maatschappelijk middenveld, de kans biedt 

om hun standpunt te geven en actief deel te 

nemen; is van oordeel dat bij de 

tenuitvoerlegging van EU-beleid meer 

stelselmatig ex-postbeoordelingen moeten 

worden gemaakt; 

10. betreurt het dat weinig 

ontwikkelingseffectbeoordelingen worden 

uitgevoerd en de mogelijke gevolgen voor 

ontwikkelingslanden niet naar behoren 

onderzoeken, hoewel effectbeoordelingen 

een belangrijk instrument zijn om PCD te 

bereiken; hoopt dat het pakket voor betere 

regelgeving en de daarin opgenomen 

richtsnoeren verbetering in deze situatie 

zullen brengen door in alle 

effectbeoordelingen systematisch rekening 

te houden met ontwikkelingsaspecten en 

mensenrechten en transparantie te 

verhogen; verzoekt de Commissie 

mensenrechtenorganisaties stelselmatig 

gedurende het gehele 

beleidsvormingsproces en vanaf een vroeg 

stadium daarvan te raadplegen en voor 

sterkere waarborgen en mechanismen te 

zorgen voor een beter evenwicht tussen de 

vertegenwoordigers van belanghebbenden; 

uit zijn tevredenheid over de openbare 

raadpleging over het stappenplan, die is 

bedoeld om de uitkomst en impact van 

PCD op ontwikkelingslanden vast te 

stellen en die externe belanghebbenden, 

waaronder ontwikkelingslanden en het 

maatschappelijk middenveld, de kans biedt 

om hun standpunt te geven en actief deel te 

nemen; is voorts verheugd over de 

veldwerkfase van het stappenplan en de 

case studies die effectief kunnen 

bijdragen tot een nauwkeurige evaluatie 
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van de impact van PCD; is van oordeel dat 

bij de tenuitvoerlegging van EU-beleid 

meer stelselmatig ex-postbeoordelingen 

moeten worden gemaakt; 

Or. en 


