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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. is ingenomen met het speciale belang dat gehecht wordt aan mensenrechten, democratie en 

rechtstaat in de mededeling "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een 

agenda voor verandering"1, en benadrukt dat democratie, eerbiediging van de mensenrechten 

en fundamentele vrijheden, goed bestuur, vrede en veiligheid absolute voorwaarden zijn voor  

en een synergetische en wederzijds versterkende band hebben met het tot stand brengen van 

ontwikkeling, het terugdringen van armoede en de verwezenlijking van de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; 

2. dringt erop aan dat de EU extra inspanningen levert, effectiever de mensenrechten en 

democratie in ontwikkelingssamenwerking integreert en ervoor zorgt dat de 

ontwikkelingsprogramma's van de EU ertoe bijdragen dat de partnerlanden hun 

internationale verplichtingen inzake de mensenrechten nakomen; vraagt ook dat 

mensenrechten en democratie worden opgenomen in programma's gericht op de samenhang 

van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling (LRRD), vanwege hun essentiële belang in het 

overgangsproces van humanitaire noodsituaties naar ontwikkeling; 

3. is de mening toegedaan dat er lering getrokken moet worden uit de volksopstanden voor 

democratische verandering in Noord-Afrika, om de onderliggende problemen aan te pakken, 

uiteenlopend van hoge werkloosheidscijfers, stijgende voedselprijzen, aanhoudende 

corruptie, het ontzeggen van essentiële mensenrechten, met inbegrip van sociale en 

economische rechten, alsmede de beperkte participatie van burgers in de besluitvorming via 

dialoog; 

4. onderstreept de universaliteit, ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid van alle 

mensenrechten, waaronder de rechten die zijn vastgelegd in het VN-pact voor 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals het recht op geschikte voeding, sociale 

minimumnormen, onderwijs, gezondheidszorg, billijke en gunstige arbeidsomstandigheden 

en het recht om deel te nemen aan het culturele leven, die op gelijke voet behandeld dienen te 

worden; benadrukt in dit verband het belang van het Internationale Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten, in overeenstemming met artikel 21 van het 

Verdrag van Lissabon, algemene bepalingen betreffende het externe optreden van de Unie; 

5. verklaart nogmaals hoe belangrijk een op de mensenrechten georiënteerd 

ontwikkelingsbeleid is en verzoekt de EU specifieke, meetbare, haalbare en aan een 

tijdschema gebonden doelstellingen voor de mensenrechten en democratie in haar 

ontwikkelingsprogramma's op te nemen; 

6. dringt er bij de EU op aan om de beginselen van het Verdrag van Aarhus van 1998 

betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden toe te passen in haar internationaal 

milieubesluitvormingsproces om transparantie en openbare toegang tot informatie te 

garanderen en daarmee parlementen, het maatschappelijk middenveld en andere 
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belanghebbenden in staat te stellen om hun toezichtsplicht uit te voeren in het belang van 

goed bestuur; 

7. is ingenomen met de nieuwe strategie in de gezamenlijke mededeling "Een centrale plaats 

voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU – voor een meer 

doeltreffende aanpak"1, waarin ontwikkelingssamenwerking deel uitmaakt van een 

geïntegreerde benadering van de mensenrechten op alle beleidsterreinen van de EU; 

8. merkt op dat in het Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2010 geen specifiek 

hoofdstuk over ontwikkeling is opgenomen; benadrukt, in het bijzonder na de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, en gezien de huidige geïntegreerde strategie 

inzake de mensenrechten, dat het in jaarverslag een thematisch hoofdstuk aan 'mensenrechten 

en ontwikkeling' gewijd moet zijn; 

9. beveelt ten stelligste aan dat in toekomstige ontwikkelingsinstrumenten speciale nadruk 

wordt gelegd op thematische programma's, daar deze met name gericht zijn op 

mensenrechtenkwesties om zo bruggen te slaan tussen ontwikkeling en mensenrechten, 

waarbij beide aspecten elkaar versterken; 

10. vraagt om meer complementariteit en samenhang in de planning van projecten en 

maatregelen van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR), en 

van de andere financieringsinstrumenten; 

11. verzoekt de EU haar ontwikkelingsbijstand te richten op versterking van institutionele 

opbouw en ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in begunstigde landen, 

aangezien deze elementen van cruciaal belang zijn voor goed bestuur en voor waarborging 

van verantwoordingsplicht en eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkelingsprocessen; 

verzoekt om de versterking van de mensenrechtenclausules en -voorwaarden in door de EU 

gesteunde programma's; 

12. is de mening toegedaan dat begrotingssteun nauwer gekoppeld moet worden aan de 

mensenrechten- en bestuurssituatie in de ontvangende landen; herhaalt zijn verzoek om op 

dat vlak meer gedetailleerde criteria uit te werken voor de toekenning van begrotingssteun; 

13. vraagt om een verhoging van de financiering voor de tenuitvoerlegging van Europese 

steunmechanismen voor democratie en mensenrechten, aangezien de Europese Unie zo 

concreet kan bijdragen aan het bevorderen van de democratie en de mensenrechten in het 

kader van haar samenwerking met derde landen; 

14. wijst erop dat de EU moet verzekeren dat haar maatregelen op het vlak van 

ontwikkelingsbeleid, het scheppen van vrede, het voorkomen van conflicten en het 

verbeteren van de internationale veiligheid elkaar versterken; onderstreept in dat verband de 

noodzaak van het opstellen van passende strategieën voor landen in kwetsbare situaties; 

15. onderstreept dat het recht op ontwikkeling een sleutelelement is voor de toetsing van de 

beleidssamenhang voor ontwikkeling; 

16. verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie om op zoek te gaan naar 
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nieuwe manieren om betere koppelingen tussen de mensenrechtendialoog met partnerlanden 

en ontwikkelingssamenwerking te verzekeren. 
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