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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien Verordening (EU) nr. 233/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2014 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2014-20201 (DCI-verordening), 

– gezien Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures 

voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern 

optreden2, 

– gezien de conclusies van de Raad van 19 juni 2017 over de samenwerking van de EU 

met het maatschappelijk middenveld in de externe betrekkingen, 

– gezien zijn resolutie van 22 oktober 2013 over lokale autoriteiten en het 

maatschappelijk middenveld: toezeggingen van Europa ter ondersteuning van duurzame 

ontwikkeling3, 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 

15 december 2017 betreffende de tussentijdse evaluatie van de externe 

financieringsinstrumenten (COM(2017)0720), 

– gezien het speciaal verslag nr. 18/2014 van de Europese Rekenkamer betreffende de 

evaluatiesystemen en resultaatgerichte toezichtsystemen van EuropeAid, 

– gezien Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren4, 

– gezien het Reglement van het comité voor het financieringsinstrument voor 

ontwikkelingssamenwerking (DCI-comité), 

A. overwegende dat in de DCI-verordening wordt bepaald dat de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden verleend in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 182/2011, en overwegende dat in deze Verordening eveneens is vastgelegd dat de 

Commissie hierin wordt bijgestaan door het DCI-comité;  

B. overwegende dat het opstellen van uitvoeringshandelingen wordt voorafgegaan door 

een vrij lange voorbereidende fase binnen de Commissie, waarbij tussen de diensten 

wordt overlegd, en dat deze meestal enkele maanden duurt; 

C. overwegende dat ontwerpuitvoeringshandelingen op hetzelfde moment naar het 

                                                 
1 PB L 77 van 15.3.2014, blz. 44. 
2 PB L 77 van 15.3.2014, blz. 95. 
3 PB C 208 van 10.6.2016, blz. 25. 
4 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
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Parlement en de Raad moeten worden gestuurd als naar de leden van het DCI-comité, 

en overwegende dat in artikel 3 van het reglement van het DCI-comité is vastgelegd dat 

ontwerpuitvoeringshandelingen ten minste twintig kalenderdagen vóór de 

desbetreffende commissievergadering aan de leden van het DCI-comité moeten worden 

toegezonden;  

D. overwegende dat ontwerpuitvoeringshandelingen daarom ten minste twintig 

kalenderdagen vóór de vergadering van het DCI-comité aan het Parlement moeten 

worden toegezonden, en dat schriftelijke procedures voor het aannemen van 

ontwerpuitvoeringshandelingen in naar behoren gemotiveerde gevallen een uitzondering 

op deze regel vormen; 

E. overwegende dat de Commissie in haar tussentijdse evaluatieverslag stelt dat de huidige 

architectuur voor externe instrumenten over het algemeen geschikt is voor het beoogde 

doel; 

F. overwegende dat de Commissie in haar tussentijdse evaluatie stelt dat het moeilijk is om 

de algehele doeltreffendheid van de instrumenten in het verwezenlijken van hun 

doelstellingen te meten, deels vanwege de problemen bij het vaststellen van passende 

toezicht- en evaluatiesystemen op het niveau van het instrument (blz. 10); herinnert 

eraan dat de Rekenkamer in haar speciaal verslag nr. 18/2014 op ernstige 

tekortkomingen in het evaluatiesysteem van EuropeAid heeft gewezen; 

G. overwegende dat de gemeenschappelijke uitvoeringsverordening (CIR) belangrijke 

bepalingen bevat betreffende de beginselen inzake ontwikkeling en de doeltreffendheid 

van ontwikkelingshulp, zoals de ontkoppeling van steun en het gebruik van de eigen 

instellingen, systemen en procedures van de partnerlanden; 

H. overwegende dat de EU het belang heeft onderkend van partnerschappen met 

maatschappelijke organisaties in de externe betrekkingen; overwegende dat dit ook 

geldt voor de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de programmering en 

uitvoering van de externe instrumenten; overwegende dat een dergelijke vorm van meer 

strategische betrokkenheid nog niet is uitgevoerd; 

1. herinnert eraan dat de externe financieringsinstrumenten van de EU een ingewikkeld 

instrumentarium vormen ter ondersteuning en verbetering van het internationale 

optreden van de EU, en dat het complexe karakter ervan wordt geregeld in de 

verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsvoorschriften, die een 

soepele en complementaire tenuitvoerlegging van alle instrumenten waarborgt; 

2. wijst op de moeilijkheden die de Commissie ondervindt bij het meten van de 

verwezenlijking van doelstellingen; herinnert in dit verband aan de opmerkingen van de 

Rekenkamer in haar speciaal verslag nr. 18/2014 betreffende de evaluatiesystemen en 

resultaatgerichte toezichtsystemen van EuropeAid; verzoekt de Commissie deze 

gelegenheid aan te grijpen om haar toezicht- en evaluatiesysteem te verbeteren 

overeenkomstig de aanbevelingen van de Rekenkamer; wijst op de grotendeels 

positieve bevindingen in de speciale verslagen van de Rekenkamer met betrekking tot 

de ontwikkelingsprogramma's van de EU; 

3. herinnert aan het cruciale belang van de beginselen inzake ontwikkeling en de 
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doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in het externe optreden zoals aangegeven in de 

gemeenschappelijke uitvoeringsverordening, en roept de Commissie op om deze 

beginselen te behouden in alle maatregelen die zij zal nemen naar aanleiding van het 

tussentijdse verslag; 

4. betreurt dat de kwestie van een gebrek aan deelname van maatschappelijke organisaties 

aan het programmeren en uitvoeren van de externe instrumenten niet aan de orde is 

gesteld in het tussentijdse verslag van de Commissie; verzoekt de Commissie om een 

meer strategische betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in alle externe 

instrumenten en programma’s te integreren, zoals gevraagd door zowel de Raad als het 

Parlement; 

5. dringt aan op een verhoging van de beschikbare middelen voor ontwikkelingshulp, 

aangezien 0,7 % van het bni aan officiële ontwikkelingshulp een toezegging is van de 

EU die tot dusver nooit is bereikt en lager is dan de financiële middelen die nodig zijn 

voor de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030; 

6. roept op lering te trekken uit opgedane ervaring om tekortkomingen in de coördinatie 

vast te stellen en om de externe financieringsinstrumenten van de EU beter af te 

stemmen op de financieringsinstrumenten van andere internationale instellingen zoals 

de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en andere ontwikkelings-

/financieringsinstellingen, teneinde synergieën te creëren en het effect van 

financieringsinstrumenten in ontwikkelingslanden te optimaliseren; 

7. meent dat voldoende tijd van cruciaal belang is voor het Parlement om zijn 

controlebevoegdheden ten aanzien van ontwerpuitvoeringshandelingen doeltreffend en 

naar behoren te kunnen uitoefenen; 

8. is van mening dat niet-naleving van de termijn van twintig dagen voor het indienen van 

documenten bij het Parlement en de Raad in de laatste fase van goedkeuring van de 

uitvoeringshandelingen, gezien de tijd dat de ontwerpuitvoeringshandelingen in 

voorbereiding zijn voordat zij bij het DCI-comité terechtkomen, niet kan worden 

gerechtvaardigd; 

9. betreurt daarom dat de termijn van twintig kalenderdagen niet altijd wordt geëerbiedigd, 

en is van oordeel dat dit afbreuk doet aan haar toetsingsrecht;  

10. wijst, gezien de naderende herziening van de Overeenkomst van Cotonou, op de 

noodzaak om zich strikt te houden aan de termijnen voor de projecten van continentale 

omvang, die gepland zijn in het kader van het pan-Afrikaans programma ter 

ondersteuning van het strategische partnerschap tussen de EU en Afrika; 

11. dringt erop aan dat alle ontwerpuitvoeringshandelingen ten minste twintig dagen van 

tevoren worden ingediend, en verzoekt de Commissie het reglement van het DCI-

comité te wijzigen en deze termijn voor indiening uit te breiden, zodat het Parlement 

haar controlebevoegdheden gemakkelijker kan uitoefenen;  

12. dringt er eveneens op aan dat de parlementaire controlemechanismen voor alle externe 

financieringsinstrumenten worden aangescherpt, en pleit voor hulpmiddelen voor de 

tenuitvoerlegging ervan, zoals trustfondsen, met het oog op een daadwerkelijke 
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deelname van het Parlement aan de programmering van fondsen en aan de evaluatie van 

de tenuitvoerlegging ervan.  

13. verlangt bij het gebruik van ontwikkelingshulp als hefboom voor particuliere 

investeringen transparantie, verantwoordingsplicht, controle, 

ontwikkelingsadditionaliteit, de eerbiediging van de beginselen inzake ontwikkeling en 

de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en sterke waarborgen op het vlak van 

mensenrechten, milieu en sociale kwesties; 

14. dringt erop aan trustfondsen die aan de controle van het Europees Parlement 

ontsnappen, in de begroting van de Europese Unie op te nemen; 

15. wijst erop dat transparantie en verantwoordingsplicht de hoeksteen moeten zijn van de 

benadering van de EU met betrekking tot de betrokkenheid van de private sector bij 

ontwikkeling, en meent dat het van cruciaal belang is te waarborgen dat private 

entiteiten die voordeel hebben bij de ODA van de EU (door middel van blending of 

garanties) de mensenrechten, sociale en arbeidsnormen en het milieu eerbiedigen; 

16. benadrukt dat de toewijzing van steun aan landen niet afhankelijk mag zijn van 

migratiedeals met de EU en dat financiering niet mag worden weggeleid van arme 

landen en regio’s naar de landen van herkomst van de migranten of de landen van 

doorvoer naar Europa, louter omdat zij aan de migratieroute liggen; 
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TOELICHTING 

Het AFET-uitvoeringsverslag inzake De tenuitvoerlegging van de externe 

financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige 

architectuur na 2020 heeft betrekking op de vijf externe financieringsinstrumenten (EFI's) 

van de EU die onder de bevoegdheid van AFET vallen1, alsook op de verordening tot 

vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsvoorschriften, die horizontale 

uitvoeringsbepalingen omvat voor deze vijf instrumenten en een zesde, het 

financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, dat onder de bevoegdheid van 

DEVE valt.  

 

De tussentijdse herziening van het DCI en de toekomstige architectuur na 2020 komen aan 

bod in een afzonderlijk uitvoeringsverslag van DEVE2 en vallen buiten de reikwijdte van dit 

ontwerpadvies.  

 

Voor de CIR-bepalingen die betrekking hebben op alle zes de EFI's of met name het DCI, 

stelt de Commissie ontwikkelingssamenwerking een advies op uit hoofde van artikel 54. De 

in dit ontwerpadvies opgenomen input heeft uitsluitend betrekking op deze aangelegenheden, 

die voortvloeien uit de CIR-verordening.  

  

                                                 
1 Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten; het Europees nabuurschapsinstrument; het 

instrument voor pretoetredingssteun; het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede; en het 

partnerschapsinstrument. 
2 De tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor 

humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds. 
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