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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. herinnert aan artikel 208 VWEU, op grond waarvan het beleid van de Unie op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking moet worden gevoerd in het kader van de 
beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie, waarvan het 
hoofddoel is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen; benadrukt het 
feit dat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten 
elkaar completeren en versterken; herinnert aan artikel 21, lid 2, VEU, waarin bepaald 
wordt dat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid bijdraagt tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het externe optreden van de EU; roept op tot volledige nakoming 
van de juridische verplichtingen op grond van het VEU en het VWEU en tot een 
ontwikkelingsgericht extern instrument in het volgende MFK 2021-2027;

2. herinnert eraan dat de huidige niveaus van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) van de 
EU in de toekomstige externe rubriek van het MFK moeten worden verhoogd en is 
ingenomen met de bescheiden stijging (in prijzen van 2018) die door de Commissie 
wordt voorgesteld;

3. neemt ter kennis dat uit het voorstel voor een instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) een nieuwe benadering van het 
buitenlands beleid en het ontwikkelingsbeleid blijkt die niet strookt met artikel 208 
VWEU; benadrukt dat de uitroeiing van de armoede het uiteindelijke doel van het 
ontwikkelingsbeleid van de EU moet zijn en dat de uitroeiing van de armoede, de 
duurzame menselijke, ecologische en economische ontwikkeling, het aanpakken van 
ongelijkheid, onrecht en uitsluiting, goed bestuur en vrede en veiligheid de primaire 
doelstellingen van de externe financieringsinstrumenten van de EU in het volgende 
MFK moeten zijn, alsmede het verwezenlijken van haar verplichtingen ten aanzien van 
de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), overeenkomstig artikel 208, 
lid 2, VWEU;

4. herinnert eraan dat het engagement van de EU voor de tenuitvoerlegging van de SDG's, 
de actieagenda van Addis Abeba over financiering voor ontwikkeling en de 
klimaatovereenkomst van Parijs, als leidraad moeten dienen voor haar 
ontwikkelingsbeleid; is van mening dat de steun van de EU voor deze tenuitvoerlegging 
in ontwikkelingslanden gekenmerkt moet blijven door een aanpak op basis van rechten 
en gericht moet zijn op langetermijndoelstellingen zoals het uitbannen van armoede, het 
aanpakken van ongelijkheid, onrecht en uitsluiting, het bevorderen van democratisch 
bestuur en mensenrechten, gendergelijkheid, onder meer door het bevorderen van de 
ruimte voor het maatschappelijk middenveld, en het bevorderen van duurzame en 
inclusieve ontwikkeling, met name in de minst ontwikkelde landen (MOL's);

5. onderstreept het feit dat met het volgende MFK gewaarborgd moet zijn dat de externe 
instrumenten beleidsgestuurd zijn en de meest effectieve manier dienen om de 
doelstellingen van de beleidsterreinen in kwestie, zoals vastgelegd in het Verdragen, te 
verwezenlijken; herinnert eraan dat de binnenlandse belangen van de EU geen leidraad 
mogen zijn voor haar agenda op het gebied van nabuurschap, ontwikkeling, humanitaire 
hulp en internationale samenwerking; onderstreept zijn bezwaar tegen de 
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instrumentalisering van hulpverlening;

6. stelt vast dat de nieuwe financieringsbehoeften die voortvloeien uit de verslechtering 
van de veiligheidsomstandigheden in de buurlanden van de Europese Unie en de 
toename van de migratiestromen naar de Unie, meer middelen in het komende MFK 
vergen; merkt op dat de nieuwe uitdagingen samen met de SDG's moeten worden 
aangepakt; is van mening dat de creatie van het NDICI de problemen dreigt te vergroten 
waarop is gewezen in het kader van de tussentijdse evaluatie van de externe 
financieringsinstrumenten, namelijk dat de toenemende vraag vanuit andere 
beleidsterreinen het ontwikkelingsbeleid van de EU heeft afgeleid van 
armoedebestrijding; onderstreept het feit dat de opname van het EOF in de begroting 
weliswaar zeer wenselijk is, maar niet mag worden begrepen als een verhoging van de 
middelen voor ontwikkeling;

7. herinnert eraan dat de toewijzing van steun aan landen in het kader van de internationale 
samenwerkingsprogramma's van de EU het buitenlands beleid moet aanvullen, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat ontwikkelingsfinanciering alleen gebruikt wordt voor 
doelstellingen en streefdoelen op het gebied van ontwikkeling en niet om uitgaven te 
dekken in verband met de verwezenlijking van andere doelstellingen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot grenscontroles of maatregelen tegen migratie;

8. merkt op dat het ontwerp van het samenwerkingsinstrument voldoende flexibiliteit moet 
bieden om de programma's af te stemmen op de specifieke behoeften van derde landen; 
herhaalt dat een aanzienlijk deel van de EU-steun moet worden toegewezen aan de 
minst ontwikkelde landen (MOL's), als primaire begunstigden van de ODA; benadrukt 
het feit dat het garanderen van efficiëntie, effectiviteit, zichtbaarheid en 
beleidssamenhang met betrekking tot ontwikkeling tijdens de uitvoering, het garanderen 
van de participatie van maatschappelijke organisaties en de tenuitvoerlegging van de op 
rechten gebaseerde aanpak van ontwikkelingssamenwerking, alsmede de invoering van 
een benchmark van 20 % van de middelen voor sociale basisdiensten, essentiële 
aspecten van ontwikkeling zijn die in de volgende MFK-cyclus behouden moeten 
blijven en verbeterd moeten worden;

9. benadrukt het feit dat gendergelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes en de 
versterking van hun positie een belangrijke doelstelling moeten zijn in alle 
programma's, zowel geografische als thematische; is van mening dat de EU-begroting 
gendergevoelig en conflictgevoelig moet zijn;

10. stelt vast dat het voorgestelde NDICI diverse flexibiliteitsmechanismen bevat, zoals 
reserves, buffers en kaders voor snelle respons; onderstreept dat terdege rekening moet 
worden gehouden met de gevolgen van verhoogde flexibiliteit voor de voorspelbaarheid 
van de ODA; dringt aan op meer parlementair toezicht en een duidelijkere uitwerking 
wat het beheer en de structuren ervan betreft; stelt bezorgd vast dat in de doelstellingen 
niet expliciet wordt verwezen naar armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, de 
SDG's en bestrijding van ongelijkheid; onderstreept het feit dat deze prioriteiten 
expliciet moeten worden weerspiegeld in de doelstellingen van het voorgestelde 
instrument teneinde resultaten te boeken inzake de consensus voor ontwikkeling;

11. vestigt de aandacht op de niet nagekomen internationale verplichtingen van de EU om 
vóór 2030 de ODA op te trekken tot 0,7 % van het bruto nationaal inkomen (bni), 
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waarvan 20 % voor menselijke ontwikkeling en sociale inclusie en 0,2 % van het bni 
voor de MOL's, en om voor een financiering van de klimaatactie in de 
ontwikkelingslanden te zorgen die nieuw is en ter aanvulling dient; bekrachtigt dat deze 
verplichtingen naar behoren in aanmerking moeten worden genomen in het MFK 2021-
2027;

12. is ingenomen met het voorstel dat 92 % van de financiering in het kader van het 
instrument moet voldoen aan de criteria voor de ODA en vraagt om deze regel te 
handhaven; vraagt om gedurende de volledige looptijd van het NDICI jaarlijks ten 
minste 20 % van de ODA in alle programma's, zowel geografische als thematische, 
specifiek te bestemmen voor sociale inclusie en menselijke ontwikkeling, teneinde de 
verstrekking van sociale basisdiensten, zoals gezondheid (met inbegrip van voeding), 
onderwijs en sociale bescherming, te ondersteunen en te versterken, met name ten 
aanzien van de meest gemarginaliseerde personen, waaronder vrouwen en kinderen; 
vraagt dat jaarlijks in alle programma's, zowel geografische als thematische, ten minste 
85 % van de ODA wordt bestemd voor acties met gendergelijkheid, de rechten van 
vrouwen en meisjes en emancipatie als voornaamste of belangrijke doelstelling, voor de 
volledige duur van de acties; is voorts van mening dat 20 % van deze acties 
gendergelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes en emancipatie als 
hoofddoelstelling moeten hebben; dringt erop aan dat 50 % van het instrument als 
geheel wordt ingezet om bij te dragen aan doelstellingen en acties op het gebied van 
klimaat en milieu;

13. is van mening dat de EU-begroting gendergevoelig en conflictgevoelig moet zijn en 
verzoekt de Commissie een genderbewuste budgettering toe te passen;

14. herinnert eraan 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;

15. bekrachtigt zijn steun voor de opneming van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 
in de begroting van de Unie waarbij eveneens moet worden voorzien in de volledige 
additionaliteit van de aldus overgedragen middelen;

16. is verheugd over de instelling van een instrument voor samenwerking met de landen en 
gebieden overzee, met als doel de duurzame ontwikkeling van deze landen en gebieden 
en de wereldwijde bevordering van de waarden en normen van de Unie; benadrukt 
evenwel het feit dat dit instrument voorzien moet worden van adequate financiële 
middelen, met een uitsplitsing die beter afgestemd is op de behoeften en evenwichtiger 
is met betrekking tot de verschillende landen en gebieden overzee;

17. neemt kennis van de aanzienlijke inspanningen van de Commissie om de toewijzing 
voor het begrotingsonderdeel voor humanitaire hulp in het volgende MFK te verhogen; 
merkt echter op dat deze toename nog niet in overeenstemming is met het niveau van de 
behoeften, die sinds 2011 meer dan verdubbeld zijn;

18. benadrukt dat het van essentieel belang is dat het volgende MFK in zijn geheel in 
overeenstemming is met het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, als 
bekrachtigd in artikel 208 VWEU, en bijdraagt tot de verwezenlijking van de SDG's;
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19. roept in herinnering dat gendergelijkheid in de EU-Verdragen verankerd is en in alle 
EU-activiteiten moet worden opgenomen om in de praktijk gelijkheid te 
bewerkstelligen; benadrukt dat genderbewust budgetteren een wezenlijk deel moet 
uitmaken van het MFK door een duidelijke verplichting op te nemen in de MFK-
verordening;

20. is verheugd over het verruimde toepassingsgebied en de verhoging van de toewijzing 
aan de reserve voor noodhulp om ook te kunnen reageren op interne crises; herinnert 
eraan dat moet worden gegarandeerd dat prioriteit wordt verleend aan acute humanitaire 
crises buiten de EU;

21. benadrukt het feit dat de kans van het volgende MFK moet worden gegrepen om 
financiële steun te verlenen aan operaties in het kader van de koppeling van hulp, 
herstel en ontwikkeling (LRRD); benadrukt het feit dat voor de tenuitvoerlegging van 
de koppeling tussen humanitaire hulp en ontwikkeling moet worden gezorgd voor 
complementariteit van de ontwikkelings- en humanitaire activiteiten en voor een 
cultuuromslag van de nadruk op de EU als donor naar meer operationele flexibiliteit en 
het nemen van risico's om de LRRD, de weerbaarheid van mensen en hun 
gemeenschappen, snel herstel en wederopbouw te ondersteunen; roept op tot meer 
meerjarige planning en financiering van de humanitaire activiteiten van de EU en de 
systematische invoering van crisismechanismen voor EU-ontwikkelingsactiviteiten om 
de partners van de EU in staat te stellen daadwerkelijk aan de tenuitvoerlegging van de 
koppeling bij te dragen;

22. onderstreept het feit dat in het MFK 2021-2027 het toezicht op en de controle van de 
middelen door het Parlement behouden moeten blijven en verbeterd moeten worden, 
met een duidelijk mechanisme en besluitvormingsproces voor de uitbetaling van niet-
toegewezen middelen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat het Parlement een 
impact heeft in de programmerings- en uitvoeringsfase van de externe 
financieringsinstrumenten; herhaalt het feit dat elk voorstel voor meer flexibiliteit 
gecompenseerd moet worden door een verbetering van de transparantie en van het 
afleggen van rekenschap.
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