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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat de rechtmatigheid van de Unie-uitgaven een centraal beginsel van 
goed financieel beheer is; 

2. benadrukt dat de ambitie van de Unie om samen met haar partnerlanden een 
“partnerschap van gelijken” tot stand te brengen, impliceert dat het 
“eigendomsbeginsel” volledig in acht wordt genomen, in overeenstemming met de 
internationale verbintenis van de Unie wat de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 
betreft; herhaalt zijn zorgen aangaande het gebruik van ontwikkelingsgeld voor andere 
doeleinden dan ontwikkelingsdoelstellingen, en onderstreept dat financiering die niet 
voldoet aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp afkomstig moet zijn van andere 
bronnen dan het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI); dringt er met 
name bij de Unie en haar lidstaten op aan af te zien van het opleggen van voorwaarden 
om steun toe te kennen met betrekking tot migratie en handelshervormingen, hetgeen in 
strijd is met de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp; 
onderstreept dat mensenrechtennormen in alle samenwerkingsverbanden in het kader 
van het DCI moeten worden gewaarborgd, en dringt erop aan dat de Unie de oorzaken 
van armoede aanpakt en gelijke kansen bevordert om armoede op de lange termijn met 
succes terug te dringen;

3. betreurt het dat, ondanks het streven van de Unie naar duurzaamheid en haar 
inspanningen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties (SDG’s) te verwezenlijken, uit speciaal verslag nr. 7/2019 van de Rekenkamer 
blijkt dat de Commissie geen verslag uitbrengt over of toezicht uitoefent op de wijze 
waarop de begroting en de beleidsmaatregelen van de Unie bijdragen tot duurzame 
ontwikkeling en de verwezenlijking van de SDG’s; merkt op dat de Commissie onlangs 
een discussienota heeft gepubliceerd waarin scenario’s voor een duurzaam Europa 
worden geschetst; betreurt echter dat in dit document geen kloofanalyse is opgenomen 
van wat de Unie qua begroting, beleid en wetgeving nog meer moet doen, en ook niet 
wordt onderzocht in welke mate de uitgavenprogramma’s van de Unie bijdragen aan de 
tenuitvoerlegging van de SDG’s;

4. is ingenomen met het feit dat, tot in 2018, 20,3 % van de door de Unie gefinancierde 
samenwerking en ontwikkelingshulp tot doel had de klimaatverandering te bestrijden; 
herinnert aan zijn standpunt dat dit in de toekomst echter meer dan verdubbeld moet 
worden, zodat ten minste 45 % van de financiering uit het voorgestelde instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) voor 2021-
2027 wordt toegewezen aan klimaat- en milieudoelstellingen; roept in dit verband op tot 
een verbeterde toegang tot hernieuwbare energie en investeringen op het vlak van 
milieutechnologie, alsook tot het delen van kennis, de ontwikkeling van duurzame 
toeleveringsketens en de verdere ontwikkeling van de circulaire economie, 
internationale partnerschappen voor duurzaam land-, bos-, water- en 
hulpbronnengebruik, en investeringen in civiele bescherming en vroegtijdige 
waarschuwingssystemen;
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5. is ingenomen met het gebruik van begrotingssteun in het algemeen om de 
ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun inspanningen met het oog op 
hervormingen en de verwezenlijking van de SDG’s; dringt er echter bij de Commissie 
op aan de bijdrage van de begrotingssteun van de Unie tot de verwezenlijking van de 
SDG’s duidelijker te beoordelen, met name wat SDG 10 betreft (verlaagde 
ongelijkheid), en voor sterkere controlemechanismen te zorgen met betrekking tot het 
optreden van de ontvangende landen inzake corruptie, de eerbiediging van de 
mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie; herinnert eraan dat de mobilisatie van 
binnenlandse middelen centraal staat bij duurzame financiering van ontwikkeling en een 
van de vijf belangrijkste uitdagingen op ontwikkelingsgebied vormt die met 
begrotingssteun moeten worden aangepakt; verzoekt de Commissie een handels- en 
investeringsbeleid vast te stellen dat in overeenstemming is met deze doelstelling, wat 
onder meer impliceert dat tegemoet gekomen moet worden aan de bezwaren van de 
minst ontwikkelde landen tegen economische partnerschapsovereenkomsten, namelijk 
de uitholling van inkomsten als gevolg van de afschaffing van douanerechten, en dat 
gezorgd moet worden voor een eerlijke verdeling van de heffingsbevoegdheid bij 
onderhandelingen over belastings- en investeringsverdragen met ontwikkelingslanden, 
met name wat de herverdeling van belastinginkomsten uit natuurlijke hulpbronnen 
betreft;

6. dringt aan op meer verantwoordingsplicht en efficiëntie in de uitgaven van de Unie voor 
ontwikkeling, aangezien ontwikkelingsresultaten niet enkel gedefinieerd moeten 
worden, maar ook gecontroleerd en gemonitord in de zin van tastbare resultaten en de 
impact op ontwikkeling;

7. dringt er bij de Unie en haar lidstaten op aan om bij het nastreven van de doelstelling 
om een ondernemingsvriendelijk klimaat tot stand te brengen voor particuliere 
investeerders in ontwikkelingslanden in het kader van het Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling, af te zien van de ondersteuning van praktijken die 
belastingontduiking door transnationale ondernemingen en personen in de hand werken; 
benadrukt bovendien het risico van schulden doordat de Unie steeds vaker voor 
blending kiest, met name in Afrika bezuiden de Sahara en de landen van het Caribisch 
gebied, die slechts over beperkte inkomsten beschikken waarmee zij hun schulden 
kunnen aflossen; verzoekt de Unie en haar lidstaten belastingontduiking, agressieve 
belastingontwijking en schadelijke belastingconcurrentie doeltreffend en consistent aan 
te pakken, in lijn met het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling;

8. is erover verheugd dat de commissaris voor Internationale Partnerschappen onder meer 
toegezegd heeft het Europees Parlement te betrekken bij het toezicht op de trustfondsen 
van de Unie, de transparantie met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking van de 
Unie en de benutting van middelen in dat verband te verbeteren, en de samenhang van 
de verschillende beleidsmaatregelen van de Unie te verzekeren.
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