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SUGGESTIES

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

1. is sterk gekant tegen de verlaging door de Europese Raad van de middelen voor het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) en betreurt de afwijzing door de Raad van de aanvullende 10,5 miljard EUR 
voor het NDICI en 5 miljard EUR voor humanitaire hulp uit NextGenerationEU ten 
bate van de respons op de COVID-19-pandemie; beklemtoont dat dit onlogisch en 
onaanvaardbaar is in het licht van de pandemie, die met name de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen treft en verwoestende gevolgen heeft voor de verwezenlijking van 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s), 
waaronder voor de uitbanning van armoede, de beperking van ongelijkheid en de 
bestrijding van humanitaire crises en de gestaag verergerende klimaatcrisis, in het kader 
waarvan meer steun nodig is voor de wereldwijde tenuitvoerlegging van de 
Overeenkomst van Parijs en invulling moet worden gegeven aan de externe dimensie 
van de Europese Green Deal; is van oordeel dat bezuinigingen op de begroting die 
bedoeld is voor het aanpakken van de bovengenoemde structurele oorzaken van 
ongecontroleerde migratie haaks staan op de rol van de Unie als internationale 
bevorderaar van stabiliteit en mensenrechten en deze ondermijnen, zeker in een tijd 
waarin de lidstaten maar moeilijk overeenstemming kunnen bereiken over een 
gemeenschappelijk migratiebeleid;

2. benadrukt dat er een gedifferentieerde reeks begrotingsonderdelen in het kader van het 
NDICI nodig is die voorziet in transparantie, voorspelbaarheid, verantwoordingsplicht 
en passende invloed van het Parlement; wijst erop dat de onderhandelingen over het 
NDICI nog lopen en dat aanpassingen met betrekking tot onder andere het nieuwe 
partnerschap tussen de EU en Afrika in het NDICI en de bijbehorende 
begrotingsonderdelen moeten terugkomen;

3. merkt op dat de indicatoren voor menselijke ontwikkeling naar verwachting voor het 
eerst sinds 1990 een daling zullen vertonen; wijst erop dat dringend moet worden 
geïnvesteerd in sociale inclusie en menselijke ontwikkeling om de verzorging van 
sociale basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs (in het bijzonder het 
heropenen van scholen en het bieden van leermogelijkheden op afstand), voeding, 
voedselzekerheid, water, hygiëne, sanitaire voorzieningen, en sociale bescherming te 
ondersteunen en te versterken, met name voor de meest gemarginaliseerde groepen en 
met bijzondere aandacht voor vrouwen, kinderen en mensen met een beperking;

4. onderstreept dat de ontwikkelingssamenwerking niet alleen dringend moet worden 
opgevoerd op het gebied van gezondheid, kwalitatief hoogstaande, inclusieve 
leerprogramma’s op afstand, en aanpassing aan en beperking van de 
klimaatverandering, maar ook op het gebied van biodiversiteit, voeding, duurzame 
landbouw en voedselzekerheid, aangezien de wereldhonger als gevolg van de pandemie 
alleen maar zal toenemen; wijst erop dat het in dit verband van cruciaal belang is om 
institutionele opbouw en versterking te ondersteunen, evenals het onderwijs, opdat de 
geschoolde beroepsbevolking kan groeien; merkt nogmaals op dat het absoluut 
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noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het bedrag voor de begrotingsonderdelen mens, 
planeet, welvaart en partnerschappen hoger is dan het bedrag dat in de 
ontwerpbegroting wordt uitgetrokken voor het onderdeel wereldwijde uitdagingen;

5. spoort aan tot de versterking van gedecentraliseerde samenwerking met lokale 
autoriteiten en trilaterale samenwerking, ter ondersteuning van de verwezenlijking van 
de SDG’s en het herstel na de COVID-19-pandemie;

6. merkt op dat het partnerschap tussen de EU en Afrika van geopolitiek belang is en dat 
de samenwerking met Afrika een belangrijke rol speelt bij de verwezenlijking van 
klimaat- en energiedoelstellingen; benadrukt hoe belangrijk het is om investeringen in te 
zetten voor de totstandbrenging van een koolstofvrije economie door hernieuwbare 
energiebronnen te ontwikkelen en de uitwisseling van technologie, bijvoorbeeld op het 
gebied van zonne-energie of groen gas, te vergemakkelijken, evenals de bijbehorende 
infrastructuur en connectiviteit;

7. stelt vast dat er na de verhoging van de middelen voor humanitaire hulp nog altijd een 
enorme kloof overblijft ten opzichte van het definitieve bedrag van 2019; wijst erop dat 
de behoeften in verband met pandemieën, rampen, ontheemding en andere zaken niet 
zullen afnemen, maar juist toenemen, en dat deze toenemende behoeften een verhoging 
van de middelen voor humanitaire vereisen;

8. benadrukt dat er waarborgen moeten worden ingesteld om de verdringing van intern of 
extern gebruik van de reserve voor solidariteit en noodhulp tegen te gaan;

9. beklemtoont dat er parlementair toezicht moet worden uitgeoefend op de buffer voor 
wereldwijde uitdagingen en prioriteiten; benadrukt dat deze buffer alleen onderdeel kan 
blijven uitmaken van de jaarlijkse begroting mits de besluiten over de 
beschikbaarstelling van middelen bij gedelegeerde handeling worden genomen, ter 
financiering van de specifieke geografische en thematische begrotingsonderdelen en het 
specifieke begrotingsonderdeel voor snelle reactie;

10. onderstreept dat de financiering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad1 moet worden gegarandeerd indien de lopende onderhandelingen over het 
Europees Solidariteitskorps in een impasse raken, aangezien vrijwilligers een 
belangrijke rol spelen bij de verlening van humanitaire hulp en kunnen bijdragen aan 
het vermogen van de Unie om het hoofd te bieden aan aanvullende humanitaire 
behoeften in verband met de COVID-19-pandemie.

1 Verordening (EU) nr. 375/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot oprichting van het 
Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (“EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp”) 
(PB L 122 van 24.4.2014, blz. 1). 
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