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Betreft: Advies over de richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling 
III(2019/2213(BUD))

Geachte heer Van Overtveldt,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
verzocht een advies uit te brengen aan uw commissie. Zij heeft per schriftelijke procedure 
besloten het advies in briefvorm uit te brengen.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 21 
april 2020 besproken. Tijdens deze vergadering is besloten de Begrotingscommissie te 
verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Tomas Tobé
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SUGGESTIES
1. dringt er bij de Raad op aan de laatste hand te leggen aan zijn onderhandelingsmandaten 

inzake het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) en het Instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI); 

2. onderstreept dat het standpunt van het Parlement in eerste lezing over het NDICI op 4 
maart 2019 werd aangenomen en dat zijn mandaat inzake het NDICI op 8 oktober 2019 
werd bekrachtigd; wijst op het standpunt van het EP over een bijdrage van 45 % van de 
totale financiële middelen van het NDICI aan klimaatdoelstellingen, milieubeheer en -
bescherming, biodiversiteit en het bestrijden van woestijnvorming, en over de aanpak 
van de onderliggende oorzaken van migratie en gedwongen ontheemding, en legt sterk 
de nadruk op de bevordering van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, 
waaronder de rechten van vrouwen, kinderen, vluchtelingen, ontheemden, LGBTI-
personen, mensen met een handicap, inheemse volkeren en etnische en religieuze 
minderheden;

3. wijst erop dat de verbetering van de cohesie tussen de lidstaten, het versterken van de 
solidariteit met onze partners en de tenuitvoerlegging van de Agenda 2030 onze 
prioriteiten voor de komende begrotingsronde vormen; 

4. herhaalt dat de Unie en haar lidstaten hun collectieve toezeggingen moeten nakomen, 
met name over de doelstelling van 0,7 %, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
en de Overeenkomst van Parijs[1] evenals de doelstellingen voor gezondheid, onderwijs 
en gendergelijkheid;

5. pleit voor de toepassing van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling als 
verankerd in artikel 208 VWEU, en op een duidelijke afbakening van de 
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke EU-organen met betrekking tot de 
uitvoering van de verplichtingen op het vlak van deze beleidscoherentie;

6. herinnert eraan dat de Unie bereid moet zijn het COVID-19-virus wereldwijd te 
bestrijden door onze partnerlanden te ondersteunen; benadrukt dat via de EU-fondsen 

[1] Met speciale aandacht voor artikel 100 van de resolutie over de Europese Green Deal: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_NL.pdf 
“100. is ingenomen met het concept van het “niet schaden”-beginsel en de toezegging van de Commissie om 
ervoor te zorgen dat alle EU-maatregelen bijdragen aan het bereiken van een groene toekomst en een 
rechtvaardige transitie, onder meer door middel van groene begrotingsinstrumenten, en om de richtsnoeren 
voor betere regelgeving dienovereenkomstig bij te werken; dringt aan op een totaalaanpak voor de uitvoering 
van de Overeenkomst van Parijs, het Verdrag inzake biologische diversiteit en de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, zowel in het interne als in het externe beleid; verzoekt de Commissie de lidstaten te ondersteunen 
bij de volledige en correcte tenuitvoerlegging van de huidige en toekomstige milieu- en klimaatwetgeving in de 
lidstaten, en ervoor te zorgen dat er gevolgen zijn in geval van niet-naleving;”
en artikel 54 van de resolutie over COP25: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-
0079_NL.pdf 
“54. benadrukt dat de begroting van de Unie moet stroken met haar internationale verbintenissen op het vlak 
van duurzame ontwikkeling en met haar klimaat- en energiedoelstellingen op middellange en lange termijn, en 
dus niet contraproductief mag zijn en de verwezenlijking ervan niet mag bemoeilijken; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan ervoor te zorgen dat EU-investeringen voldoen aan de eisen op het gebied van klimaat en 
biodiversiteit en eventueel voorstellen in te dienen voor geharmoniseerde en bindende regels; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat het volgende meerjarig financieel kader (MFK) volledig in overeenstemming is 
met de Overeenkomst van Parijs en dat geen uitgaven hiertegen ingaan;”
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internationale solidariteit moet worden betoond met de meest kwetsbaren in de wereld, 
en de hulp aan de WHO en de UNHCR moet worden opgevoerd; dringt aan op EU-steun 
voor de broze gezondheidsstelsels in Afrika, Latijns-Amerika en Azië;

7. verzoekt de EU om de samenwerking en multilaterale contacten te bevorderen om tot 
gecoördineerde internationale oplossingen voor de COVID-19-crisis te komen. De EU 
en de lidstaten moeten multilaterale financiële organisaties verzoeken om de 
terugbetaling van institutionele schulden tijdelijk op te schorten of zelfs gedeeltelijk 
kwijt te schelden, zodat de schuldhandhaving in overeenstemming kan worden gebracht 
met onze hoogste prioriteit, namelijk de bestrijding van COVID-19. Wanneer veel 
landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië ernstige moeilijkheden ondervinden bij het 
verlenen van basisgezondheidszorg aan een enorme hoeveelheid mensen die zich midden 
in een gezondheidscrisis bevinden, moeten de EU en de internationale gemeenschap alle 
lasten verlichten die het vermogen van de partnerlanden om de pandemie het hoofd te 
bieden, in de weg staan.


