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Gedachte mevrouw Loiseau,

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

De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft de kwestie tijdens haar vergadering van 
29 mei 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten de bevoegde Subcommissie 
veiligheid en defensie te verzoeken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen.

Hoogachtend,

Tomas Tobé



PE650.687v01-00 2/3 AL\1204612NL.docx

NL

SUGGESTIES

1. erkent dat veiligheid een noodzakelijke voorwaarde is voor ontwikkeling; erkent dat er 
geen sprake kan zijn van duurzame ontwikkeling zonder veiligheid, vrede en stabiliteit; 
benadrukt dat armoede en honger een oorzaak zijn van instabiliteit en conflicten; is zich 
er terdege van bewust dat de genoemde situaties, in combinatie met: 

(a) voedselonzekerheid; 
(b) ongelijkheid; 
(c) werkloosheid; 
(d) klimaatschokken; 
(e) politieke instabiliteit; 
(f) een onvermogen van de overheid om basisdiensten aan te bieden, zoals 
gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en sociale bescherming;
(g) een hoog niveau van corruptie in de regering, en de afwezigheid van de rechtsstaat 
in de meest kwetsbare regio’s van Afrika;
(h) een gebrek aan steun voor een duurzaam en op samenwerking gebaseerd beheer 
van begrazingsgebied, in gebieden waar er conflicten over het landgebruik zijn, 

langdurige conflicten, religieus extremisme en humanitaire crises in de hand werken; 
benadrukt daarom de noodzaak om veiligheidshervormingen op lange termijn, met het 
oog op ontwikkeling en duurzame vrede in de Sahel, West-Afrika en de Hoorn van 
Afrika, te koppelen aan inspanningen voor armoedebestrijding, in overeenstemming met 
de belangrijkste doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid, met inachtneming van het 
beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling, als vervat in artikel 208 van het 
VWEU, alsook de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen;

2. benadrukt dat de bovengenoemde uitdagingen, in combinatie met de snelle 
bevolkingsgroei en de werkloosheid, potentiële broeihaarden zijn voor migratie, 
gedwongen ontheemding of de toetreding van gewapende groepen, met name onder 
jongeren; benadrukt dat het noodzakelijk is prioriteit te geven aan onderwijs en 
gezondheidszorg, het ondernemerschap te stimuleren en de ontwikkeling van de lokale 
arbeidsmarkt te bevorderen, en samen te werken in het kader van de integrale strategie 
EU-Afrika, teneinde de sociale en economische ontwikkeling in de betrokken 
partnerlanden te bevorderen;

3. merkt op dat, volgens het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP), 
rechtstreekse steun aan het leger voor opleidingen en uitrusting in het kader van een 
hervorming van de veiligheidssector, gepaard moet gaan met langdurige 
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp; benadrukt dat de discussie over een 
Europese Vredesfaciliteit moet worden beoordeeld met duurzame ontwikkeling, het 
beginsel “geen schade berokkenen”, humanitaire bijstand, en mensenrechten en goed 
bestuur, als criteria; benadrukt dat elke EU-veiligheidsmaatregel in een 
ontwikkelingsland, ongeacht of het om een civiele of militaire maatregel gaat, 
rechtstreekse veiligheidsvoordelen voor de lokale bevolking moet opleveren en moet 
worden geïntegreerd in een breder hervormingsbeleid voor de veiligheidssector, dat 
sterke democratische controle, transparantie en verantwoordingsmechanismen omvat, 
en tegelijkertijd de rechtsstaat versterkt;

4. herinnert aan het standpunt van het Parlement inzake het instrument voor 
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nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), namelijk 
dat uit dit instrument geen financiering of investeringen ondersteund mogen worden die 
verband houden met de militaire of staatsveiligheidssector of die zouden kunnen leiden 
tot schendingen van de mensenrechten in de partnerlanden; is gekant tegen het gebruik 
van de ontwikkelingsfondsen van de EU voor veiligheidsdoeleinden in 
ontwikkelingslanden; benadrukt dat de integratie van het Europees Ontwikkelingsfonds 
in de begroting het noodzakelijk maakt waarborgen op te nemen voor adequate 
financiering van de samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid 
in het kader van het NDICI;

5. benadrukt dat, in landen die door een crisis worden getroffen, meisjes een groter risico 
lopen om van school te worden gehaald en daardoor verder worden blootgesteld aan 
kindhuwelijken, geweld en uitbuiting; herinnert eraan dat het naar school gaan van 
meisjes een voorwaarde is om gendergelijkheid en menselijke ontwikkeling te bereiken 
en het beginsel te eerbiedigen dat niemand mag worden uitgesloten; wijst met klem op 
de noodzaak om deze dimensie op te nemen in de inspanningen van de EU om 
voortgezet onderwijs te verzekeren, in het bijzonder in langdurige conflictsituaties; 
dringt aan op een zinvolle en doeltreffende deelname van jongeren, vrouwen en andere 
gemarginaliseerde groepen en minderheden aan conflictpreventie en -oplossing, 
vredesopbouw, postconflictuele processen en humanitaire actie; herinnert eraan dat 
vrouwen tot de eerste slachtoffers van gewapende conflicten behoren; benadrukt het 
belang van gerichte EU-acties voor gendergelijkheid en versterking van de positie van 
vrouwen, onder meer door de participatie van Afrikaanse vrouwen in lokale, regionale 
en nationale instellingen te waarborgen;

6. erkent dat de conflicten in kwetsbare staten een oorzaak van migratie zijn; benadrukt het 
belang van de financiering van activiteiten die gericht zijn op het aanpakken van de 
onderliggende oorzaken van migratie, met bijzondere aandacht voor vredesopbouw en 
armoedebestrijding; onderstreept het belang van de financiering van maatregelen ter 
verbetering van de levensomstandigheden van intern ontheemden in 
vluchtelingenkampen in de Sahel, in West-Afrika en in de Hoorn van Afrika, en ter 
ondersteuning van het proces van stabilisatie en wederopbouw in gebieden waar een 
conflict heeft gewoed;

7. roept op tot een grondige beoordeling en verslaglegging aan het Parlement, onder meer 
over de gebruikte apparatuur en de geplande EU-financiering voor capaciteitsopbouw 
voor ontwikkeling en veiligheid voor ontwikkeling (CBSDB), met inbegrip van het 
EU-trustfonds voor Afrika, in de betrokken partnerlanden, met het oog op het 
verbeteren van de transparantie, de verantwoordingsplicht, de complementariteit en de 
efficiëntie, in overeenstemming met de overeengekomen beginselen inzake de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, het beginsel van beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en de op rechten gebaseerde benadering van ontwikkeling.


