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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. 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); 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 
en ongelijkheid aanpakt om armoede op de lange termijn met succes terug te dringen;

3. betreurt het dat de Commissie geen verslag uitbrengt over of toezicht houdt op hoe de 
begroting en het beleid van de Unie bijdragen aan duurzame ontwikkeling en de 
verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (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 gebruik van begrotingssteun in het algemeen om 
ontwikkelingslanden te helpen bij hun inspanningen om hervormingen door te voeren 
en de SDG’s te verwezenlijken, maar vraagt de Commissie om de 
ontwikkelingsresultaten die met begrotingssteun moeten worden bereikt per geval 
duidelijker te beoordelen en te definiëren, en vooral om de controlemechanismen ten 
aanzien van het gedrag van de ontvangende landen op het gebied van corruptie, 
eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie te versterken.


