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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij 
het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie
(2020/2118(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 30 januari 2020, 
waarin COVID-19 wordt beschreven als een volksgezondheidscrisis van internationale 
omvang,

– gezien de inleidende opmerkingen van de directeur-generaal van de WHO tijdens de 
mediabriefing over COVID-19 van 11 maart 2020, waarin COVID-19 tot een pandemie 
werd uitgeroepen,

– gezien het verslag van de Verenigde Naties (VN) van maart 2020 getiteld “Shared 
Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of 
COVID-19”,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de Wereldbankgroep en het IMF van 
25 maart 2020 over een oproep tot actie met betrekking tot de schulden van de landen 
van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) en het communiqué van de 
ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de G20 van 
15 april 2020 waarin wordt aangekondigd dat de schuldaflossing voor de armste landen 
die om respijt verzoeken, tijdelijk wordt opgeschort,

– gezien Resolutie 74/270 van de Algemene Vergadering van de VN van 2 april 2020 
over wereldwijde solidariteit bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19),

– gezien Resolutie 74/274 van de Algemene Vergadering van de VN van 20 april 2020 
over internationale samenwerking om de wereldwijde toegang tot geneesmiddelen, 
vaccins en medische uitrusting in de strijd tegen COVID-19 te verzekeren,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 8 april 2020 over de 
wereldwijde EU-respons op COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– gezien de internationale donorconferentie die de EU samen met de WHO en andere 
partners op 4 mei 2020 heeft georganiseerd en die 7,4 miljard EUR aan initiële 
financiering heeft opgeleverd om de wereldwijde samenwerking op het gebied van 
onderzoek op gang te brengen,

– gezien het voorstel van de Commissie van 28 mei 2020 voor een verordening van de 
Raad tot vaststelling van een herstelinstrument voor de Europese Unie ter ondersteuning 
van het herstel in de nasleep van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0441), waarin 
wordt voorgesteld tot 5 miljard EUR in prijzen van 2018 toe te wijzen voor humanitaire 
hulp buiten de Unie,
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– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2020 over de wereldwijde respons van 
Team Europa op COVID-19,

– gezien het voorstel in de ontwerpconclusies van de Raad van 10 juli 2020 (9415/20) om 
5 miljard EUR uit te trekken voor humanitaire hulp via het Instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) in het kader 
van Next Generation EU,

– gezien het voorstel in de ontwerpconclusies van de Raad van 10 juli 2020 (9415/20) om 
duidelijke criteria en modaliteiten vast te stellen voor de toewijzing van de nieuwe 
middelen voor de reserve voor solidariteit en noodhulp (SEAR),

– gezien de het aandeel van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) in het 
wereldwijde COVID-19-plan voor humanitaire respons 2020 getiteld “Addressing the 
impact of COVID-19 in food crises, April-December 2020”,

– gezien het verslag van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van 29 september 2020 
getiteld “WFP Global Response to COVID-19”,

– gezien het mondiale verslag 2020 van het WFP over voedselcrises,

– gezien het mondiale verslag 2020 van de WHO over tuberculose,

– gezien de aanbevelingen van 5 mei 2004 naar aanleiding van de raadpleging van de 
WHO over zoönoses,

– gezien de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de WHO van 2005,

– gezien de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling van 2017 getiteld “Onze 
wereld, onze waardigheid, onze toekomst”,

– gezien zijn resolutie van 27 oktober 2015 over de ebolacrisis: lessen voor de lange 
termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te 
verbeteren om toekomstige crises te voorkomen1,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden2,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0000/2020),

A. overwegende dat humanitaire hulp ernstig ondergefinancierd is, waardoor het moeilijk 
is om de gevolgen van de COVID-19-pandemie in ontwikkelingslanden adequaat aan te 
pakken;

1 PB C 355 van 20.10.2017, blz. 2.
2 Aangenomen teksten P9_TA(2020)0054.
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B. overwegende dat er een onevenredig hoog besmettingsrisico bestaat voor miljoenen 
vluchtelingen wereldwijd, die vaak in dichtbevolkte vluchtelingenkampen leven;

C. overwegende dat de COVID-19-pandemie de bestaande schuldenproblemen van de 
ontwikkelingslanden aanzienlijk heeft verergerd;

D. overwegende dat schoolsluitingen als gevolg van de pandemie ertoe hebben geleid dat 
kwetsbare kinderen geen toegang hebben tot schoolmaaltijden en voedingsdiensten die 
essentieel zijn voor hun gezondheid;

E. overwegende dat een betere coördinatie van de internationale inspanningen nodig is om 
een efficiënte en veerkrachtige koppeling tussen humanitaire hulp, 
ontwikkelingssamenwerking en vrede te bevorderen;

Team Europa 

1. is ingenomen met de wereldwijde respons van de EU op de COVID-19-pandemie, 
waaruit haar ambitie blijkt om het voortouw te nemen en solidariteit te betonen met alle 
partnerlanden; wijst er echter op dat de huidige middelen hoofdzakelijk worden 
overgeheveld van andere begrotingslijnen en dat het probleem van de frontloading van 
hulp moet worden aangepakt; dringt er daarom op aan substantiële nieuwe middelen vrij 
te maken om ontwikkelingslanden overal ter wereld bij te staan bij de bestrijding van de 
directe en indirecte gevolgen van de COVID-19-pandemie; benadrukt dat het snel 
wereldwijd beschikbaar stellen van veilige en betaalbare vaccins een van de eerste 
stappen moet zijn;

2. dringt erop aan dat de dynamiek van de gemeenschappelijke “Team Europa”-aanpak op 
het gebied van gezamenlijke analyse, gezamenlijke programmering en gezamenlijke 
uitvoering zich moet vertalen in een nieuwe norm voor samenwerking op het gebied van 
humanitaire hulp en ontwikkelingsbeleid, zowel in de wetgeving als in de praktijk;

Financiering van humanitaire hulp

3. is ernstig bezorgd over de onderfinanciering van de EU-begroting voor humanitaire 
hulp, gezien de bijkomende humanitaire behoeften als gevolg van de pandemie; pleit 
voor een duidelijke verdeling van de middelen uit de reserve voor solidariteit en 
noodhulp (SEAR), die gericht moet zijn op een evenwichtige dekking van de 
desbetreffende verplichtingen, en wel als volgt: noch aan interne noch aan externe 
operaties mag meer dan 60 % van het jaarlijkse bedrag van de reserve worden 
toegewezen; op 1 oktober van elk jaar moet ten minste een vierde van het jaarlijks 
bedrag voor jaar n nog beschikbaar zijn om de behoeften te dekken die tot het einde van 
dat jaar ontstaan; met ingang van 1 oktober kunnen de resterende middelen worden 
vrijgemaakt om behoeften te dekken die tot het einde van dat jaar ontstaan;

Voedselzekerheid

4. onderstreept dat nomadische veeteelt een ecologisch verantwoorde, lokale 
voedselproductiemethode is en daarom deel uitmaakt van een duurzaam 
voedselsysteem; acht het van essentieel belang om nomadische veehouders te 
ondersteunen door te zorgen voor veilige toegang tot lokale markten tijdens de 
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pandemie, om ervoor te zorgen dat zij de lokale bevolking eiwitrijk voedsel kunnen 
blijven verstrekken, dat hun kuddes toegang hebben tot water en weidegrond en dat 
mobiele “één gezondheid”-teams binnen de gemeenschap de situatie opvolgen en in 
individuele gevallen interventies uitvoeren, waar nodig ook met het oog op het behoud 
van de volksgezondheid; dringt aan op financiële en voedselhulp voor nomadische 
veehouders, alsook voedersteun voor kuddes, als steun voor levensonderhoud in het 
kader van humanitaire hulp, wanneer dit nodig is;

5. benadrukt de noodzaak om de acties van de FAO en het WFP te ondersteunen die 
gericht zijn op het bestrijden van honger en verlies van bestaansmiddelen en het 
opbouwen van veerkrachtige voedselsystemen, zoals het opzetten van een mondiale 
gegevensbank voor het verstrekken van dringende informatie over humanitaire 
behoeften, het verlenen van bijstand voor de productie van en de toegang tot voedsel, 
het organiseren van geldovermakingen en voedseldistributie in natura, het stabiliseren 
van voedselsystemen, en het waarborgen van de werking van lokale voedselmarkten, 
waardeketens en systemen, waarbij met name aandacht uitgaat naar kleine boeren, door 
sanitaire maatregelen uit te voeren om de overdracht van COVID-19 te voorkomen;

Armoede en sociale bescherming

6. onderstreept dat extreme armoede wereldwijd naar verwachting in 2020 voor het eerst 
in meer dan 20 jaar dramatisch zal toenemen, waarbij de COVID-19-pandemie de 
effecten van conflicten en klimaatverandering nog versterkt en bijzonder zware 
gevolgen heeft voor informele en migrerende werknemers (die een kwart van de 
mondiale beroepsbevolking uitmaken), de toeristische sector en de Latijns-Amerikaanse 
en Caribische economieën; onderstreept tegen de achtergrond van deze extreme crisis 
het belang van universele sociale bescherming; verzoekt de Commissie om samen met 
partnerlanden strategieën uit te werken voor het economisch herstel en het creëren van 
banen, alsook voor de verbetering van de socialezekerheidsstelsels;

Vluchtelingen

7. dringt er bij de Commissie op aan om in te spelen op de specifieke behoeften van 
vluchtelingen en daarbij het leidende beginsel van de volksgezondheidsnetwerken te 
handhaven, namelijk dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten en dat humanitaire 
eerstelijnswerkers niet wordt belet om rechtstreeks contact te hebben met de migranten 
en vluchtelingen die zij helpen; benadrukt de absolute noodzaak van gelijke toegang tot 
COVID-19-behandeling en andere gezondheidsdiensten en vangnetprogramma’s voor 
alle getroffen personen, ongeacht hun nationaliteit, migranten- of vluchtelingenstatus, 
herkomst, geslacht, genderidentiteit of andere kenmerken;

Versterking van de gezondheidssector

8. dringt aan op de herziening van voorgestelde of bestaande strategieën om de 
gezondheidsstelsels in de partnerlanden verder te versterken, met name wat betreft 
de paraatheid voor pandemieën en de organisatie en het beheer van 
gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van de verstrekking van universele 
gezondheidszorg, gezondheidsmonitoring en -voorlichting, de opleiding van medisch 
personeel, diagnosecapaciteit en geneesmiddelenvoorziening;
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9. benadrukt dat de achterstand bij routinematige vaccinatieprogramma’s zo spoedig 
mogelijk moet worden weggewerkt en dat voldoende middelen moeten worden 
vrijgemaakt voor initiatieven zoals de vaccin-alliantie (GAVI) en de coalitie voor 
innovatie en paraatheid voor epidemieën (CEPI); verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de wereldwijde EU-respons op de COVID-19-pandemie niet ten koste gaat 
van de EU-financiering voor andere essentiële gezondheidsprogramma’s, waaronder het 
pakket initiële diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid en programma’s 
voor de gezondheid van vrouwen en zwangere vrouwen; verzoekt alle landen en de 
Commissie om de diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, alsook routinematige vaccinatiediensten te handhaven, en tegelijkertijd de 
veiligheid van gemeenschappen en gezondheidswerkers te verzekeren;

10. steunt het belangrijke werk van de WHO en wijst op haar centrale rol als leidende en 
coördinerende autoriteit voor de COVID-19-respons; erkent tegelijk de noodzaak om de 
organisatie te hervormen nadat de acute crisis voorbij is;

Mensenrechten en democratie

11. wijst op de bijzonder ernstige gevolgen van de COVID-19-lockdowns en de 
nevenschade die vrouwen, meisjes en kinderen hebben geleden, inzonderheid de 
toename van gendergerelateerd geweld, maar ook de blootstelling van vrouwen aan 
COVID-19 als gevolg van hun onevenredig hoge vertegenwoordiging onder de 
gezondheidswerkers wereldwijd; dringt aan op maatregelen om een tegenwicht te 
bieden tegen de onevenredige zorglast voor vrouwen en de eventuele achteruitgang op 
het gebied van veiligheid, gezondheid, emancipatie, economische onafhankelijkheid en 
empowerment, en onderwijs, door middel van specifieke programma’s zoals het 
spotlight-initiatief en door een heroriëntatie van de Europese steun; dringt aan op een 
betekenisvolle participatie van vrouwen in de besluitvorming die van invloed is op hun 
gezondheid en beroepsleven; onderstreept dat het genderperspectief moet worden 
opgenomen in de COVID-19-respons van de EU, dat inclusieve besluitvormingsorganen 
moeten worden bevorderd en dat naar geslacht en leeftijd uitgesplitste gegevens moeten 
worden verzameld voor genderanalyse;

12. is bezorgd over het feit dat veel regeringen sinds het begin van de COVID-19-crisis de 
noodsituatie hebben gebruikt om beperkingen van de democratische processen en de 
civiele ruimte te rechtvaardigen en minderheden te onderdrukken; vestigt de aandacht 
op de toenemende negatieve gevolgen van COVID-19 voor alle mensenrechten, de 
democratie en de rechtsstaat en dringt daarom aan op versterking van de bijstand, 
politieke dialoog en ondersteuning voor institutionele opbouw op al deze gebieden, 
met bijzondere aandacht voor mensenrechtenverdedigers;

Schuldaflossing en gezonde begrotingen

13. is ingenomen met de door de G20 aangekondigde tijdelijke opschorting van 
schuldaflossingen voor de armste landen en sluit zich aan bij de oproep aan particuliere 
crediteuren om dit voorbeeld te volgen; onderstreept dat de omvang van de 
economische en sociale crisis in de ontwikkelingslanden meer diepgaande en 
verstrekkende maatregelen vergt en moedigt de Commissie aan om de internationale 
inspanningen op dit gebied te ondersteunen; is van mening dat de door deze opschorting 
bespaarde rente in plaats daarvan moet worden geïnvesteerd in de gezondheidssector, 
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die in ontwikkelingslanden vaak ernstig ondergefinancierd is;

14. wijst erop dat de begrotingen van veel ontwikkelingslanden reeds vóór de crisis 
onevenwichtig waren en dat er te weinig middelen werden uitgetrokken voor 
crisispreventie, gezondheidszorgstelsels en sociale bescherming; roept de Commissie op 
nieuwe initiatieven te nemen om de problemen van illegale geldstromen, 
belastingontduiking en belastingfraude aan te pakken, teneinde de belastinggrondslag 
van ontwikkelingslanden te verbeteren; dring er voorts op aan dat begrotingssteun wordt 
gericht op basisdiensten en veerkracht;

Onderwijs

15. wijst erop dat de COVID-19-pandemie ertoe heeft geleid dat ongekende aantallen 
leerlingen maandenlang onderwijs hebben gemist, hetgeen een grote tegenslag is voor 
de inspanningen in de onderwijssector, met name op het gebied van onderwijs voor 
meisjes en vrouwen; roept de regeringen op om schoolsluitingen alleen als laatste 
redmiddel te gebruiken in de strijd tegen de pandemie; dringt erop aan dat onderwijs een 
uitgavenprioriteit blijft in het ontwikkelingsbeleid van de EU en dat terdege rekening 
wordt gehouden met de sociale functie van scholen; dringt er in dit verband bij de 
regeringen op aan prioriteit te geven aan de ondersteuning van de meest 
gemarginaliseerde kinderen en hun families; beveelt aan dat de EU-landen informatie 
delen over hoe zij het onderwijs ook in tijden van crisis handhaven en verzoekt de EU 
en de lidstaten het potentieel van afstandsonderwijs en digitaal leren in hun 
internationale steunprogramma’s te benutten;

Veerkracht

16. onderstreept het belang van bijstand aan en uitwisseling van beste praktijken met 
partnerlanden voor het identificeren van zwakke plekken, het opbouwen van preventie- 
en crisisresponsmechanismen en het beschermen van kritieke infrastructuur om 
toekomstige systeemschokken, van welke aard ook, beter te kunnen opvangen;

17. wijst erop dat pandemieën vaak veroorzaakt worden door zoönoses; onderstreept 
daarom de noodzaak om onderwijsprogramma’s te ondersteunen met betrekking tot 
de gevaren van de jacht op en handel in wilde dieren en de striktere bescherming van 
ecosystemen en habitats;

18. wijst erop dat voedselproductie en -distributie zelfs in tijden van crisis een absolute 
prioriteit moeten zijn; is van mening dat de afhankelijkheid van externe bronnen voor 
voedsel, planten, zaden en meststoffen moet worden verminderd, terwijl plaatselijke en 
gediversifieerde landbouwproductie moet worden opgevoerd en kennis over nieuwe, 
oude en bestendiger zaden moet worden gedeeld;

Koppeling tussen humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en vrede

19. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van de koppeling tussen humanitaire hulp, 
ontwikkelingssamenwerking en vrede een prioriteit moet zijn bij de programmering van 
het NDICI in kwetsbare landen; verzoekt DG ECHO en DG DEVCO van de Commissie 
om waar mogelijk aanvullende programma’s uit te voeren die afgestemd zijn op de 
plaatselijke context en plaatselijke mogelijkheden, zodat de verschillende aspecten van 
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de koppeling elkaar wederzijds versterken;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de landen 
van de Afrikaanse Unie, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de 
Wereldgezondheidsorganisatie.
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