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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. benadrukt dat er dringend behoefte is aan een sterker, langdurig, evenwichtig, 
ambitieus, duurzaam en veelzijdig partnerschap, op basis van politieke dialoog, 
gezamenlijk eigenaarschap, solidariteit en wederzijds vertrouwen, teneinde onze 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde doelstellingen te 
verwezenlijken;

2. herinnert aan de bijzonder nauwe historische banden tussen de Europese Unie (EU) en 
Afrika en de aanzienlijke bijdrage van de EU aan ontwikkelingshulp1 en aan de vlotte 
werking van de Afrikaanse Unie (AU)2; merkt op dat de EU de grootste donor ter 
wereld is voor humanitaire en ontwikkelingshulp; wijst erop dat het gebied ten zuiden 
van de Sahara wereldwijd nog steeds het laagst staat op de menselijke 
ontwikkelingsindex, ondanks het feit dat de EU de grootste investeerder en donor van 
ontwikkelingshulp in Afrika is en de EU en de lidstaten hier samen bijna 20 miljard 
EUR per jaar voor uittrekken; herinnert aan het belang van intraregionale Afrikaanse 
migratie; dringt aan op het voltooien van grote projecten gericht op de ontwikkeling van 
het Afrikaanse continent, zoals de bestrijding van corruptie, digitalisering, duurzame 
ontwikkeling, versterking van de rechtsstaat, bescherming van minderheden en de meest 
kwetsbare groepen, met name kinderen, alsook gendergelijkheid en gelijke kansen voor 
iedereen;

3 benadrukt dat armoede op het Afrikaanse continent nog altijd behoort tot de 
belangrijkste factoren voor migratie; is van mening dat de EU haar instrumenten, zoals 
het EU-trustfonds voor Afrika, beter en efficiënter kan inzetten, en dat zij meer 
middelen kan vrijmaken voor het Erasmus+-programma voor onderwijs voor jongeren;

4. benadrukt de belangrijke culturele en economische bijdrage van de Afrikaanse diaspora 
aan de EU, en het belang van overschrijvingen voor de ontwikkeling en het crisisherstel 
van Afrikaanse landen;

5. herinnert eraan dat het beginsel van eigen verantwoordelijkheid inhoudt dat 
ontwikkelingsbeleid en -programma’s pas een slaagkans hebben als zij door de 
ontwikkelingslanden worden geleid en op landspecifieke situaties en behoeften zijn 
toegespitst; benadrukt dat het in dit kader van belang is samen te werken met het 
maatschappelijk middenveld en lokale gemeenschappen, teneinde rekening te kunnen 
houden met de behoeften en kwetsbaarheden van mensen;

6. verzoekt de EU en de lidstaten om binnen de nieuwe strategie EU-Afrika een centrale 
rol toe te kennen aan de eerbiediging en bevordering van de mensenrechten; benadrukt 

1 19,6 miljard EUR, 46 % van het totaal (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_375
2 327 miljoen USD, 42 % van haar begroting, antwoord op parlementaire vraag E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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voorts het belang van democratie, gelijkheid, solidariteit, vrouwenrechten, rechten van 
minderheden en goed bestuur in de betrekkingen tussen de EU en Afrika, in het 
bijzonder door de contacten met en de steun voor het maatschappelijk middenveld in de 
Afrikaanse landen op te drijven, alsook het belang van vrede en veiligheid, het klimaat, 
milieu en biodiversiteit, als noodzakelijke grondslagen voor een duurzaam, inclusief en 
voor beide partijen voordelig partnerschap tussen de EU en Afrika; 

7. benadrukt dat met name de mensenrechten van vluchtelingen en migranten binnen het 
migratiepartnerschap met Afrika op de voorgrond moeten staan, en vraagt dat een einde 
wordt gemaakt aan de criminalisering van migranten en vluchtelingen;

8. herinnert aan het belang van de totstandbrenging van een strategisch partnerschap met 
Afrika door het versterken van de banden met de AU, maar ook door het ontwikkelen 
van regionale samenwerking en een trilaterale dialoog tussen de EU, de AU en de VN;

9. vraagt om meer inspanningen in de strijd tegen de corruptie, omdat corruptie een 
belangrijk obstakel vormt voor een doeltreffende ontwikkeling en verhindert dat 
mensen in Afrika ten volle profiteren van de concrete voordelen van het 
gemeenschappelijk beleid van de EU en de AU;

10. roept op tot de totstandbrenging van bewakingsmechanismen en het waarborgen van 
volledige transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot EU-financiering;

11. raadt de EU en AU aan de bestaande nationale en internationale anticorruptie-
instrumenten efficiënter te gebruiken en te handhaven, en nieuwe technologieën en 
digitale diensten in te zetten; verzoekt de EU een streng regelgevingskader inzake 
corruptie vast te stellen;

12. wijst erop dat illegale geldstromen een aanzienlijk probleem vormen voor 
ontwikkelingslanden; stelt voor om de Europese middelen in grotere mate aan de directe 
begunstigden te verstrekken via de internationale organisaties ter plaatse;

13. benadrukt dat het van belang is dat de nieuwe strategie concrete maatregelen omvat 
waardoor migranten- en diasporagemeenschappen een bijdrage kunnen leveren aan de 
vormgeving, uitvoering en monitoring van de nieuwe strategie; benadrukt de behoefte 
aan een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in de EU en in 
Afrika, met inbegrip van ngo’s, bij de vormgeving en monitoring van de strategie; 
benadrukt de cruciale rol die het maatschappelijk middenveld wereldwijd speelt bij de 
ondersteuning van de democratie en de consolidatie van de politieke dialoog;

14. is van oordeel dat een dialoog tussen de EU, de AU en de Afrikaanse landen op het 
gebied van migratie noodzakelijk is, omdat dit een langetermijnprioriteit is in de 
betrekkingen tussen de EU en Afrika;

15. is van mening dat een sterke samenwerking op het gebied van migratie tot stand moet 
worden gebracht op basis van de beginselen van solidariteit, gedeelde 
verantwoordelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten; onderstreept het belang 
van doeltreffendheid, billijkheid en eerlijke rechtsgang bij de afgifte van consulaire 
laissez-passers en de sluiting van overnameovereenkomsten, met een voorkeur voor 
vrijwillige terugkeer; benadrukt eveneens dat de rechten en de waardigheid van mensen 
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volledig moeten worden beschermd en gerespecteerd;

16. benadrukt dat duurzame terugkeer en re-integratie vergezeld moeten gaan van een 
solide langetermijnbeleid, teneinde terugkeerders te steunen en structurele problemen in 
de landen van herkomst aan te pakken, onder meer op het gebied van duurzame en 
billijke economische structuren, goed bestuur, de rechtsstaat, de eerbiediging van 
mensenrechten en gendergelijkheid;

17. benadrukt dat Afrika momenteel 17 % van de wereldbevolking – wat neerkomt op 
1,3 miljard mensen – herbergt; wijst erop dat in Afrika ten zuiden van de Sahara tegen 
2050 naar schatting dubbel zoveel mensen zullen wonen als nu het geval is, en merkt op 
dat meer dan de helft van de wereldwijde bevolkingsgroei in Afrika zal zijn 
geconcentreerd3; herinnert eraan dat 80 % van alle internationale migranten die 
afkomstig zijn uit Afrikaanse staten, binnen het Afrikaanse continent migreren, en zo 
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn en de integratie van Afrika;

18. benadrukt dat de internationale samenwerking ter bestrijding van de mensenhandel 
moet worden versterkt; roept in dit verband op tot een uitgebreide multidisciplinaire 
aanpak en samenwerking op alle niveaus met de lokale overheden, met inbegrip van 
samenwerking op het gebied van internationale rechtshandhaving; is van mening dat de 
strijd tegen mensenhandelaars en -smokkelaars door de beide partijen samen moet 
worden gecoördineerd, met de hulp van onder andere Europol;

19. verzoekt de EU en de Afrikaanse staten samen te werken om een doeltreffende en 
verreikende voorlichtingscampagne te ontwikkelen over de risico’s en gevaren die 
samengaan met mensenhandel en migrantensmokkel, om te voorkomen dat mensen hun 
leven op het spel zetten om op irreguliere wijze de EU binnen te komen;

20. wijst erop dat door het ontbreken van betrouwbare registers van de burgerlijke stand in 
sommige Afrikaanse staten veel burgers wettelijk niet bestaan en derhalve geen 
burgerrechten, democratische uitdrukkingsmogelijkheden of stemrecht hebben; 
beklemtoont dat de demografische statistieken hierdoor minder betrouwbaar en relevant 
zijn;

21. onderstreept dat het van belang is eerlijke en toegankelijke asielprocedures te 
waarborgen voor mensen die internationale bescherming behoeven, zowel in de EU als 
in de Afrikaanse staten; verzoekt de EU directe en indirecte bijstand te verstrekken aan 
migranten en vluchtelingen in de buurt van de plaatsen waaruit zij zijn gevlucht;

22. merkt op dat Afrikaanse landen een groot deel van het totale aantal wereldwijde 
vluchtelingen en intern ontheemden opvangen, wier kwetsbare situatie nog verder is 
verslechterd door de COVID-19-crisis; pleit voor een mondiale verdeling van de 
verantwoordelijkheden voor vluchtelingen in overeenstemming met het mondiaal pact 
inzake vluchtelingen, onder meer in de vorm van een verhoging van de financiële steun, 
hervestiging, de totstandbrenging van humanitaire corridors en de afgifte van 
humanitaire visa;

23. herinnert eraan dat er dringend behoefte is aan veilige en legale routes voor mensen die 

3 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
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bescherming nodig hebben, alsook aan een versoepeld beleid met betrekking tot 
werkvisa voor toegang tot de EU voor alle vaardigheidsniveaus, met inbegrip van 
socialebeschermingsmaatregelen die vergelijkbaar zijn met de maatregelen die EU-
burgers genieten; verzoekt de EU en haar lidstaten hun bijdrage aan de mondiale 
hervestigingsbehoeften te vergroten en gezinshereniging van onderdanen van derde 
landen te vergemakkelijken;

24. verzoekt de EU en de Afrikaanse staten om veilige en legale migratiekanalen tussen 
Europa en Afrika uit te breiden en de reguliere mobiliteit op het Afrikaanse continent te 
bevorderen, teneinde de mensenrechtenschendingen en het aantal sterfgevallen onder 
migranten op gevaarlijke migratieroutes terug te dringen, en de voordelen van migratie 
maximaal te benutten, overeenkomstig het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en 
reguliere migratie; verzoekt de Commissie in dit kader erop toe te zien dat de 
samenwerking inzake migratiebeheer geen gevolgen heeft voor de mobiliteit binnen het 
Afrikaanse continent;

25. herinnert aan het belang van het opzetten van specifieke en gemeenschappelijke 
Europese zoek- en reddingsoperaties teneinde het verlies aan mensenlevens op zee te 
voorkomen;

26. benadrukt het belang van een daadwerkelijk circulair migratiebeleid op basis waarvan 
zowel geschoolde als ongeschoolde arbeiders kunnen profiteren van de uitwisseling van 
vakkennis en mobiliteit tussen de EU en Afrika, zodat mensen kunnen terugkeren naar 
hun land van herkomst en een “braingain” wordt bevorderd; herinnert eraan dat 
braindrain een probleem vormt dat uiterst zorgvuldig moet worden aangepakt teneinde 
een daadwerkelijk, duurzaam strategisch partnerschap met Afrika tot stand te kunnen 
brengen; steunt de prioritering van in aanmerking komende aanvragen voor 
werkvergunningen uit landen van herkomst en doorreis naar Europa (bijvoorbeeld via 
ambassades of online), teneinde te ontmoedigen dat migranten hun toevlucht zoeken tot 
irreguliere migratiekanalen, en teneinde de druk op het asiel- en migratiestelsel te 
verlichten;

27. is van mening dat de versnippering van de nationale regelgevingen inzake 
arbeidsmigratie in de Unie en de complexe en zeer bureaucratische procedures het 
gebruik van legale migratiekanalen in de Unie ontmoedigen; raadt aan om in het kader 
van het partnerschap EU-Afrika een geharmoniseerde en niet-bureaucratische Europese 
aanvraagprocedure in te voeren;

28. ondersteunt de digitalisering en modernisering van het openbaar bestuur van Afrikaanse 
staten, met name met het oog op de ontwikkeling van betrouwbare registers van de 
burgerlijke stand, het verstrekken van beveiligde identiteitsbewijzen, en de bevordering 
van de uitwisseling van gegevens; benadrukt dat alle uitgewisselde gegevens onder de 
betreffende gegevensbeschermings- en privacywetgeving moeten vallen; verzoekt de 
EU nauw samen te werken met de Afrikaanse staten bij het ontwikkelen van mondiale 
normen voor gegevensbescherming, hetgeen zal helpen om de criminaliteit aan te 
pakken en elkaars economieën te versterken;

29. onderstreept het risico op misbruik van deze systemen door overheden die tegenstanders 
of mensenrechtenverdedigers vervolgen; dringt erop aan dat deze gegevens niet aan 



AD\1213914NL.docx 7/11 PE654.056v02-00

NL

derde landen mogen worden doorgegeven, ook niet aan de EU en haar lidstaten, 
wanneer dit niet plaatsvindt op grond van internationale overeenkomsten;

30. neemt nota van de bijzondere nadruk die in de nieuwe strategie EU-Afrika wordt gelegd 
op de digitale economie; benadrukt dat als gevolg van de COVID-19-pandemie de 
zwakke punten van Afrika naar voren zijn gekomen die onder meer het gevolg zijn van 
gebrekkige economische diversificatie, een hoge afhankelijkheid van de uitvoer van 
grondstoffen, het gebrek aan universele gezondheidszorg, alsook het gebrek aan 
universele toegang tot energie-, water- en sanitaire voorzieningen; plaatst bijgevolg 
vraagtekens bij deze prioriteitsbepaling in de strategie EU-Afrika; herhaalt dat, met 
name gezien de financiële beperkingen, het ontwikkelen van digitale technologieën 
geen voorrang mag krijgen op dringendere kwesties in Afrika, zoals het voorzien in de 
menselijke basisbehoeften, bijvoorbeeld toegang tot elektriciteit, onderwijs en sanitaire 
voorzieningen; is voorstander van een digitaliseringsagenda voor het partnerschap EU-
Afrika ter waarborging van de gelijke toegang tot en het gebruik en de ontwikkeling van 
digitale technologie met het oog op het overbruggen van de digitale kloof, met inbegrip 
van de digitale genderkloof;

31. herinnert eraan dat de bestrijding van terrorisme een gezamenlijke prioriteit is; verzoekt 
de EU haar inspanningen voort te zetten en de Afrikaanse partners ruimere bijstand te 
verlenen in gebieden die met terrorisme te kampen hebben;

32. is ingenomen met de aanhoudende economische groei in Afrika, en merkt op dat de 
Afrikaanse landen hubs voor innovatie, ondernemerschap en kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn, waardoor zij de capaciteit moeten hebben om een fatsoenlijke 
toekomst te waarborgen voor hun jongeren, die de belangrijkste drijvende kracht achter 
de ontwikkeling van het continent zijn4, alsook de capaciteit om niet-begeleide 
minderjarigen ervan te weerhouden te vertrekken, en om mee te werken aan de 
overname van degenen die voor terugkeer in aanmerking komen; vraagt derhalve om 
aanzienlijke investeringen in de menselijke ontwikkeling van de jongere generaties, 
door toegang tot bepaalde rechten te waarborgen, waaronder de toegang tot onderwijs, 
voedzame levensmiddelen, gezondheidszorg, met inbegrip van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en eerbiediging van de mensenrechten;

33. benadrukt het belang van het ontwikkelen van goed beleid ter waarborging van gelijke 
toegang tot hoogwaardig onderwijs, inclusieve programma’s voor het aanleren van 
vaardigheden voor alle kinderen, en het creëren van sectoroverschrijdende kansen ten 
behoeve van sociale vooruitgang en economische groei; benadrukt dat deze acties van 
cruciaal belang zijn om mensen en jongeren uit de armoede te halen;

34. is verheugd over de inspanningen van bepaalde Afrikaanse leiders op het gebied van de 
ontwikkeling en bevordering van wetgeving inzake de bestrijding van seksueel en 
huiselijk geweld, seksuele intimidatie, kindhuwelijken, verkrachting binnen een relatie, 
en alle andere vormen van misbruik; benadrukt dat de samenwerking in dit verband 
moet worden verdiept; benadrukt dat de empowerment van vrouwen en meisjes en hun 
bescherming tegen mensenhandel, geweld en uitbuiting, een prioriteit moeten vormen in 
de samenwerking met de Afrikaanse staten; stelt vast dat dit kan worden bevorderd door 

4 62 % van de bevolking in Afrika ten zuiden van de Sahara is jonger dan 25 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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de uitwisseling van beste praktijken en specifieke EU-initiatieven met betrekking tot 
onderwijs en gezondheidszorg voor vrouwen en meisjes; benadrukt dat het waarborgen 
van de gelijkheid, grondrechten en vrijheden van vrouwen en meisjes een essentieel 
onderdeel vormt voor het bestrijden van criminaliteit en het versterken van de 
Afrikaanse economie; 

35. wijst erop dat het genderperspectief een integraal onderdeel moet zijn van de strategie, 
evenals specifieke maatregelen en een specifieke begrotingstoewijzing voor 
vrouwenrechten, waarbij jeugd- en feministische organisaties alsook door vrouwen 
geleide organisaties zijn betrokken; benadrukt dat de strategie de toegang tot seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten moet waarborgen, alsook de bescherming en 
bevordering van LGBTI-rechten;

36. herinnert eraan dat specifieke maatregelen moeten worden getroffen om migranten te 
beschermen tegen overlijden, verdwijning, scheiding van hun gezin en schending van 
hun rechten, onder meer door toepassing van het beginsel van non-refoulement en met 
inachtneming van de belangen van het kind;

37. benadrukt het belang van economische partnerschappen tussen Europese en Afrikaanse 
ondernemingen, met name kmo’s, om op beide continenten de economische kansen te 
vergroten;

38. vraagt dat de veiligheid en de belangen van zowel Europa als Afrika en hun burgers in 
aanmerking worden genomen, onder meer in de vorm van directe deelname van 
organisaties van het maatschappelijk middenveld aan de strategie EU-Afrika; erkent het 
nauwe verband tussen veerkracht, veiligheid, vrede en goed bestuur; benadrukt dat het 
van belang is specifieke aandacht te besteden aan de menselijke veiligheid, de diepere 
oorzaken van conflicten aan te pakken, en te waarborgen dat de betrokkenheid van de 
EU gebaseerd is op een conflictbewuste benadering en de behoeften en initiatieven van 
de lokale bevolking, met name waar het op de vrede en democratie gerichte initiatieven 
vanuit het maatschappelijk middenveld betreft;

39. wijst op het feit dat prioriteit moet worden gegeven aan de volksgezondheidsstelsels van 
beide partijen teneinde universele toegang tot gezondheidszorg te waarborgen, met 
inbegrip van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de wereldgezondheid.
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