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Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp  

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 inzake het vierde forum op 

hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp (2011/2145(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000, 

– gezien de Europese consensus over ontwikkelingssamenwerking van 20051, 

– gezien de gedragscode van de Europese Unie inzake complementariteit en taakverdeling in 

het ontwikkelingsbeleid2, 

– gezien zijn resolutie van 28 september 2006 over meer en beter samenwerken: het pakket 

voor 2006 over de doeltreffendheid van de EU-ontwikkelingshulp3, 

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2008 over het vervolg op de Verklaring van Parijs van 2005 

over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp4, 

– gezien de conclusies van 17 november 2009 van de Raad Algemene Zaken en Externe 

Betrekkingen over een operationeel kader inzake de doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp5, 

– gezien de conclusies van 14 juni 2010 van de Raad Buitenlandse Zaken (ministers van 

Ontwikkelingssamenwerking) over de taakverdeling tussen meerdere landen, waarbij een 

aantal elementen is toegevoegd of vervangen6, 

– gezien de conclusies van 9 december 2010 van de Raad Buitenlandse Zaken (ministers van 

Ontwikkelingssamenwerking) over wederzijdse aansprakelijkheid en transparantie: het 

vierde hoofdstuk van het operationele kader van de EU inzake doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp7, 

– gezien de geconsolideerde tekst over het operationele kader inzake doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie van 

11 januari 20118, 

– gezien de Verklaring van Boedapest inzake het vierde forum op hoog niveau over de 

doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in Busan, Zuid-Korea (2011), aangenomen tijdens 
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de 21e Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in Boedapest, 

– gezien de Verklaring van Dili van 10 april 2010 over vredesopbouw en versterking van de 

Staat, 

– gezien de Verklaring van Bogota van 26 maart 2010 over de uitvoering van de beginselen 

van de actieagenda van Accra (AAA) in de Zuid-Zuidsamenwerking, 

– gezien de consensus van Tunis met het oog op doeltreffende ontwikkeling van 4-

5 november 2010 met betrekking tot de Afrikaanse agenda voor de doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp, 

– gezien het rapport van het Comité ontwikkelingshulp (DAC) van de OESO getiteld: 

"Doeltreffendheid van ontwikkelingshulp: tussentijds verslag over de uitvoering van de 

Verklaring van Parijs", van juni 2009, 

– gezien het rapport van de Commissie getiteld "Agenda voor doeltreffendheid van hulp: de 

voordelen van een Europese aanpak" van oktober 20091, 

– gezien het werkdocument van de Commissie over het EU-actieplan voor gendergelijkheid 

en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkelingssamenwerking 2010-2015 

(SEC(2010)0265) en de conclusies van de Raad van 14 juni 2010 over de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling waarin het EU-actieplan in kwestie wordt 

gesteund, 

– gezien het eindrapport van de Commissie getiteld "Gezamenlijke 

meerjarenprogrammering" van maart 20112, 

– gezien de mededeling van de Commissie, getiteld "Versterking van de 

verantwoordingsplicht van de EU inzake ontwikkelingsfinanciering met het oog op de 

collegiale toetsing van de officiële ontwikkelingshulp van de EU" van april 2011 

(COM(2011)0218), 

– gezien het in maart 2010 door de Commissie gestarte initiatief met als titel 

"Gestructureerde dialoog: voor een doeltreffend partnerschap voor ontwikkeling", dat erop 

gericht is na te gaan hoe de maatschappelijke organisaties en plaatselijke autoriteiten in de 

praktijk op doeltreffender wijze bij de Europese samenwerking kunnen worden betrokken, 

– gezien het eindverslag van de evaluatie van de Verklaring van Parijs - tweede fase, dat in 

mei 2011 is gepubliceerd, 

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2007 over plaatselijke overheden en 

ontwikkelingssamenwerking3, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0313/2011), 
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A. overwegende dat het vierde forum op hoog niveau (HLF-4) over de doeltreffendheid van 

ontwikkelingshulp de toekomstige verplichtingen moet vaststellen voor een doeltreffendere 

ontwikkelingshulp en moet bijdragen aan de invoering van een nieuwe opzet van 

internationale ontwikkelingshulp voor het vervullen van de millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling (MDG) voor 2015 en latere jaren; 

B. overwegende dat de beginselen van de Verklaring van Parijs (PD) veeleer betrekking 

hebben op de mechanismen van de steunverlening dan op het uitbouwen van een succesvol 

ontwikkelingsbeleid; overwegende dat de uitvoering van de actieagenda van Accra inzake 

doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp wordt bemoeilijkt door verschillende factoren: 

de financiële crisis, de vermindering van de officiële financiële ontwikkelingshulp, de 

beleidswijziging van bepaalde kapitaalverschaffers die meer resultaten op korte termijn 

eisen, alsook de komst van nieuwe publieke en private kapitaalverschaffers die geen deel 

uitmaken van het DAC en waarvan de aanpak niet wordt geregeld door de op consensus 

gebaseerde samenwerkingsnormen; 

C. overwegende dat een steeds groter aandeel van de officiële ontwikkelingshulp afkomstig is 

van opkomende landen die geen lid zijn van de OESO; 

D. overwegende dat uit recente monitoring en evaluaties is gebleken dat ontvangende landen 

meer inspanningen hebben geleverd dan donorlanden om de verplichtingen van de DP en de 

AAA na te komen; 

E. overwegende dat vroegere conferenties op hoog niveau er niet in zijn geslaagd voldoende 

politieke pressie of een juridisch bindend kader te creëren; overwegende dat de uitvoering 

van de PD niet heeft geleid tot de gehoopte afname van de fragmentering van de hulp en dat 

bij een groot aantal operaties transparantie ontbreekt, bijvoorbeeld op het gebied van 

steunvoorwaarden; 

F. overwegende dat transparantie en aansprakelijkheid basisvoorwaarden zijn voor 

doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp, niet alleen tussen donorlanden en ontvangende 

landen, maar ook tussen de staat en de maatschappij; overwegende dat in de actieagenda 

van Accra donorlanden en deelnemende landen overeengekomen zijn te zijner tijd 

gedetailleerde informatie over huidige en toekomstige hulpstromen te verspreiden, zodat 

ontwikkelingslanden hun begroting nauwkeuriger kunnen opstellen en hun rekeningen 

nauwkeuriger kunnen controleren; overwegende dat het voor donorlanden ook van 

essentieel belang blijft om een sterkere rol van het parlement en een grotere betrokkenheid 

van lokale overheden en het maatschappelijk middenveld te ondersteunen, teneinde het 

ontwikkelingsbeleid stevig in het democratische proces te verankeren; 

G. overwegende dat de Unie en haar lidstaten voor meer dan de helft bijdragen aan de 

mondiale officiële ontwikkelingshulp en dat zij dientengevolge een belangrijke rol spelen in 

het programma over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp; 

H. overwegende dat het in de context van het vierde forum van belang is de donorlanden te 

wijzen op hun verbintenis om tegen 2015 0,7% van hun bnp/bni aan ontwikkelingshulp te 

besteden, een sterke gendercomponent op te nemen in al hun beleidsmaatregelen en 

praktijken die verband houden met ontwikkelingslanden, de officiële ontwikkelingshulp 

strikter te definiëren en de nog altijd geldende beginselen van de actieagenda van Accra in 

acht te nemen; overwegende dat naast de officiële ontwikkelingshulp ook 

ontwikkelingspartnerschappen moeten worden opgezet, in het streven naar een 



ontwikkelingsstrategie die door de betrokken landen zelf wordt beheerd en gestuurd; 

I. overwegende dat de situatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking voortdurend 

verandert en dat de opkomst van nieuwe donorlanden beter tot uiting moet komen in de 

mechanismen voor de doeltreffendheid van de hulp; 

J. overwegende dat alle instrumenten voor ontwikkelingsfinanciering, met inbegrip van 

innoverende financieringsmechanismen zoals de belasting op financiële transacties of de 

wereldfondsen voor de financiering van gezondheidszorg en onderwijs, in overeenstemming 

moeten zijn met de beginselen van de Verklaring van Parijs; 

K. overwegende dat de Consensus van Tunis met betrekking tot de Afrikaanse 

ontwikkelingsagenda ervoor pleit de aandacht te verschuiven van doeltreffende steun naar 

de ruimere doelstelling van doeltreffende ontwikkeling; overwegende dat de volgende zes 

factoren van cruciaal belang worden geacht voor de doeltreffende ontwikkeling van Afrika: 

opbouw van capabele staten, ontwikkeling van democratische verantwoording, bevordering 

van de Zuid-Zuidsamenwerking, regionaal denken en handelen, samenwerking met nieuwe 

ontwikkelingspartners, vermindering van de hulpafhankelijkheid; 

1. benadrukt de noodzaak van een ambitieus standpunt van de Europese Unie op het HLF-4, 

dat een substantiële bijdrage kan leveren aan de intensievere en meer volledige uivoering 

van de verbintenissen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp; hoopt, rekening 

houdend met het belang van doeltreffende ontwikkelingshulp voor de verbetering van de 

levenskwaliteit en het terugdringen van de armoede in de begunstigde landen, alsook voor 

de verwezenlijking van de MDG, op een vertegenwoordiging op hoog niveau van de Unie 

in Busan; 

2. herinnert eraan dat het eerbiedigen van het beginsel van "democratische eigen 

verantwoordelijkheid" een essentiële voorwaarde is om de agenda voor de doeltreffendheid 

van de hulp te verwezenlijken, hetgeen inhoudt dat de ontwikkelingsstrategie door de 

betrokken landen wordt gestuurd en een afspiegeling is van de verbintenissen van alle 

nationale actoren; 

3. constateert dat de regeringen in de ontwikkelingslanden hun parlement en maatschappelijk 

middenveld onvoldoende handelingsvrijheid hebben gegeven om daadwerkelijke eigen 

verantwoordelijkheid mogelijk te maken; dringt er bij de Unie op aan de verbintenissen van 

Parijs en Accra te versterken door de democratische eigen verantwoordelijkheid voor 

ontwikkelingsbeleid, -planning en -maatregelen te bevorderen via nauwe betrokkenheid van 

en volledige verantwoording tegenover alle ontwikkelingspartners; 

4. is van mening dat het HLF-4 een succes wordt als het leidt tot een sterke verbintenis tot 

bevordering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, die zich vertaalt in duidelijke 

en meetbare doelstellingen voorzien van nauwkeurige tijdschema's voor verwezenlijking; is 

bezorgd dat noch de PD noch de AAA naar behoren werden uitgevoerd en onderstreept in 

dat verband het belang van eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling op basis van een 

bottom-upbenadering, van niet-gefragmenteerde hulp en van sterke, doeltreffende en 

onafhankelijke controlemechanismen waarbij de parlementen en het maatschappelijk 

middenveld zowel op nationaal als op internationaal niveau zijn betrokken; meent dat, wil 

ontwikkelingshulp doeltreffend zijn, bij de toekenning en beoordeling ervan moet worden 

gekeken naar de concrete bijdrage tot de verwezenlijking van de 

ontwikkelingsdoelstellingen, en niet alleen naar input; 



5. herinnert eraan dat doeltreffende hulp inhoudt dat arme landen eigen middelen kunnen 

mobiliseren; dringt er derhalve opnieuw op aan dat de Unie van de strijd tegen 

belastingparadijzen en belastingontwijking een topprioriteit maakt, en tegelijkertijd 

alternatieve financieringsbronnen voor ontwikkeling aanboort, onder meer door het 

invoeren van een belasting op financiële transacties; vraagt de Unie ook meer middelen uit 

te trekken om de ontwikkelingslanden te ondersteunen bij belastinghervormingen met het 

oog op doeltreffende, billijke en duurzame belastingstelsels die kunnen helpen om de 

armoede en de hulpafhankelijkheid terug te dringen; 

6. roept de donorlanden en de ontvangende landen op tot het nemen van directe maatregelen 

tot nakoming van de verbintenissen van de PD en de AAA, die slechts wordt belemmerd 

door gebrek aan politieke wil, bureaucratie en hoge transactiekosten, bijvoorbeeld op het 

gebied van het vrijmaken, de voorzienbaarheid, voorwaardelijkheid en transparantie van de 

ontwikkelingshulp; onderstreept met name de noodzaak voor donorlanden om de 

verbintenis van Accra na te komen dat bij bilaterale samenwerking op intergouvernementeel 

niveau zoveel mogelijk wordt gewerkt met de systemen van het betrokken land en om de 

onvoorspelbaarheid van de hulpstromen aan te pakken; verzoekt donorlanden ook met klem 

de voorkeur te geven aan aanschaf ter plaatse en in de regio; 

7. wijst op de rol van ontwikkelingshulp als stimulerende factor voor inclusieve en duurzame 

groei met het oog op het terugdringen van armoede en hulpafhankelijkheid en het 

bevorderen van de werkgelegenheid, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere 

kenmerken van elk land, door de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in de landen die 

deze hulp het hardst nodig hebben, te vergroten; wijst er tevens op dat hulp moet worden 

beschouwd als een tijdelijke maatregel die gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid 

en groei in de ontwikkelingslanden, en niet als een oplossing voor de lange termijn; 

8. wijst erop dat deze groei wordt belemmerd door de bestedingspraktijken van de 

donorlanden, die geen rekening houden met de plaatselijke economie; dringt er dan ook op 

aan dat de donorlanden voorrang geven aan aanschaf ter plaatse en in de regio, om het 

lokale economische potentieel te versterken; 

9. herinnert eraan dat ontwikkelingshulp niet volstaat om de armoede uit te bannen, en dat 

deze hulp de oorzaken van de armoede moet aanpakken, veeleer dan de symptomen te 

verzachten; wijst op de noodzaak van doeltreffender steun in het kader van een breder 

ontwikkelingsproject, dat de begunstigde landen helpt bij het uitbouwen van een sterke en 

milieuvriendelijke economie waar de sociale basisdiensten beschikbaar zijn voor alle 

burgers, en uiteindelijk hun afhankelijkheid van de steun vermindert; wijst in deze context 

op het belang van een gunstig klimaat dat het scheppen van fatsoenlijke banen, 

ondernemerschap en innovatie in de begunstigde landen bevordert; vraagt donorlanden bij 

voorkeur gebruik te maken van het lokale economische potentieel, en actief tot de 

versterking daarvan bij te dragen; 

10. pleit voor een betere internationale coördinatie van de steunverdeling tussen landen, om het 

probleem van de "troetellanden" (aid darlings) en de stiefmoederlijk behandelde landen aan 

te pakken; onderstreept dat het doel om de weerslag van hulp te vergroten en een betere 

kosten-/batenverhouding te verwezenlijken niet mag leiden tot een risicoschuw 

ontwikkelingsbeleid dat zich alleen concentreert op "gemakkelijke landen"; onderstreept dat 

de uitroeiing van de armoede en de bestaande behoeften het cruciale criterium moet vormen 

bij de toekenning van ontwikkelingshulp; 



11. onderstreept het belang van een gedifferentieerde aanpak van de doeltreffendheid van de 

hulp, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwikkelingsniveau van de ontvangende 

landen (minst ontwikkelde landen, kwetsbare landen en landen met een middeninkomen) en 

hun specifieke behoeften; onderstreept dat het gezien het grote aantal kwetsbare staten en 

het feit dat zij met 75% van het deficit het verst verwijderd zijn van de MDG, belangrijk is 

dat aan deze kwestie bijzondere aandacht wordt gegeven; 

12. wijst erop dat de betrokkenheid van plaatselijke overheden en het maatschappelijk 

middenveld bij het ontwikkelingsbeleid essentieel is voor het bereiken van de MDG en voor 

goed bestuur; constateert met bezorgdheid dat veel maatschappelijke organisaties, hoewel 

zij in Accra zijn erkend als volwaardige ontwikkelingsactoren, worden geconfronteerd met 

maatregelen en praktijken die hun rol in het ontwikkelingsproces ondermijnen; roept 

donorlanden en deelnemende landen meer in het algemeen op nadruk te leggen op een 

grotere erkenning van de participatie van parlementen, lokale overheden en het 

maatschappelijk middenveld, en op een transparanter gebruik van nationale systemen; 

13. herinnert eraan dat financiële steun niet volstaat om duurzame ontwikkeling te waarborgen 

en dat de lokale overheden en de plaatselijke particuliere sector zich moeten inzetten om 

projecten met het oog op de MDG te verwezenlijken; wijst op de rol van particuliere 

ondernemingen, met name het MKB, bij het creëren van rijkdom en op de 

verantwoordelijkheid van de staten om de stabiliteit en de rechtsstaat te verzekeren; 

onderstreept in dit verband het belang van behoorlijk bestuur in de begunstigde landen; 

14. onderstreept dat de indicatoren van behoorlijk bestuur, waarvan enkele nog steeds erg 

controversieel zijn, ook moeten worden besproken, gezien hun nut bij het evalueren van de 

kwaliteit van de participatiebenaderingen die nodig zijn voor een democratische aanpak; 

15. nodigt de deelnemende regeringen uit om decentralisatie-inspanningen (politiek, 

administratief en fiscaal) te respecteren en te intensiveren en de coördinatie tussen de lokale 

en nationale processen voor de planning van ontwikkelingssamenwerking met inachtneming 

van de lokale autonomie te versterken, en aldus bij te dragen aan complementariteit en 

specialisatie; 

16. roept de donorlanden op hun maatregelen beter op elkaar af te stemmen en te harmoniseren, 

hun procedures te vereenvoudigen en nauwer samen te werken met donateurs uit de 

particuliere sector; 

17. dringt erop aan de Zuid-Zuidsamenwerking en de driehoekssamenwerking te bevorderen en 

aan te moedigen, omdat deze vormen van samenwerking bijdragen tot een verbetering van 

de kwaliteit en doeltreffendheid van de steun, de uitwisseling van kennis en de ontwikkeling 

van het potentieel; 

18. herinnert eraan dat alle regeringen, zowel in donorlanden als in ontvangende landen, 

gebonden zijn door verplichtingen inzake mensenrechten; wijst erop dat deze verplichtingen 

en de verantwoordingsplicht met betrekking tot de internationale mensenrechtenwetgeving 

van cruciaal belang zijn voor de doeltreffendheid van de ontwikkeling; roept de Unie dan 

ook op om in Busan te pleiten voor bindende maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

steunbeleid de mensenrechten eerbiedigt; 

19. onderstreept dat een evenwicht moet worden gevonden tussen de het nakomen van bepaalde 

politieke en fiscale verplichtingen en een benadering op basis van de prestatie-indicatoren, 



om te voorkomen dat strikte politieke en prestatie-eisen regeringen van deelnemende landen 

ontmoedigen hun eigen beleid te voeren of met nieuwe, risicovollere benaderingen te 

experimenteren, omdat zij er de voorkeur aan geven de instructies van de donateurs op te 

volgen; 

20. verwelkomt de invoering van de gedragscode van de Europese Unie inzake taakverdeling in 

het ontwikkelingsbeleid en benadrukt dat deze beginselen tot nu toe niet volledig zijn 

toegepast omdat de politieke wil ontbreekt, waardoor het optimale gebruik van Europese 

ontwikkelingshulp, evenals de mogelijkheid voor de Unie om in de context van het vierde 

forum een leidende rol te vervullen bij de taakverdeling, wordt belemmerd; 

21. roept de Europese Unie op om door middel van een reorganisatieoperatie en een 

gemeenschappelijk programma het Fast Track-initiatief inzake taakverdeling te 

bespoedigen, in het bijzonder wat betreft de toepassing van de concentratie per sector; roept 

de Unie tevens op het gebruik van nationale systemen te bevorderen en aldus de in het kader 

van de PD aangegane verbintenis na te komen om voortaan de voorkeur te geven aan 

steunverlening die gericht is op eigen verantwoordelijkheid, met name via begrotingssteun; 

22. verwelkomt het initiatief van de Commissie in haar groenboek over begrotingssteun, 

waarmee in de eerste plaats beoogd wordt de endogene ontwikkeling van de partnerlanden 

te stimuleren, en vraagt dat de subsidiabiliteitscriteria voor begrotingssteun nauwkeuriger 

worden omschreven, zodat het risico van eventuele ontsporingen en oneigenlijk gebruik van 

dit type steun wordt vermeden, waarbij elementen zoals de corruptie-index van landen in 

aanmerking worden genomen; 

23. onderstreept dat de nationale parlementen in de nieuwe opzet van de ontwikkelingshulp een 

sleutelrol spelen en steun moeten krijgen om hun wettelijke bevoegdheden te vergroten en 

veranderingen te bevorderen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zij alle 

ontwikkelingsuitgaven kunnen onderzoeken; 

24. vraagt de nationale parlementen om de landenstrategiedocumenten en de jaarlijkse 

begroting vast te stellen in overleg met het maatschappelijk middenveld en de lokale 

overheden, vóór de politieke dialoog met de donateurs, zodat de democratische controle ten 

volle verzekerd is; 

25. herinnert in dat verband aan de in het operationele kader van de Raad van de Europese Unie 

inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp1 opgenomen verbintenis, die het mogelijk 

moet maken dat door de donateurs van de Unie verstrekte financiële steun onderworpen 

wordt aan een democratische controle in het kader van de procedures van de partnerlanden; 

26. vestigt de aandacht op de belangrijke rol van de hoge controle-instanties voor de 

overheidsfinanciën om de nationale parlementen bij te staan bij het toezicht op de 

ontwikkelingsuitgaven en om de doeltreffendheid van de hulp te bevorderen; 

27. wijst op het risico dat van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp een erg technische 

zaak wordt gemaakt; onderstreept de noodzaak om meer de nadruk te leggen op de 

indicatoren die betrekking hebben op de gevolgen van de hulp voor de ontwikkeling en op 

de wijze waarop deze hulp daadwerkelijk bijdraagt aan de bestrijding van armoede, de 
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bevordering van gendergelijkheid, de vermindering van ongelijkheid en het creëren van 

rijkdom; is van mening dat nauwere samenwerking tussen publieke en particuliere partijen 

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de integratie van ervaringsgegevens over 

toepassing van de verbintenissen van de PD en de AAA zullen bijdragen aan de verbetering 

van het programma inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp; 

28. roept de Unie op haar beleid op het gebied van de taakverdeling te herzien, om ervoor te 

zorgen dat transversale kwesties zoals mensenrechten, sociale integratie, gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen, burgerschap of klimaatverandering niet worden veronachtzaamd; 

29. onderstreept dat transparantie bij de steunverlening van essentieel belang is om 

democratische eigen verantwoordelijkheid en doeltreffendheid van de ontwikkelingssteun te 

verzekeren; verzoekt de Commissie en de lidstaten derhalve om met betrekking tot de 

transparantie van de steun een ambitieus standpunt in te nemen en op internationaal niveau 

te pleiten voor de vaststelling van internationale normen, zoals het Internationaal Initiatief 

inzake transparantie van ontwikkelingshulp (IATI); verzoekt de lidstaten die dat nog niet 

hebben gedaan, het IATI te ondertekenen en uit te voeren;  

30. onderstreept dat het belangrijk is de mogelijke risico's van een grotere betrokkenheid van de 

particuliere sector duidelijk te stellen en dat derhalve precieze criteria voor de 

ondersteuning van projecten in de particuliere sector moeten worden vastgelegd, met sterke 

effectbeoordelingsmechanismen die moeten worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 

investeringen in de particuliere sector duurzaam zijn, stroken met overeengekomen 

internationale ontwikkelingsdoeleinden en niet leiden tot een terugkeer naar gebonden hulp; 

31. meent dat gendergelijkheid een prioriteit moet zijn bij het uittekenen van het 

ontwikkelingsbeleid; vraagt daarom dat gendergelijkheid volledig wordt geïntegreerd in de 

agenda voor de doeltreffendheid van de steun en dat vrouwenorganisaties bij alle 

ontwikkelingsprocessen worden betrokken; 

32. onderstreept dat het HLF-4 ook de grondslag moet leggen voor een ruimer, wereldwijd 

partnerschap voor ontwikkeling, door opkomende donorlanden, met name landen waarvan 

het ontwikkelingsbeleid niet is onderworpen aan de internationale normen inzake 

doeltreffendheid van de hulp, nauwer te betrekken; roept de EU op hierbij het voortouw te 

nemen, om ervoor te zorgen dat hulp uit deze landen in overeenstemming is met de 

overeengekomen internationale beginselen voor officiële ontwikkelingshulp; is van mening 

dat dit niet mag leiden tot een afzwakking van de bestaande normen inzake doeltreffendheid 

van de hulp en de fundamentele beginselen ervan; 

33. is van oordeel dat het Europees Parlement, gezien zijn democratische controlefunctie, 

betrokken moet blijven bij de lopende herdefinitie van het programma inzake de 

doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, met inbegrip van passende deelname aan de 

vergadering van Busan; 

34. verzoekt de Unie en haar lidstaten bijzondere aandacht te blijven geven aan de kwaliteit van 

de steunverlening en te pleiten voor een internationale agenda waarin ontwikkeling centraal 

staat; 

35. vraagt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

 


