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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de goedkeuring door de Europese Raad van Brussel in juni 2004 van de 
definitieve tekst van het Grondwetsverdrag die is voortgevloeid uit de moeilijke en complexe 
werkzaamheden van de Europese Conventie over de toekomst van Europa en de 
Intergouvernementele Conferentie; 

2. beschouwt de opstelling van het Grondwetsverdrag als een historische stap voorwaarts in het 
Europese eenwordingsproces, daar hierin voor het eerst humanitaire en ontwikkelingshulp 
worden erkend als principes en verantwoordelijkheden die bepalend zijn voor de aard en de 
activiteiten van de Europese Unie; acht het een belangrijke stap voorwaarts dat nu op alle 
beleidsterreinen van de Unie rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid; 

3. stelt vast dat de rol van de Commissie bij onderhandelingen over handelsakkoorden is 
versterkt en dat het Europees Parlement een recht op informatie heeft, zij het een beperkt 
recht; beschouwt dit als een stap in de richting van grotere effectiviteit en transparantie; 

4. is verheugd over het feit dat de Europese Unie met de vaststelling van het Grondwetsverdrag 
de langverwachte rechtspersoonlijkheid krijgt die haar op het internationale toneel een 
krachtiger stem zal geven, in het bijzonder in haar betrekkingen met de Verenigde Naties en 
hun diverse agentschappen; benadrukt dat de EU hierdoor beter wordt vertegenwoordigd, 
meer verantwoordelijkheden krijgt, effectiever wordt en over een groter potentieel kan 
beschikken in haar betrekkingen met ontwikkelingslanden; benadrukt voorts dat de 
rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie de status van de huidige delegaties van de 
Commissie in de wereld zal verhogen, met name die van de delegaties die werkzaam zijn in 
landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Zuidzee (ACS-landen) en, meer in het 
algemeen, in ontwikkelingslanden over de gehele wereld; 

5. wijst erop dat het beginsel van solidariteit met de ontwikkelingslanden dankzij het 
Grondwetsverdrag een van de fundamentele waarden is geworden die de identiteit van de 
Europese Unie bepalen en richting geven aan haar handelen; 

6. herinnert eraan dat intra-Europese solidariteit - een van de fundamentele waarden - vanaf het 
begin van het Europese eenwordingsproces heeft bewezen een waarborg te zijn voor 
stabiliteit en vrede in Europa; benadrukt voorts dat de EU tegen deze achtergrond van 
Europese solidariteit nu een belangrijke stap voorwaarts heeft gezet door in haar 
Grondwetsverdrag te erkennen dat solidariteit niet beperkt kan blijven tot haar eigen 
grondgebied en bevolking, maar ook buiten haar grenzen getoond dient te worden;  

7. is ingenomen met de erkenning van wereldwijde solidariteit als leidend beginsel voor de 
diverse terreinen van EU-beleid; is voorts verheugd over het feit dat, met de vaststelling van 
het Grondwetsverdrag, wereldwijde solidariteit de drijvende kracht zal zijn achter het 
optreden van de EU op het gebied van ontwikkeling en humanitaire hulp; is van opvatting dat 
door solidariteit op wereldwijd niveau te brengen een bijdrage wordt geleverd tot 
waarborging van vrede en stabiliteit op de wereld; 
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8. merkt op dat zijn vorige advies was gebaseerd op de basistekst die was opgesteld door de 
Europese Conventie over de toekomst van Europa; stelt met genoegen vast dat in de 
definitieve tekst van de Grondwet het merendeel van de resultaten op het gebied van 
ontwikkelingsbeleid, internationale samenwerking en humanitaire hulp is gehandhaafd; 
herbekrachtigd derhalve zijn eerdere advies-Wijkman1 en de door de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking in juli 2003 goedgekeurde conclusies; 

9. neemt met grote instemming kennis van het feit dat uitroeiing van de armoede in het 
Grondwetsverdrag is opgenomen als primaire doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van 
de EU; acht mainstreaming van de millenniumdoelstellingen in het gehele externe optreden 
van de Unie van uitzonderlijk belang; 

10. is zeer tevreden dat veel van zijn aanbevelingen zijn opgenomen in de definitieve tekst van 
de Grondwet, met name de aanbevelingen ten aanzien van humanitaire hulp, waarbij het 
neutraliteitsbeginsel een van de basale richtsnoeren van de Grondwet is geworden; 

11. betreurt niettemin dat de Intergouvernementele Conferentie andere voor het 
ontwikkelingsbeleid belangrijke suggesties niet heeft overgenomen, zoals de invoering van 
een specifieke titel "Gemeenschappelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid" en een 
expliciete verwijzing naar enkele fundamentele beginselen van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU, te weten gelijkwaardigheid tussen partners, 
eigendom van ontwikkelingsstrategieën door de betrokken landen en volken en participatie 
van alle maatschappelijke geledingen, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld; 

12. is verheugd dat "goed bestuur" in de algemene bepalingen inzake het externe optreden van de 
Europese Unie wordt erkend als een van de gemeenschappelijke doelstellingen van het 
externe optreden van de Unie; betreurt niettemin dat de "levering van mondiale collectieve 
goederen" niet in deze doelstellingen is opgenomen;   

13. benadrukt dat het van groot belang is dat het ontwikkelingsbeleid een bevoegdheid blijft die 
door de EU en de lidstaten wordt gedeeld; merkt op dat dit betekent dat het 
ontwikkelingsbeleid van de EU en de lidstaten wederzijds aanvullend en versterkend dient te 
zijn en dat implementatieprocedures voor specifieke landen of regio's moeten worden 
geharmoniseerd; is ingenomen met het feit dat het Grondwetsverdrag het 
complementariteitsbeginsel bevordert; benadrukt dat EU-programma's en de 
middelentoewijzingen daarvoor dienen te worden uitgevoerd en beheerd aan de hand van een 
op ontwikkelingsdoelstellingen gebaseerde strategische aanpak voor de lange termijn; 

14. ondersteunt met kracht de in de grondwet vastgelegde verbintenis inzake toezicht op de 
samenhang tussen de diverse onderdelen van het externe optreden van de EU en het externe 
optreden en het beleid van de Unie op andere beleidsterreinen; is van mening dat samenhang 
tussen beleidsterreinen van essentieel belang is om de doelstelling van uitroeiing van de 
armoede te verwezenlijken; herbevestigt zijn inzet met betrekking tot het toezicht op deze 
samenhang; 

                                                 
1 Advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie constitutionele zaken over het 

Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en het advies van het Europees Parlement inzake 
de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC), zoals goedgekeurd op 10 juli 2003 - 
(2003/0902(CNS)) - PE 326.747. 



 

AD\547628NL.doc 5/7 PE 347.194v03-00 

 NL 

15. merkt op dat in het Grondwetsverdrag een duidelijk signaal wordt gegeven ten gunste van 
opneming van het Europees Ontwikkelingsfonds in de algemene begroting van de EU, 
hetgeen reeds lang door het Europees Parlement werd gewenst; is verheugd over het 
voornemen van de Commissie om deze wijziging door te voeren; benadrukt in verband 
hiermee dat het van groot belang is dat wordt gewaarborgd dat de huidige EOF-middelen niet 
worden toegewezen aan andere regio's of doelen; 

16. neemt kennis van de in de Grondwet opgenomen bepaling over het opzetten van een 
Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulp, hetgeen een duidelijk signaal is van de 
belangstelling van de Europese Unie voor ontwikkeling; wijst niettemin met nadruk op de 
uitdaging voor de EU, die speciale zorg en aandacht dient te besteden aan het vaststellen van 
de werkwijze van het korps en ervoor dient te zorgen dat alleen ervaren vrijwilligers aan het 
korps kunnen deelnemen; is van mening dat dit initiatief het proces van verbetering van de 
kwaliteit en professionaliteit van personeel dat bij humanitaire crises wordt ingezet dient te 
versterken via aanvulling van reeds beschikbare opleidingsprogramma's, nauwe 
samenwerking met NGO's, de opstelling van een register van beschikbare hulpbronnen en de 
verspreiding van vooraf geïdentificeerde goede operationele praktijken; verzoekt de 
Commissie haalbaarheidsstudies te verrichten in verband met de toekomstige ontwikkeling 
van deze bepaling; onderstreept de noodzaak van erkenning van het verschil tussen civiele en 
militaire aspecten bij gemeenschappelijke missies op het gebied van ontwapening, 
humanitaire missies, conflictpreventie en handhaving en herstel van vrede, zoals vastgelegd 
in artikel III-309, lid 1; 

17. herinnert aan zijn speciale bezorgdheid over de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden, 
daar jonge mensen de eerste slachtoffers zijn van ziekte, analfabetisme, honger, 
mensenhandel en seksuele uitbuiting, en in een aantal gewapende conflicten zelfs worden 
gedwongen soldaat te worden; 

18. is derhalve verheugd over het feit dat in het Grondwetsverdrag een hoge prioriteit wordt 
gegeven aan de rechten van kinderen en wordt erkend dat het beleid en het optreden van de 
EU op dit terrein zal worden beheerst door de beginselen van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind; 

19. geeft andermaal uiting aan zijn grote bezorgdheid over de situatie van vrouwen in de 
ontwikkelingslanden alsook aan zijn belangstelling voor hun doorslaggevende rol in het 
ontwikkelingsproces; onderschrijft derhalve alle clausules in het Grondwetsverdrag die 
gericht zijn op bevordering van de rechten van vrouwen en de gelijkheid van de geslachten, 
daar deze van bijzonder belang zullen zijn voor de vooruitgang van de ontwikkelingslanden 
in het algemeen, zoals voorzien in het Actieplatform van Peking1 en het Caïro-actieplan; stelt 
met tevredenheid vast dat de gender mainstreaming die van toepassing was op alle 
beleidsterreinen van het vroegere EG-Verdrag dankzij de integratie van de twee verdragen nu 
ook geldt voor het gehele externe optreden van de Unie; 

20. is van opvatting dat letter en geest van het Grondwetsverdrag vanuit het oogpunt van 
ontwikkelingsbeleid en humanitaire verantwoordelijkheid als zeer positief kunnen worden 
beschouwd; 

                                                 
1 United Nations Report on the Fourth Conference on Women, Beijing Declaration and Platform for Action - 

Beijing 4-15 September 1995 (A/CONF.177/20) http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
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21. is vastbesloten zijn steun uit te spreken voor het Grondwetsverdrag en zich ten volle in te 
zetten voor alle stappen die noodzakelijk zijn om bij te dragen tot goedkeuring en ratificatie 
door alle lidstaten alsmede een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding ervan.  

 

 



 

AD\547628NL.doc 7/7 PE 347.194v03-00 

 NL 

 
PROCEDURE 

 
 
Titel Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 
Procedurenummer 2004/2129(INI) 
Commissie ten principale  AFCO 
Nauwere samenwerking Nee 
Rapporteur voor advies 
 Datum benoeming 

Miguel Angel Martínez Martínez 
6.10.2004 

Behandeling in de commissie 6.10.2004     
Datum goedkeuring suggesties 17.11.2004 
Uitslag eindstemming voor: 

tegen: 
onthoudingen: 

29 
0 
1 

Bij de eindstemming aanwezige leden Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė 
Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Fernando 
Fernández Martín, Michael Gahler, Jana Hybášková, Filip Andrzej 
Kaczmarek, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Maria Martens, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Gay Mitchell, Toomas Savi, Pierre Schapira, 
Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, María Elena 
Valenciano Martínez-Orozco 

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers 

John Bowis, Giovanni Claudio Fava, Ana Maria Gomes, Fiona Hall, 
Raymond Langendries, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin 
Scheele, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer 

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 178, lid 2) 

 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

