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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. merkt op dat artikel 9 C, lid 6 van het Verdrag van Lissabon (het nieuwe Verdrag) bepaalt 
dat "de Raad Buitenlandse Zaken [...] het externe optreden van de Unie [uitwerkt] volgens de 
door de Europese Raad vastgestelde strategische lijnen en zorgt voor de samenhang in het 
optreden van de Unie", en dat artikel 9 E, lid 4 bepaalt dat de vice-voorzitter van de 
Commissie/de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid "[toeziet] op de samenhang van het externe optreden van de Unie";

2. is verheugd over het feit dat artikel 10 A, lid 2 van het nieuwe Verdrag, onder titel V, 
hoofdstuk 1, als één van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie expliciet 
gewag maakt van de "[duurzame] ontwikkeling van de ontwikkelingslanden op economisch, 
sociaal en milieugebied, met uitbanning van de armoede als voornaamste doel" en van "het 
verlenen van hulp aan volkeren, landen en regio’s die te kampen hebben met natuurrampen 
of door de mens veroorzaakte rampen";

3. is verheugd over het feit dat ontwikkelingssamenwerking in deel vijf (Extern optreden van de 
Unie), titel III (Samenwerking met derde landen en humanitaire hulp) van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt behandeld als zelfstandig 
beleidsgebied dat op gelijke voet staat met andere gebieden;

4. is tevens ingenomen met het feit dat in het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (artikel 188 J) humanitaire hulp wordt erkend als volwaardige beleidssector van de 
Europese Unie, die in de wereld de eerste donor van humanitaire hulp is; wijst erop dat dit 
ertoe heeft geleid dat de drie instellingen op 18 december 2007 na een zeer vruchtbaar 
gemeenschappelijk beraad een Europese consensus over humanitaire hulp hebben 
goedgekeurd;

5. is ingenomen met het feit dat het VWEU (artikel 188 D) de doelstelling om "armoede terug 
te dringen en uiteindelijk uit te bannen" tot hoofddoel van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie verklaart; stelt met klem dat dit hoofddoel
in de context moet worden geplaatst van de verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen waartoe de internationale gemeenschap zich op de 
millenniumtop van de VN in 2000 heeft verplicht;

6. is ingenomen met het feit dat het nieuwe Verdrag bindende bepalingen bevat betreffende 
bescherming van de rechten van kinderen in het kader van de interne en externe 
doelstellingen van de Europese Unie;

7. verwelkomt het feit dat het VWEU (artikel 188 D) voorschrijft dat het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten "[elkaar] 
completeren en versterken", waardoor de lidstaten en de Unie ertoe worden verplicht naar 
een nauwere donorcoördinatie en een betere taakverdeling te streven, wat zal bijdragen tot 
een verhoogde effectiviteit van de hulpverlening;

8. hoopt dat deze verplichting tot wederzijdse complementariteit van het beleid van de Unie en 
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de lidstaten overeenkomstig de oproep van het rapport van de OESO/DAC peer review van 
juni 2007 in een grotere duidelijkheid ten aanzien van de respectievelijke rol van de 
Commissie en de lidstaten zal resulteren en zal uitmonden in een sterk gemeenschappelijk 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid waarin het beleid van de verschillende lidstaten beter 
kan worden gecoördineerd en overlappingen tussen de acties van de lidstaten en de 
Commissie kunnen worden vermeden, teneinde zo de kosteneffectiviteit en doeltreffendheid 
van de hulpverlening te verhogen;

9. constateert tevens dat artikel 188 D van het VWEU bepaalt dat "de Unie [...] bij de 
uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening 
[houdt] met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking"; benadrukt dat de Unie 
alleen in staat zal zijn zowel aan de ontwikkelingsdoelstellingen als ook aan de in het nieuwe 
Verdrag vermelde waarden van de Unie te voldoen, indien zij hoge prioriteit toekent aan de 
coherentie van het ontwikkelingsbeleid; benadrukt dat de tussentijdse herziening van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2008 tot concrete en beslissende stappen moet leiden 
in de richting van een volledige coherentie met de doelstellingen van het EU-
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zoals de snelle afbouw van alle handelsverstorende 
subsidies; 

10. wijst er met klem op dat er met het oog op de coherentie van het ontwikkelingsbeleid op 
administratief niveau nog steeds behoefte bestaat aan een specifiek directoraat-generaal voor 
ontwikkelingssamenwerking, belast met beleidsontwikkeling, beleidsadvisering en 
beleidsmanagement op het gebied van de EU-ontwikkelingssamenwerking, en, op politiek 
niveau, aan een commissaris die specifiek is belast met het ontwikkelingsbeleid van de EU in 
alle ontwikkelingslanden en die in staat is de belangen van dit beleid in het college van 
commissarissen en ten opzichte van de Raad te behartigen;

11. verzoekt de Commissie de zowel op beleidsniveau als op budgettair gebied bestaande 
inconsistente organisatie van de structuur en de bevoegdheden van haar directoraten-generaal 
te corrigeren; pleit ervoor het Directoraat-generaal Ontwikkeling te belasten met de 
verantwoordelijkheid voor de gehele ontwikkelingssamenwerking van de EU, met inbegrip 
van de samenwerking met de niet tot de ACS behorende ontwikkelingslanden, en spreekt 
zich uit voor de integratie van EuropeAid in het Directoraat-generaal Ontwikkeling;

12. verzoekt de Commissie en de Raad, gezien het feit dat een groot deel van de huidige en 
toekomstige externe betrekkingen van de EU gericht is op ontwikkelingssamenwerking, er 
zorg voor te dragen dat ontwikkelingsdeskundigen van het Directoraat-generaal 
Ontwikkeling en de ministeries van de lidstaten naar behoren betrokken zijn bij de opzet van 
de Dienst voor extern optreden en vertegenwoordigd zijn in deze dienst zelf;

13. is verheugd over de uitbreiding van de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing) en 
benadrukt dat deze ertoe moet leiden dat het Parlement een echt en effectief recht van 
democratisch toezicht heeft op alle aspecten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de Unie;

14. benadrukt dat het Parlement moet komen tot een geschikte parlementaire structuur en 
organisatie om doeltreffend toezicht te kunnen houden op de tenuitvoerlegging van de wetten 
door welke de bepalingen van het nieuwe Verdrag worden omgezet;
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15. betreurt dat zowel de Raad als de Commissie zich in het verleden niet altijd bereid hebben 
getoond het controlerecht van het Parlement in volle omvang te erkennen; verheugt zich over 
de recentelijk door het Interinstitutioneel Akkoord inzake comitéprocedures ingevoerde 
verbeteringen, die een eerste stap in de goede richting vormen; 

16. roept in dit verband op tot uitbreiding van de gebieden waarop de regelgevingsprocedure met 
toetsing van toepassing is;

17. is verheugd over het feit dat in het nieuwe Verdrag artikel 179, lid 3 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap is geschrapt volgens hetwelk het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) buiten de werkingssfeer van dat Verdrag valt, en merkt op dat het 
EOF hierdoor kan worden geïntegreerd in de begroting van de Unie zonder dat het Verdrag 
te dien einde hoeft te worden gewijzigd; verzoekt de Raad en de Commissie om het EOF bij 
de tussentijdse herziening in 2008/2009 op te nemen in de begroting van de Unie, teneinde de 
democratische legitimiteit van een belangrijk onderdeel van het EU-ontwikkelingsbeleid en 
de bijbehorende begroting te verhogen.
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