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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. verwelkomt het feit dat in artikel 208, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) wordt bepaald dat “[het] ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
van de Unie en dat van de lidstaten [elkaar] completeren en versterken”. Dit in 
tegenstelling tot het huidige artikel 177, lid 1 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, waarin gesproken wordt van een “beleid van de Gemeenschap 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, dat een aanvulling vormt op het beleid 
van de lidstaten”; benadrukt dat het initiatief op het vlak van beleidsvoering hierdoor 
meer bij de Unie komt te liggen. Dit zou moeten leiden tot een betere coördinatie van 
donoren, een betere verdeling van de werkzaamheden en tot een grotere effectiviteit van 
de hulpverlening, maar het impliceert tevens meer verantwoordelijkheden voor de 
instellingen van de Unie, waaronder het Parlement; 

2. spreekt er zijn waardering voor uit dat in artikel 208, lid 1, van het VWEU duidelijk 
wordt bepaald dat het “[hoofddoel] van het beleid van de Unie op dit gebied is de 
armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen”; dringt erop aan dat deze primaire 
doelstelling wordt geplaatst binnen de context van de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; herhaalt dat met deze 
ontwikkelingsdoelstelling rekening moet worden gehouden bij alle beleid dat gevolgen 
kan hebben voor ontwikkelingslanden en dat het Parlement een zeer belangrijke rol speelt 
bij het toezicht op de uitvoering van deze Verdragsdoelstelling;

3. verwelkomt het feit dat in artikel 214 van het VWEU humanitaire hulp wordt erkend als 
volwaardig onderdeel van het EU-beleid en dat humanitaire hulpacties moeten worden 
uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van het internationaal recht, en de beginselen 
van onpartijdigheid, neutraliteit en non-discriminatie; is van oordeel dat hoofdstuk 1 
(Ontwikkelingssamenwerking) en hoofdstuk 3 (Humanitaire hulp) van titel III een 
heldere rechtsgrondslag vormen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp en aangeven 
dat dit integraal EU-bevoegdheden zijn waarop de gewone wetgevingsprocedure (op 
basis van medebeslissing) van toepassing is; 

4. dringt erop aan dat de beperking van het aantal Commissarissen met ingang van 1 
november 2014 (artikel 17, lid 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (zoals 
gewijzigd door het Verdrag van Lissabon)) niet mag leiden tot de afschaffing van een 
Commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp en dat deze Commissaris 
verantwoordelijk moet blijven voor het ontwikkelingsbeleid van de EU en voor het 
directoraat-generaal en de diensten die verantwoordelijk zijn voor de beleidsbepaling, de 
beleidsadviezen en het beleidsbeheer van de ontwikkelingssamenwerking van de EU. Dit 
in nauwe samenwerking met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid teneinde de logische structuur van het externe optreden te 
waarborgen overeenkomstig artikel 208, lid 1 van het VWEU, waarin wordt bepaald dat 
de EU “bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de 
ontwikkelingslanden rekening [houdt] met de doelstellingen van de 
ontwikkelingssamenwerking”;
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5. wijst erop dat er binnen de EU een sterkere positie moet worden toegekend aan 
ontwikkelingssamenwerking, versterkt door een bestuurlijke organisatie die 
verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering daarvan; benadrukt dat de 
Commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp op daadkrachtiger wijze leiding 
dient te geven aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid dan thans het geval is;

6. benadrukt dat de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden de Commissie 
zal helpen bij de verdere en snellere hervorming en vereenvoudiging van de directoraten-
generaal die verantwoordelijk zijn voor extern optreden; dringt erop aan dat het 
Parlement volledig wordt betrokken bij de besluitvorming over de structuur van de 
Europese Dienst voor extern optreden; dringt er tevens op aan dat deze nieuwe dienst 
volledig verantwoording aflegt aan het Parlement; dringt er echter tevens op aan dat de 
verantwoordelijkheid voor zowel ontwikkelingssamenwerkingsbeleid als de uitvoering 
van dat beleid moet liggen bij de Commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp; 

7. wijst erop aan dat voor een samenhangend ontwikkelingsbeleid bij voortduring een 
specifiek directoraat-generaal voor ontwikkelingssamenwerking op bestuurlijk niveau 
vereist is dat verantwoordelijk is voor beleidsbepaling, beleidsadvies en beleidsbeheer 
met betrekking tot EU-ontwikkelingssamenwerking;

8. beklemtoont dat de huidige praktijk van opsplitsing van de vaststelling, programmering 
en uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid moet worden beëindigd om de 
efficiëntie van de ontwikkelingssamenwerking van de EU te vergroten; 

9. benadrukt de noodzaak van logische opzet en het integreren van de programmering 
voor ontwikkelingsteun en humanitaire hulp voor Afrika, het Caribische Gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen), alsook Azië en Latijns-Amerika;

10. verzoekt de Commissie de zowel op beleidsniveau als op budgettair gebied de bestaande 
onlogische 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;

11. verwelkomt de eis dat het Parlement toestemming (goedkeuring) moet geven voor het 
sluiten van internationale overeenkomsten op terreinen waarop de gewone 
wetgevingsprocedure of de speciale wetgevingsprocedure (waarbij goedkeuring van het 
Parlement vereist is) van toepassing is (artikel 218, lid 6 (a) (v) van het VWEU); 
benadrukt dat dit zal leiden tot meer transparantie en meer democratische controle door 
het Parlement van alle aspecten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie;

12. stelt vast dat in het Verdrag van Lissabon de gebruikelijke wetgevingsprocedure 
(medebeslissing) inzake het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid gehandhaafd blijft; wijst 
er met nadruk op dat dit slechts kan betekenen dat het Parlement volledig gebruik kan 
maken van zijn recht alle aspecten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de EU 
democratisch te controleren; 
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13. verwelkomt de opname in artikel 5, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(zoals gewijzigd door het Verdrag van Lissabon) van controle door de nationale 
parlementen op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel; is van mening dat grotere 
betrokkenheid van de nationale parlementen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 
van de EU de wederzijdse complementariteit tussen de Unie en de lidstaten zal vergroten 
en daarnaast zal leiden tot een groter publiek bewustzijn van de activiteiten van de Unie 
op dat vlak; benadrukt dat het Europees Parlement en de nationale parlementen dit uiterst 
efficiënt moeten voorbereiden;

14.  verwelkomt het feit dat in het Verdrag van Lissabon dwingende bepalingen zijn 
opgenomen ter bescherming van de rechten van het kind in de interne en externe 
doelen van de EU;

15. verwelkomt het feit dat in het Verdrag van Lissabon 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 Europese Unie, teneinde de democratische legitimiteit van een 
belangrijk onderdeel van het EU-ontwikkelingsbeleid en de bijbehorende begroting te 
verhogen;

16. benadrukt het feit dat de Unie slechts wanneer er een hoge prioriteit wordt toegekend 
aan de samenhang in het ontwikkelingsbeleid, in staat zal zijn om de 
ontwikkelingsdoelstellingen en de in het Verdrag van Lissabon neergelegde waarden 
van de EU te verwezenlijken;

17. verwelkomt het vooruitzicht op een meer gestroomlijnde institutionele architectuur op 
EU-niveau ter coördinatie van Europa’s beleid op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen, maar wijst erop dat het ontwikkelingsbeleid om werkelijk effectief te zijn, 
gebaseerd moet zijn op het beginsel van partnerschap met en eigen inbreng van de 
begunstigde landen.
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