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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. 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 hierdoor bij de Unie meer initiatief op het vlak van 
beleidsvoering komt te liggen. Dit zou moeten leiden tot een betere coördinatie van 
donoren en een betere verdeling van de arbeid en tot een grotere effectiviteit van de 
hulpverlening, maar het impliceert tevens meer verantwoordelijkheden voor de 
instellingen van de Unie, waaronder het Parlement;

2. verwelkomt het feit dat in artikel 208, lid 1 van het VWEU ondubbelzinnig 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 derhalve een goede 
weerslag vormen van de integriteit daarvan als EU-bevoegdheden 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 consistentie 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. 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, en dat, als onderdeel van dit 
streven, de verantwoordelijkheid voor zowel ontwikkelingssamenwerkingsbeleid als de 
uitvoering van dat beleid opnieuw moet komen te liggen bij de commissaris voor 
ontwikkeling en humanitaire hulp; dringt er tevens op aan dat deze nieuwe dienst volledig 
verantwoording aflegt aan het Parlement;

6. beklemtoont dat de huidige praktijk van opsplitsing van de vaststelling, programmering en 
uitvoering van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerkingsbeleid moet 
worden beëindigd om de efficiëntie van de ontwikkelingssamenwerking van de EU te 
vergroten, alsmede om goed functionerende samenwerkingsmechanismen tussen de 
verschillende diensten voor extern optreden te ontwikkelen ter voorbereiding op de
Europese Dienst voor extern optreden; dringt erop aan dat het Parlement volledig 
betrokken wordt bij de omschrijving van de opzet van de Europese Dienst voor extern 
optreden;

7. verwelkomt de vereiste voor toestemming (goedkeuring) door het Parlement 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;

8. 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 
binnen 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 zo efficiënt mogelijk moeten voorbereiden.
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