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EU-ontwikkelingshulp

Wereldwijd leven bijna een miljard mensen in extreme armoede.
Nog veel meer lijden honger, zijn ziek of hebben geen toegang
tot gezondheidszorg of onderwijs. Het Parlement ontvangt
geregeld vragen van burgers over de rol van de EU op het vlak
van internationale ontwikkelingssteun.

De bijdrage van de EU tot de ondersteuning van ontwikkeling is essentieel en parlementaire steun en controle
vormen een belangrijk element hiervan.

De Europese Unie en haar lidstaten verstrekken samen meer dan de helft van alle overheidssteun wereldwijd
en vormen daarmee de grootste steundonor ter wereld. In 2013 hebben zij 56,5 miljard EUR uitgegeven om
andere landen te helpen bij de strijd tegen armoede. Met haar ontwikkelingsbeleid wil EU goed bestuur
aanmoedigen en universele problemen zoals hongersnood en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen
aanpakken.

Momenteel verstrekt de EU ontwikkelingssteun aan ongeveer 150 landen. Vanaf 2014 is de EU evenwel meer
aandacht gaan besteden aan de armste plaatsen in de wereld. Daarom wordt de rechtstreekse EU-steun aan
grote landen zoals India, Maleisië en heel wat Latijns-Amerikaanse landen die de voorbije jaren een sterke
economische groei hebben gekend, geleidelijk afgebouwd.

De EU verstrekt een combinatie van diverse soorten steun aan landen in nood. Zij verschaft financiering in de
vorm van subsidies ter ondersteuning van projecten en organisaties die haar ontwikkelingsdoelstellingen
helpen verwezenlijken. De EU biedt ook overheidsopdrachten aan en verstrekt budgettaire en sectorale
ondersteuning.

De EU werkt samen met overheden maar ook met organisaties uit het maatschappelijk middenveld zoals
ngo's, vakbonden, mensenrechtengroeperingen, milieuorganisaties, kamers van koophandel enzovoort.

De EU-programma's worden regelmatig aan onafhankelijke controles onderworpen. De Europese Commissie
en de delegaties van de EU in de landen die steun ontvangen, houden toezicht op de gefinancierde projecten
en programma's. Externe deskundigen bezoeken de projecten om na te gaan welke resultaten de EU-
financiering oplevert. Daarnaast neemt de Europese Rekenkamer elk jaar een aantal specifieke projecten en
landenprogramma's onder de loep.

Verantwoordelijke diensten van de EU

Op EU-niveau is de afdeling voor internationale samenwerking en ontwikkeling van de Europese Commissie
(EuropeAid) verantwoordelijk voor de uitvoering, aanwending en verstrekking van ontwikkelingshulp. De
afdeling van de Commissie voor humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO) staat in voor het beheer van
een Europees mechanisme voor hulp bij rampen binnen en buiten de EU.

http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
http://ec.europa.eu/europeaid/
http://ec.europa.eu/echo/index_en
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De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) zorgt op zijn beurt voor synergieën tussen ontwikkeling en
andere externe-actiegebieden zoals mensenrechten, veiligheid, stabiliteit en conflictpreventie.

Binnen het Europees Parlement is de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) verantwoordelijk voor de
promotie, uitvoering en controle van het ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid van de Europese Unie. De
commissie draagt bij tot de vormgeving van het wetgevingskader betreffende EU-ontwikkelingssteun, beslist
mee over de begroting voor de EU-steunuitgaven en volgt de activiteiten van de Europese Commissie, de
EDEO en alle andere gebruikers van EU-steun op de voet.

EJO 2015 (het Europees Jaar voor ontwikkeling 2015) en de internationale context

2015 is het Europees Jaar voor ontwikkeling (EJO 2015) − een jaar waarin het de bedoeling is de kennis van de
Europese burgers over en hun betrokkenheid bij de ontwikkelingssamenwerking van de EU te vergroten. Het
Europees Parlement was een van de voortrekkers bij de totstandkoming van het EJO. Op 2 april 2014 keurde
het een wetgevingsresolutie over dit onderwerp goed. De Parlementsleden benadrukten hierbij dat uit de
nodige aandacht voor de problematiek van wereldwijde onderlinge afhankelijkheid blijkt dat ontwikkeling
meer inhoudt dan steun alleen en bevorderlijk is voor de rechtstreekse betrokkenheid van de bevolking bij
ontwikkeling.

Aangezien de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD's) eind 2015 aflopen, moet een
ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 een oplossing bieden voor talrijke uitdagingen zoals het
uitbannen van armoede en honger, verbeteringen op het vlak van gezondheid en onderwijs, het duurzaam
maken van steden, de bestrijding van de klimaatverandering en de bescherming van zeeën en wouden. Het
Europees Parlement heeft op 13 juni 2013 een resolutie goedgekeurd over de millenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling en de vaststelling van het kader voor de periode na 2015.

In september 2015, tijdens de buitengewone top over duurzame ontwikkeling, zullen de wereldleiders de
agenda waarschijnlijk goedkeuren.

Meer informatie

Op de website van het Europees Parlement is achtergrondinformatie te vinden over het ontwikkelingsbeleid
van de EU en over humanitaire hulp.

Daarnaast analyseert de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) specifieke onderwerpen en
sectoren waarop de EU-ontwikkelingssamenwerking betrekking heeft. De onderzoeksdienst van het Europees
Parlement (EPRS) heeft dit jaar briefings gepubliceerd over onder meer het Europees Jaar voor ontwikkeling,
Europa in de wereld, onderwijs en vrouwen en meisjes. In een in januari 2015 gepubliceerde diepgaande
analyse wordt ingegaan op de uitdaging van de coördinatie van het ontwikkelingsbeleid in Europa.
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