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Het Europees Jaar 
van de ontwikkeling

In tijden van economische crisis, wanneer de Europeanen geneigd kunnen zijn om vooral met hun 
eigen problemen bezig te zijn, richt de EU haar politieke aandacht op de ontwikkelingslanden, onder 
het motto «Onze wereld, onze toekomst, onze waardigheid». 2015 wordt wereldwijd een belangrijk 
jaar. Het is de deadline voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, 
in september 2015 wordt de bijzondere VN-top over duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
gehouden en in december vindt de klimaatconferentie van Parijs plaats.

Oorsprong van het Jaar
Sinds 1983 wijdt de EU elk jaar aan een bepaald thema om mensen er meer bewust van te maken en 
een sterk signaal af te geven over het politieke belang ervan. In veel gevallen heeft zo’n Europees Jaar 
geleid tot nieuwe Europese maatregelen of wetgeving op het gebied in kwestie. Tot nog toe waren de 
meeste Europese Jaren gewijd aan belangrijke sociale kwesties binnen de EU. Met het Europees Jaar van 
de ontwikkeling (EJO) wordt de schijnwerper voor de eerste keer op het externe optreden van de EU gezet.
Het idee om een jaar aan ontwikkelingskwesties te wijden, vindt zijn oorsprong in 2010-2011. Het 
wordt toegeschreven aan het Letse Platform voor ontwikkelingssamenwerking, dat deel uitmaakt van 
de overkoepelende niet-gouvernementele organisatie Concord, en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité, maar kreeg geleidelijk aan brede steun van de andere instellingen.

De belangrijke bijdrage van het Europees Parlement
Bij de verwezenlijking van het idee heeft het EP het voortouw genomen: zijn resolutie van 23 oktober 2012 
over een agenda voor verandering bevatte een specifieke aanbeveling om 2015 tot Europees Jaar van de 
ontwikkeling uit te roepen.
Deze aanbeveling vond ook gehoor bij de Voorzitter van het EP, die samen met de voorzitter van het EESC 
een brief aan de voorzitter van de Commissie schreef om zijn steun te vragen voor het voorstel om van 
2015 het Europees Jaar van de ontwikkeling te maken.
Op basis van een Commissievoorstel van juli 2013 gaven het EP (op 2 april 2014) en de Raad (op 14 april 2014) 
hun formele goedkeuring aan het besluit om 2015 uit te roepen tot Europees Jaar van de ontwikkeling. In 
zijn resolutie benadrukte het EP dat 2015 het geschikte moment is om de verwezenlijkingen te presenteren 
van het Europese ontwikkelingsbeleid, dat in het algemeen brede steun van de Europese burgers krijgt, 
maar waarvan de bijzonderheden onvoldoende bekend zijn. Het idee voor het motto van het EJO werd actief 
gepromoot en verdedigd door de Commissie ontwikkelingssamenwerking en haar voorzitter, die benadrukte 
dat het concept «menselijke waardigheid» als voornaamste doel van ontwikkelingssamenwerking centraal 
moet staan in het Europees Jaar van de ontwikkeling. De EP-leden onderstreepten ook
dat het EJO moet bijdragen aan een beter begrip van beleidscoherentie voor ontwikkeling, namelijk het 
beperken van negatieve effecten van andere beleidsgebieden op ontwikkelingslanden, en tussen burgers 
in Europa en in ontwikkelingslanden een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit en 
opportuniteit tot stand moet helpen brengen in een wereld in verandering en met een steeds sterkere 
onderlinge verbondenheid. Zij benadrukten dat maatschappelijke organisaties en de partnerlanden 
volledig bij de activiteiten van het EJO moeten worden betrokken. Mondiale onderlinge afhankelijkheid 
moet een centraal aandachtspunt zijn, om aan te tonen dat ontwikkelingsbeleid meer is dan alleen maar 
steun, en om rechtstreekse
betrokkenheid bij en kritisch denken over ontwikkeling stimuleren. De EP-leden wezen ook op de behoefte 
aan bewustmaking over alle vormen van genderdiscriminatie, die ontwikkeling in de weg staan.
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De drie officiële doelstellingen van het EJO:
1.  de Europese burgers over de activiteiten van de EU en de lidstaten op het gebied van ontwik-

kelingssamenwerking;
2.   rechtstreekse betrokkenheid bij, kritisch nadenken over en actieve belangstelling voor ontwik-

kelingssamenwerking onder EU-burgers en belanghebbenden stimuleren;
3.   de voordelen van de ontwikkelingssamenwerking van de EU en van mondiale onderlinge afhankelijkheid 

beter bekend maken, en tot een beter begrip van beleidscoherentie voor ontwikkeling komen.

Organisatie van het EJO
Het EJO zal bestaan uit verschillende evenementen en acties (prijzen, wedstrijden voor scholen, 
reclamecampagnes, debatten, sportevenementen enz.) op Europees en nationaal niveau, in het kader 
van nationale werkprogramma’s, waarbij maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden 
betrokken zullen worden. Alle evenementen zullen gebaseerd zijn op de visuele identiteit, het motto en 
de thematische kalender van de campagne: 12 thema’s zullen structuur geven aan de evenementen op 
Europees, nationaal en lokaal vlak. Januari is gewijd aan het thema “Europa in de wereld”, februari aan 
“Onderwijs”, maart aan “Vrouwen en meisjes”, april aan “Gezondheid”, mei aan “Vrede en veiligheid”, juni 
aan “Kinderen en jongeren”, augustus aan “Humanitaire hulp”, september aan “Demografie en migratie”, 
oktober aan “Voedselveiligheid”, november aan “Duurzame ontwikkeling en klimaatmaatregelen” en 
december aan “Mensenrechten en bestuur”.
Het EJO beschikt over een eigen website, waartoe alle partners toegang hebben, alsook eigen sociale 
media en een door de Europese Commissie beheerde groep van belanghebbenden.

Belangrijkste evenementen
Deze omvatten de officiële opening in Riga (georganiseerd door het Letse voorzitterschap van de Raad) op 
9 januari, een cultureel evenement op 17 januari, een genderevenement op 2 maart in Riga, de Europese 
ontwikkelingsdagen op 2 en 3 juni, en een slotevenement dat op 8 december wordt georganiseerd door 
het Luxemburgse voorzitterschap. Daarnaast organiseert het Comité van de Regio’s op 1 en 2 juni het 
“Congres van de gedecentraliseerde samenwerking” in Brussel, met 800 à 1 000 deelnemers, waarvan 
naar verwachting velen uit ontwikkelingslanden zullen komen.

Betrokkenheid van het Europees Parlement
De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het EP zal een bijdrage leveren aan verscheidene EJO-
evenementen. Het gaat onder meer om een panel op hoog niveau tijdens de Europese ontwikkelingsdagen, 
een debat over de meisjes als ontwikkelingsactoren tijdens de opendeurdagen van het EP in mei 2015, een 
evenement op de wereldtentoonstelling 2015 in Milaan en een interparlementaire commissievergadering 
met nationale parlementen over de ontwikkelingsdoelstellingen voor na 2015, die aan het eind van het jaar 
zal worden plaatsvinden.

Verwacht effect in een moeilijke politieke context
2015 wordt een belangrijk jaar voor de ontwikkelingssamenwerking. Er wordt verwacht dat op de 
buitengewone top over duurzame ontwikkeling in september 2015 overeenstemming zal worden bereikt over 
een nieuwe reeks gezamenlijke doelstellingen voor na 2015, ter vervanging van de millenniumdoelstellingen 
voor ontwikkeling. Er zullen ook andere mogelijk beslissende evenementen plaatsvinden, zoals de derde 
Internationale Conferentie inzake ontwikkelingsfinanciering van juni 2015 en de COP21-klimaatconferentie 
in december in Parijs. Op operationeel niveau worden we geconfronteerd met aanslepende humanitaire
crises in het Midden-Oosten, dat wordt gedestabiliseerd door de Syrische burgeroorlog en de opkomst 
van IS, alsook de ebola-epidemie en verscheidene conflicten in Afrika. Dit alles betekent dat internationale 
solidariteit essentieel blijft in een geglobaliseerde en onstabiele wereld. In deze context van het EJO een 
belangrijke rol spelen door de steun van het grote publiek in te roepen voor de belangrijke toezeggingen 
die, ondanks de context van economische crisis in Europa, nodig zullen zijn.
Volgens Linda McAvan (S&D, VK), voorzitter van de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het EP, is 
2015 «een gelegenheid om over het ontwikkelingsbeleid van de EU te praten, verhalen uit te wisselen over 
wat er al bereikt is, de voortgang van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het reële verschil 
dat deze verwezenlijkingen maken in de armste landen van de wereld. Het moet echter over meer gaan dan 
verwezenlijkingen in het verleden en warme woorden.
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In 2015 moet ook actie worden ondernomen op ontwikkelingsgebied, zodat dit jaar blijvende resultaten 
oplevert.» De EU is weliswaar nog steeds de grootste verstrekker van officiële ontwikkelingshulp (ODA), 
maar problemen met versnippering van de hulp (door onvoldoende coördinatie tussen de EU en de 
lidstaten), gebrekkige samenhang tussen de verschillende beleidsgebieden van de EU, en met name 
de wanverhouding tussen vastleggings- en betalingskredieten, die de uitvoering van de EU-begroting 
bemoeilijkt, schaden de geloofwaardigheid van de EU als leidende ontwikkelingsactor.
Het EJO kan dan ook worden aangegrepen om de coördinatie tussen de Europese en de nationale 
ontwikkelingssamenwerking te verbeteren door middel van een verplicht mechanisme, zoals het EP heeft 
voorgesteld, door meer beleidscoherentie voor ontwikkeling (d.w.z. dat op andere beleidsgebieden van 
de EU meer rekening moet worden gehouden met het effect op ontwikkeling), en door het aanboren van 
nieuwe financieringsbronnen voor ontwikkeling.

Verdere lectuur
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, januari 2015.
A. Brown en E. Hefer (red.), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action, European Think Tanks Group, september 2014.
Dit is een geactualiseerde versie, naar aanleiding van de opening van het EJO 2015, van een “In een 
notendop»-nota die in januari is gepubliceerd.
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