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ONTWIKKELINGSBELEID — ALGEMENE BEGINSELEN

Het ontwikkelingsbeleid is een van de belangrijkste onderdelen van het buitenlands beleid
van de Europese Unie. De EU heeft haar oorspronkelijke focus op de landen in Afrika, het
Caribisch gebied en de Stille Oceaan geleidelijk uitgebreid en werkt nu samen met zo'n 160
landen wereldwijd. De belangrijkste doelstelling van het ontwikkelingsbeleid van de EU is
om armoede uit te bannen. Andere doelen zijn onder meer het steunen van de mensenrechten
en de democratie, het bevorderen van gendergelijkheid en het aanpakken van uitdagingen op
het gebied van milieu en klimaat. De EU is 's werelds grootste donor van ontwikkelingshulp.

RECHTSGRONDSLAG

— Artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU): algemeen mandaat
en richtsnoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van de EU;

— Artikel 4, lid 4, en artikelen 208 t/m 211 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU);

— Artikelen 312 t/m 316 VWEU: begrotingsaangelegenheden;

— Overeenkomst van Cotonou (met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan) en diverse bilaterale associatieovereenkomsten (krachtens artikel 217 VWEU):
specifieke samenwerkingsovereenkomsten.

BELEIDS- EN FINANCIEEL KADER

A. Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling
Op het internationale niveau vormt de in september 2015 in New York goedgekeurde Agenda
2030 (Onze wereld transformeren: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling) het nieuwe
mondiale kader voor het helpen uitbannen van armoede en het verwezenlijken van duurzame
ontwikkeling tegen 2030. De Agenda 2030 bouwt voort op de MDG's en onderscheidt
17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en 169 bijbehorende streefdoelen. In de
Agenda 2030 is ook de Actieagenda van Addis Ababa van de Verenigde Naties opgenomen,
die in juli 2015 werd aangenomen en waarin uiteen wordt gezet welke middelen nodig zijn
om de Agenda 2030 uit te voeren. In die actieagenda verbindt de EU zich opnieuw tot een
streefcijfer van 0,7 % van haar bni voor ontwikkelingshulp. De EU heeft volledig meegewerkt
aan de opstelling van de nieuwe Agenda 2030 en heeft zich ertoe verbonden deze door te voeren
in haar interne en externe beleid. Met betrekking tot de interne dimensie heeft de Commissie
in november 2016 een mededeling getiteld „Volgende stappen voor een duurzame toekomst
voor Europa” gepubliceerd, waarmee wordt beoogd de SDG's te integreren in het Europees
beleidskader en in de huidige prioriteiten van de Commissie. De Commissie heeft in november
2016 tevens een mededeling over de externe dimensie gepubliceerd waarin de herziening van

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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de Europese consensus inzake ontwikkeling van 2005 wordt voorgesteld om rekening te houden
met de veranderingen in het mondiale beleidskader en de veranderende internationale context.
B. De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkelingsbeleid
Na een reeks intensieve interinstitutionele discussies werd de voorgestelde nieuwe
Europese consensus inzake ontwikkeling op 7 juni 2017 ondertekend door de Voorzitter van
het Europees Parlement, de minister-president van Malta namens de Raad van de EU en de
lidstaten, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Commissie. In de nieuwe
consensus worden de grondbeginselen en de strategie vastgesteld voor het verwezenlijken van
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die de komende 15 jaar richtinggevend zullen zijn
voor het ontwikkelingsbeleid van de EU en de lidstaten. In de nieuwe consensus wordt met
klem bevestigd dat het uitbannen van armoede de primaire doelstelling is van het Europees
ontwikkelingsbeleid.
C. De „Agenda voor verandering” van de EU
In het in mei 2012 door de Raad van de EU goedgekeurde beleidsdocument
„Agenda voor verandering” van de EU worden uitdrukkelijke voorstellen gedaan voor de
vergroting van het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid. In dit document wordt vastgesteld
dat „de bevordering van de mensenrechten, de democratie, de rechtsstaat en goed bestuur”
en „inclusieve en duurzame groei” de twee belangrijkste pijlers van het ontwikkelingsbeleid
zijn. Ook wordt gesteld dat hulpbronnen met name moeten worden toegewezen aan de
„meest behoeftige landen”, met inbegrip van fragiele staten en de minst ontwikkelde landen
(MOL's). Om de hoeveelheid hulp en instrumenten aan te passen aan de specifieke behoeften
en regeringsprestaties van elk land, wordt een nieuw „differentiatiebeginsel” ingevoerd. De
„Agenda voor verandering” heeft de voorbereiding van de hulpprogramma's voor de periode
2014-2020 sterk beïnvloed.
D. Doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en beleidssamenhang
Het Europees ontwikkelingsbeleid bevordert uitdrukkelijk de harmonisering van beleid en een
betere integratie van partnerlanden in financiële toewijzings- en planningsprocessen. Hiertoe
heeft de EU in 2007 een „gedragscode inzake de taakverdeling in ontwikkelingsbeleid”
en in 2011 een „operationeel kader inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp”
vastgesteld. Deze inspanningen stroken met internationale maatregelen die zijn genomen
als reactie op de „Verklaring van Parijs” van de OESO (2005), waarin „participatie,
harmonisatie, afstemming, resultaten en wederzijdse verantwoording” in ontwikkelingshulp
worden bevorderd. Het internationale kader voor de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp
is tweemaal herzien, namelijk in de „Actieagenda van Accra” (2008) en in het „Partnerschap
van Busan voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking” (2011). Beide herzieningen werden
nadrukkelijk gesteund door de EU. De eerste bijeenkomst op hoog niveau van het Partnerschap
voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking vond in april 2014 plaats in Mexico en had tot
doel van de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking het centrale punt te maken
van de agenda voor na 2015. De tweede bijeenkomst op hoog niveau werd eind november 2016
gehouden in Nairobi, Kenia.
In 2005 nam de EU ook het programma „Samenhang in ontwikkelingsbeleid” aan, dat van
toepassing was op twaalf verschillende beleidsterreinen en dat later gehergroepeerd werd in
vijf kerngebieden: 1) handel en financiën, 2) aanpak van de klimaatverandering, 3) garanderen
van wereldwijde voedselzekerheid, 4) zorgen voor een positieve impact van de migratie
op ontwikkeling, en 5) versterking van het verband en de synergie tussen veiligheid en
ontwikkeling in de context van een mondiaal beleid voor vredesopbouw. In een tweejaarlijks
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verslag van de Commissie worden de vorderingen van de EU op het gebied van samenhang in
ontwikkelingsbeleid gemeten. Het meest recente verslag werd in augustus 2015 gepubliceerd.
Het Parlement beraadslaagt vaak over dit thema en heeft een speciale vaste rapporteur voor
samenhang in ontwikkelingsbeleid.
E. Wettelijk en financieel kader
De financieringsinstrumenten van de EU voor extern optreden zijn de afgelopen jaren
ingrijpend herzien en gestroomlijnd. Voor haar meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013
heeft de EU dertig programma's en negentig begrotingslijnen vervangen door acht
ontwikkelingsinstrumenten. Voor het MFK 2014-2020 zijn deze instrumenten qua structuur
nauwelijks gewijzigd – er is een nieuw Partnerschapsinstrument (PI) gecreëerd (zie
onderstaande tabel 1) –, maar er zijn veranderingen aangebracht om de samenwerking meer te
differentiëren en doeltreffender, eenvoudiger en flexibeler te maken.
F. Belangrijkste financieringsinstrumenten voor extern optreden

Tabel 1: Overzicht van de instrumenten voor de financiering
van het externe optreden van de EU (MFK 2014-2020)

Basisbesluit Hoofddoel Vorm Begroting
Financieringsinstrument
voor
ontwikkelingssamenwerking
(DCI)

Latijns-Amerika, Azië, Centraal-
Azië, Golfregio, Zuid-Afrika
+ wereldwijde thematische
ondersteuning

Geografisch +
thematisch 19,7 miljard EUR

Europees
nabuurschapsinstrument
(ENI)

Zestien landen van het
Europese Nabuurschap, Rusland
(regionale en grensoverschrijdende
samenwerking)

Geografisch 15,4 miljard EUR

Instrument voor
pretoetredingssteun (IPA) Balkan en Turkije Geografisch 11,7 miljard EUR

Partnerschapsinstrument
(PI) Geïndustrialiseerde landen Geografisch 955 miljoen EUR

Instrument voor
Groenland Groenland Geografisch 184 miljoen EUR

Europees instrument voor
de democratie en de
mensenrechten (EIDHR)

Bevordering van de democratie en de
mensenrechten Thematisch 1,3 miljard EUR

Instrument dat bijdraagt
aan stabiliteit en vrede
(IcSP)

Politieke stabiliteit en vredesopbouwThematisch 2,3 miljard EUR

Instrument voor
samenwerking op het
gebied van nucleaire
veiligheid (INSC)

Nucleaire veiligheid Thematisch 225 miljoen EUR

Buiten de begroting
Europees
Ontwikkelingsfonds
(EOF)

ACS en landen en gebieden overzee
(LGO's) Geografisch 29,1 miljard EUR
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Van deze instrumenten zijn er twee vanwege hun omvang en focus van bijzonder belang voor
ontwikkelingssamenwerking:
Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) is de grootste bron
van ontwikkelingsfinanciering binnen de EU-begroting, die ontwikkelingssamenwerking met
Latijns-Amerika, bepaalde landen in het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Centraal-, Oost-,
Zuid- en Zuidoost-Azië omvat. Het nieuwe DCI heeft ook twee thematische programma's
die alle ontwikkelingslanden betreffen: het programma „Mondiale collectieve goederen
en uitdagingen” (GPGC), met een dotering van 5,1 miljard EUR, en het programma
„Organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden (CSO/LA)”,
waarvoor 1,9 miljard EUR beschikbaar is. Een van de belangrijkste nieuwe aspecten
van het DCI voor 2014-2020 was de invoering van een differentiatiebeginsel. In totaal
16 middeninkomenslanden (MIL's) komen niet langer in aanmerking voor op subsidies
gebaseerde bilaterale EU-financiering, maar kunnen wel nog onder regionale en thematische
samenwerking vallen. Als gevolg van onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement
worden vijf MIL's (Cuba, Colombia, Ecuador, Peru en Zuid-Afrika) als uitzonderingsgevallen
beschouwd. Deze landen blijven onder de ontwikkelingssamenwerking vallen. Turkmenistan
en Irak, die voortaan tot de hogere middeninkomenslanden behoren, blijven eveneens bij wijze
van uitzondering bilaterale steun ontvangen.
Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), dat niet in de EU-begroting is opgenomen, is het
oudste en grootste ontwikkelingsinstrument van de EU. Het omvat de samenwerking met
de ACS-landen en de landen en gebieden overzee (LGO's) van de Unie. De belangrijkste
terreinen ervan zijn economische ontwikkeling, sociale en menselijke ontwikkeling en
regionale samenwerking en integratie. Voor het elfde EOF is een begroting van
29,1 miljard EUR beschikbaar, waarvan 24,3 miljard EUR voor nationale en regionale
samenwerking, 3,6 miljard EUR voor samenwerking tussen ACS-landen en 1,1 miljard
EUR voor de ACS-investeringsfaciliteit. Financiering wordt toegewezen door middel van
een „evolutief programma” waarin partnerlanden betrokken zijn bij het vaststellen van
samenwerkingsprioriteiten en -projecten.
Als het EOF (of de opvolger daarvan) in de EU-begroting zou worden opgenomen, zou
dat tot meer beleidssamenhang leiden. Ook zou het betekenen dat het EOF aan een ander
goedkeuringsproces wordt onderworpen (medebeslissing), waardoor de goedkeuring door het
Parlement wordt vereist en derhalve het democratisch toezicht zou worden verbeterd (zie
hieronder voor meer informatie over de rol van het Parlement). Anderzijds zouden er dan voor
de uitbetaling van de middelen nog meer administratieve stappen bijkomen, wat de gevestigde
regelingen voor het gezamenlijk ACS-EU-beheer in gevaar zou kunnen brengen en ertoe zou
kunnen leiden dat het EOF minder toewijzingen van de lidstaten ontvangt.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

— Juridisch kader. In juridisch opzicht stellen het Parlement en de Raad overeenkomstig
artikel 209 VWEU „volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die
nodig zijn voor de uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid”. Hiermee
worden beide instellingen op gelijke voet geplaatst, waarmee ontwikkeling een van
de zeer weinige gebieden van het buitenlands beleid wordt waarop het Parlement
dergelijke bevoegdheden heeft. Bij de onderhandelingen over de regeling van de externe
financieringsinstrumenten van de EU, met name het DCI, is gebleken hoe belangrijk de rol
van het Parlement als medewetgever is. Die heeft geleid tot nieuwe mechanismen om het
parlementaire toezicht te versterken. In 2014 heeft er voor het eerst een strategische dialoog
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plaatsgevonden tussen de Commissie en de Commissie ontwikkelingssamenwerking van
het Parlement, waardoor het Parlement een rol kon spelen bij de besluitvorming rond de
DCI-programmeringsdocumenten.

— Toezicht van het Parlement op beleidsuitvoering. Het Parlement oefent van oudsher relatief
weinig controle uit op de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid. Desalniettemin heeft
het Parlement het recht verworven om de Commissie te ondervragen en zelfs bezwaar
te maken tegen de uitvoering van besluiten wanneer het van mening is dat voorstellen
andere doelen dan ontwikkeling bevorderen (bijvoorbeeld handel, terrorismebestrijding
enzovoort) of wanneer het van mening is dat de Commissie haar bevoegdheden
overschrijdt. Het Parlement oefent tevens controle uit door regelmatig beleidslijnen te
bespreken met de Commissie, zowel in formele als in informele settings. De controle
op het EOF wordt uitgeoefend door middel van een politiek onderzoek van de EOF-
programmeringsdocumenten door de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het
Parlement en via de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.

— Begrotingsautoriteit. Het Verdrag van Lissabon bepaalt dat het Parlement en de Raad
samen de begrotingsautoriteit van de Unie vormen. Voor het zevenjarige MFK behoudt
de Raad de eerste beslissingsbevoegdheid, maar voor wat de goedkeuring ervan betreft
is tevens de toestemming van het Parlement vereist (artikel 312, VWEU). Voor de
jaarlijkse begroting is in artikel 314 VWEU een procedure vastgesteld die één lezing
van zowel het Parlement als de Raad omvat. Zodra deze lezingen zijn voltooid, kan
het Parlement de begroting goedkeuren of verwerpen. Op het gebied van internationale
samenwerking volgt de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Parlement de
beraadslagingen over de begroting. Deze commissie kan ook concrete voorstellen doen
ten aanzien van de begrotingslijnen die onder haar bevoegdheid vallen. Het Parlement
beschikt echter niet over formele begrotingsbevoegdheden met betrekking tot het EOF,
aangezien de Raad en de Commissie het totale bedrag en de verdeling daarvan vaststellen
op intergouvernementeel niveau, waarbij het Parlement slechts een adviserende rol heeft.
Wel heeft het Parlement het recht de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering
van zowel de EU-begroting als het EOF.

Valérie Ramet
09/2017
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