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Voorwoord bij de Infokit van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

Mijn naam is Eva Joly. Ik ben lid van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie van het 
Europees Parlement. Hoewel ik oorspronkelijk uit Noorwegen kom, ben ik in Frankrijk tot lid 
van het Europees Parlement gekozen en thans ben ik voorzitter van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking van het EP.

Momenteel worden miljoenen mensen over de gehele wereld - en vooral in arme landen -
dagelijks met allerlei problemen geconfronteerd. De opeenvolgende crises hebben namelijk hun 
tol geëist, of dit nu om financiële, economische, energie- of voedselcrises gaat; en dan hebben 
we het nog niet eens over de nu al catastrofale gevolgen van de klimaatverandering. Deze 
ingrijpende gebeurtenissen hebben natuurlijk ook voor de rijke landen gevolgen, maar in de 
ontwikkelingslanden zijn miljoenen mensen hierdoor tot bittere armoede veroordeeld. Vanavond 
gaat 20% van de wereldbevolking met honger naar bed.

Waarom zouden wij hier ons druk over maken? In de eerste plaats omdat al deze crises die voor 
Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de andere continenten tot dramatische gevolgen leiden, 
ontstaan zijn in de industrielanden van het noordelijk halfrond. Daarnaast omdat wij de plicht 
hebben onze kleinkinderen een schone planeet na te laten waar vrede heerst. Daarom moeten we 
de gapende en afschrikwekkende kloof die rijken en armen van elkaar scheidt nu aanpakken. 

De Europese Unie tracht deze kloof zoveel mogelijk te dichten, hoewel er natuurlijk altijd meer 
kan worden gedaan. Niemand verstrekt zoveel ontwikkelingshulp als Europa. Maar afgezien van 
deze hulp hebben ook het handels- en landbouwbeleid van de Unie aanzienlijke gevolgen voor 
de economieën van de ontwikkelingslanden. 

In de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement trachten wij ervoor te 
zorgen dat deze gevolgen niet negatief voor de ontwikkelingslanden uitpakken en het Europees 
beleid daadwerkelijk over de gehele wereld bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het 
leven van het armste deel van de wereldbevolking. Met de volgende factsheets willen wij u een 
duidelijk beeld geven van de wijze waarop wij ons van onze taken kwijten.

We doen dit op verschillende manieren. We voeren voortdurend een eerlijke en open dialoog 
over kwesties die met de ontwikkelingssamenwerking verband houden - van humanitaire hulp en 
het voorkomen van conflicten, tot belastingparadijzen en andere onderwerpen - met de Europese
instellingen, de lidstaten, onze partnerlanden, de diverse actoren op het wereldtoneel, het 
maatschappelijk middenveld van Europa en derde landen.

Wij dragen ons steentje bij aan het smeden van een EU-beleid via resoluties die vervolgens door 
de plenaire vergadering van het EP worden aangenomen. Deze resoluties gaan over 
volksgezondheid, onderwijs, millenniumdoelstellingen, voedselveiligheid, humanitaire steun en 
vele andere punten van zorg. Als het EP mede-wetgeeft met de Raad bereiden wij het standpunt 
van het Parlement voor. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het geval van de "voedselfaciliteit" en het 
instrument voor ontwikkelingssamenwerking.

Onze commissie verdedigt daarnaast met hand en tand de mensenrechten en de beginselen van 
behoorlijk bestuur in de ontwikkelingslanden, niet alleen via een dialoog of resoluties maar ook 
via het waarnemen van verkiezingen. Wij spelen tevens een centrale rol binnen de 
werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.
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Ook controleren wij de uitgaven van de EU-fondsen en de wijze waarop EU-besluiten ten 
uitvoer moet worden gelegd. Tot slot gaan wij samen met de Raad over de bijna 10 miljard euro 
die de Unie jaarlijks aan ontwikkelingssteun besteedt.

Wij staan voor een grote uitdaging. Als wij de millenniumdoelstellingen daadwerkelijk willen 
bereiken, dan zullen er nog bergen moeten worden verzet. Deze factsheets laten zien dat de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking van het EP alle zeilen bijzet om aan deze uitdaging het 
hoofd te bieden.

Eva Joly
november 2012
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Factsheet nr. 1

Samenstelling en ondersteunende organen

Samenstelling

De Commissie ontwikkelingssamenwerking is één van de 20 permanente commissies van het 
Europees Parlement. Sinds het begin van de zevende zittingsperiode, telde zij 30 leden (op een 
totaal van 736 Parlementsleden). De grootste commissie is de Commissie buitenlandse zaken, 
mensenrechten en gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid) die 76 leden telt; de 
kleinste is de Commissie visserij, met 24 leden. 

De leden zijn afkomstig van politieke fracties, en wel zo dat de commissie een afspiegeling 
vormt van de politieke samenstelling van het Parlement als geheel (zie Bijlage I voor een 
volledige lijst van commissieleden). De keuze van een Parlementslid voor een bepaalde 
commissie is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke voorkeuren, maar moet uiteindelijk door 
zijn/haar fractie worden goedgekeurd. De meeste Parlementsleden zitten in één commissie als 
gewoon lid en in een andere als plaatsvervangend lid. Er zijn echter uitzonderingen op deze 
regel. 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking

Europese Volkspartij 10

Fractie van de Progressieve Alliantie van

Socialisten en Democraten in het Europees Parlement  8

Alliantie v. Liberalen en Democraten voor Europa 4

De Groenen / Vrije Europese Alliantie 3

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers  2

Europees Unitair Links / Noords Groen Links 1

Europa van vrijheid en Democratie 1

Niet-ingeschrevenen 1

De officiële ambtsbekleders (“Bureau”) binnen de commissie zijn de voorzitter en drie 
ondervoorzitters, die bij aanvang en halverwege elke zittingsperiode tijdens de constituerende 
vergadering van de commissie worden gekozen. De voorzitter leidt de vergaderingen van de 
commissie en spreekt zo nodig namens haar tijdens de plenaire vergaderingen van het Parlement. 
Hij of zij speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de agenda van de commissie en 
vertegenwoordigt de commissie tegenover instellingen van buiten. De voorzitter kan zo nodig 
door een van de ondervoorzitters worden vervangen. 

Een zeer belangrijke rol in de commissie spelen de fractiecoördinatoren. Elke fractie benoemt 
voor de afzonderlijke commissies een coördinator die voor de fractie optreedt als woordvoerder
in de desbetreffende commissie. Alvorens de commissie vergadert, komen de coördinatoren 
bijeen om te praten over de agenda en onopgeloste politieke problemen die tijdens de 

http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/allMembers.do?committee=1233&language=EN
http://www.epp-ed.org/
http://eld.europarl.eu.int/content/default.asp?
http://www.greens-efa.org/
http://www.europarl.ep.ec/gue/
http://www.europarl.ep.ec/inddem/
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vergadering aan de orde zullen komen. Zij verdelen ook het werk onder de leden van de eigen 
fractie en helpen bij het vaststellen van een stemadvies binnen de fractie, zowel voor 
stemmingen in de commissie als in de plenaire vergadering.
De commissie wordt ondersteund door een secretariaat bestaande uit ambtenaren in vaste dienst
(zie Bijlage II). Het secretariaat organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de commissie,
verschaft achtergrondstudies en notities, voornamelijk op verzoek van de voorzitter, helpt de 
leden met het verwerven van achtergrondinformatie en het opstellen van verslagen, en beheert 
het wetgevingsprogramma op commissieniveau.

Een apart secretariaat ondersteunt de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU en de drie 
vaste commissies daarvan en werkt daarbij samen met het ACS-secretariaat.

De sectie beleidsondersteuning van het Directoraat-generaal extern beleid van de Unie van het 
Europees Parlement verleent extra ondersteuning aan de Voorzitter van het Europees Parlement 
en aan verschillende parlementaire organen (commissies en delegaties, en met name de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking) door middel van achtergrondnota's, lijsten van te 
behandelen punten, workshops met onafhankelijke externe deskundigen en mondelinge 
briefings.

De voorzitters en de rapporteurs krijgen op hun verzoek achtergrondmateriaal, 
referentiedocumenten en ontwerpteksten aangeleverd. Er wordt ook ondersteuning gegeven voor 
de voorbereiding en het verloop van delegatiebezoeken aan derde landen, onder meer 
verkiezingswaarnemingsmissies, alsook voor de voorbereiding van hoorzittingen.

Voorts helpt de sectie beleidsondersteuning te voldoen aan de behoefte aan extra informatie en 
analyse door opdracht te geven voor het uitvoeren van externe studies op vraag van de 
desbetreffende parlementaire commissies (zie bijlage V).

Alle gepubliceerde interne studies en bestelde externe expertise (studies, briefings en nota's) 
kunnen worden geraadpleegd door alle leden van het Europees Parlement en hun 
personeelsleden op http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17.
Externe studies kunnen ook door het publiek worden geraadpleegd op 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.expo.ep.parl.union.eu/expo/cms/pid/17
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
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Factsheet nr. 2

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: Inleiding

Zoals de meeste parlementen heeft ook het Europees Parlement drie fundamentele 
bevoegdheden: een wetgevingsbevoegdheid, een budgettaire bevoegdheid en een 
toezichthoudende bevoegdheid. Als gespecialiseerde organen onderzoeken de 20 vaste 
commissies onderwerpen die tot hun werkterrein behoren en leggen hun standpunt, in de vorm 
van verslagen waarin gewoonlijk ontwerpresoluties zijn vervat, voor definitieve goedkeuring 
voor aan de plenaire vergadering. Pas nadat een resolutie door de plenaire vergadering is 
goedgekeurd, vormt zij het officiële standpunt van het Europees Parlement. 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met de betrekkingen van de 
Europese Unie met de ontwikkelingslanden, een onderwerp dat steeds hoog op de politieke, 
diplomatieke en handelsagenda van Europa heeft gestaan. De commissie zet zich krachtig in 
voor het bereiken van de ‘VN-millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling’ als de beste manier 
voor armoedebestrijding in de wereld. 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking is de belangrijkste partij van het Parlement bij het 
bevorderen, uitvoeren en monitoren van het ontwikkelings- en samenwerkingsbeleid van 
de Unie, o.a. door middel van:

(a) een politieke dialoog met de ontwikkelingslanden, zowel bilateraal als in relevante 
internationale organisaties en interparlementaire fora;

(b) hulpverlening aan, en samenwerkingsovereenkomsten met, de ontwikkelingslanden;

(c) bevordering van democratische waarden, goed bestuur en mensenrechten in de 
ontwikkelingslanden.

Daarnaast speelt de commissie een sleutelrol bij het ontwikkelen en versterken van de 
betrekkingen tussen de EU en haar partners in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (ACS), door de uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst ACS-EU (Overeenkomst 
van Cotonou) nauwgezet te volgen en met name de werkzaamheden van de Paritaire 
Parlementaire Vergadering ACS-EU.

http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf
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Factsheet nr. 3

Regulering van de ontwikkelingssamenwerking van de EU

Een van de hoofdfuncties van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, net als van andere
commissies, ligt bij het goedkeuren van Europese wetgeving op het terrein waarop zij bevoegd 
is. 

De rechtsgrondslag voor wetgeving op het terrein van ontwikkelingsbeleid is verankerd in de 
artikelen 208-211 van het Verdrag betreffende de werking van de Europose Unie (VWEU) 
waarin bepaald wordt dat dergelijke wetgeving volgens de gewone wetgevingsprocedure moet 
word vastgesteld. Dit betekent dat het Europees Parlement en de Raad van Ministers de door de 
Europese Commissie voorgestelde wetgeving samen moeten goedkeuren. 

Overeenstemming kan worden bereikt in de eerste, tweede of derde lezing. Als geen 
overeenstemming wordt bereikt, is er ook geen wetgeving. 

Sinds 2007 is de belangrijkste verordening op het gebied van het EU-beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 
(DCI)

Het wetgevingswerk van het Parlement is als volgt georganiseerd: 

-De Commissie overlegt een wetgevingsvoorstel aan het Parlement. De ten principale 
bevoegde commissie krijgt vervolgens de opdracht om een verslag op te stellen en benoemt 
een rapporteur (d.w.z. een lid van haar commissie dat als taak krijgt het commissieverslag op 
te stellen). Een of meer andere commissies kan worden gevraagd de ten principale bevoegde 
commissie te adviseren.

- De bevoegde commissie bestudeert het ontwerpverslag van de rapporteur, samen met de 
amendementen die andere Parlementsleden hebben ingediend en eventuele adviezen van 
andere commissies, en stemt over het eindverslag. 

- De politieke fracties bestuderen het verslag en beslissen welke extra amendementen in de 
plenaire vergadering moeten worden ingediend.

- Tot slot wordt tijdens de plenaire vergadering over de in het verslag vervatte resolutie 
gedebatteerd. Na aanneming wordt deze het standpunt van het Europees Parlement. In de 
resolutie worden over het algemeen een aantal wijzigingen aan het Commissievoorstel, in de 
vorm van amendementen, voorgesteld. 

Volgens de gewone wetgevingsprocedure wordt het wetgevingsvoorstel tegelijkertijd aan de 
Raad en het Parlement voorgelegd. De wetgevingstekst kan slechts worden aangenomen 
wanneer de Raad en het Parlement het over elk amendement eens zijn. Alleen dan is nieuwe 
"Europese wetgeving" vastgesteld. 
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De diverse programma's van het DCI kunnen in twee brede categorieën worden onderscheiden:

Thematische programma's regelen acties in specifieke sectoren van ontwikkelingssamenwerking, 
zoals medefinancieringsacties met Europese ngo's, steun voor sociale sectoren zoals 
volksgezondheid en onderwijs, acties op het gebied van milieuzaken en energie of maatregelen 
voor de voedselveiligheid. Dit alles wordt uitgevoerd via thematische strategiedocumenten die 
aan democratische controle door het Europees Parlement zijn onderworpen.

Geografische programma's regelen activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking
met specifieke landen en regio’s - Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.. 
Deze activiteiten worden uitgevoerd via landenstrategiedocumenten en regionale 
strategiedocumenten die aan democratische controle door het Europees Parlement zijn 
onderworpen.

Omdat het DCI in december 2013 afloopt, heeft de Commissie in december 2011 een voorstel 
ingediend voor een nieuw instrument, dat door Parlement en Raad moet worden besproken en 
goedgekeurd.

De geografische programma's van het DCI gelden niet voor de 78 landen van Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan die samen de ACS-Groep vormen. Samenwerking met de 
ACS-landen is gebaseerd op instrumenten buiten de communautaire structuur, in het bijzonder 
de Overeenkomst van Cotonou tussen de EU-lidstaten en de desbetreffende ontwikkelingslanden
(zie afzonderlijk factsheet), en wordt gefinancierd uit het intergouvernementeel Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF). 

De Overeenkomst van Cotonou maakt als primair recht deel uit van het regelgevingskader. De 
overeenkomst behoeft samen met de herzieningen die na sluiting ervan plaatsvinden, de 
goedkeuring van het Europees Parlement (instemmingsprocedure). Het Parlement neemt niet 
deel aan de onderhandelingen over deze overeenkomsten, maar kan via resoluties wel zijn 
mening erover kenbaar maken.

Parlementaire controle op strategiedocumenten en tenuitvoerlegging

Sinds de goedkeuring van het DCI maakt het Parlement gebruik van zijn zwaardere
controlebevoegdheden met betrekking tot de strategiedocumenten voor de tenuitvoerlegging van 
de EU-wetgeving op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Overeenkomstig de 
verordening betreffende uitvoeringshandelingen (soms de Comitologie-verordening genoemd)1, 
kan het Parlement gevallen signaleren waarin de Commissie kennelijk de aan haar in de 
wetgeving gedelegeerde bevoegdheid overschrijdt, door middel van een resolutie die in de 
plenaire vergadering wordt goedgekeurd. Verder is er een dialoog voor democratische toetsing 
met de Commissie ingesteld zodat het Parlement commentaar kan geven op alle politieke en 
juridische aangelegenheden die verband houden met de strategiedocumenten.

                                               
1 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de door het bemiddelingscomité 
goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (PE-CONS 00057/2011 – C7-0377/2011 – 2009/0060A(COD)). 
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Afgezien van deze controlebevoegdheden kan het Parlement natuurlijk ook in beroep gaan bij 
het Hof van Justitie om een besluit te vernietigen waarbij de Commissie kennelijk haar 
gedelegeerde bevoegdheid heeft overschreden.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het Parlement aangedrongen op 
nog zwaardere controlebevoegdheden. Het Parlement heeft nl. aangevoerd dat de 
programmeringsdocumenten  moeten worden aangemerkt als "gedelegeerde handelingen" 
overeenkomstig artikel 290 VWEU op grond waarvan het Parlement een vetorecht heeft in de 
besluitvormingsprocedure. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt met de Raad, dus kan 
het Parlement dit vetorecht nog niet uitoefenen.
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Factsheet nr. 4

Budgettaire en toezichthoudende bevoegdheden

Als onderdeel van haar opdracht bewaakt de Commissie ontwikkelingssamenwerking 
nauwgezet de algemene begroting van de EU en dient zij amendementen in op de 
begrotingslijnen die op ontwikkelingslanden betrekking hebben. In de begrotingsprocedure die is 
vastgelegd in het Verdrag van Lissabon besluiten het Parlement en de Raad gezamenlijk over 
alle uitgaven, inclusief de begrotingslijnen voor ontwikkelingssamenwerking. Binnen het 
Parlement draagt de Commissie ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijkheid voor die 
onderdelen van de begroting die betrekking hebben op Ontwikkeling en betrekkingen met de 
staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (titel 21), en Humanitaire hulp (titel 
23). Zij kijkt ook naar de begrotingslijnen betreffende Azië en Latijns-Amerika, het 
Middellandse-Zeegebied en mensenrechten en ontwikkeling (titel 19). Zij onderwerpt de 
begrotingsposten verder aan een nauwkeurig onderzoek voor zover deze op de handel met 
ontwikkelingslanden betrekking hebben (titel 20), en – als laatste, maar daarom niet minder 
belangrijk – houdt zij een scherp oog op de huishoudelijke begroting van de Commissiediensten 
die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden.

Voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking begint de begrotingsprocedure elk jaar in het 
voorjaar, wanneer zij haar standpunt ten aanzien van de jaarlijkse beleidsstrategie van de 
Europese Commissie bepaalt. Zij is betrokken bij de voorbereiding van het standpunt dat het 
Parlement tijdens de onderhandelingen met de Raad en de Commissie voor de gehele duur van 
de begrotingsprocedure zal innemen. In september stemt zij over haar amendementen op het 
standpunt dat de Raad in eerste lezing heeft aangenomen over de begroting voor het volgende 
jaar. De commissieleden, in het bijzonder de rapporteur voor de begroting, onderhandelen met de 
Begrotingscommissie en binnen de fracties van het Parlement over de amendementen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking. In oktober wordt het standpunt van het Parlement 
vastgesteld in de plenaire vergadering. De onderhandelingen gaan echter door in het kader van 
de bemiddelingsprocedure tussen het Parlement en de Raad totdat beide instellingen gezamenlijk 
een akkoord hebben bereikt. In het Parlement wordt aan het eind van het jaar in de plenaire 
vergadering gestemd over de tekst van het begrotingsakkoord.  De procedure eindigt met de 
ondertekening van het akkoord door de Voorzitter van het Parlement.

Gedurende het daaropvolgende jaar bewaakt de commissie, onder leiding van de rapporteur, de 
uitvoering van de begroting door de Commissie en zorgt ervoor dat het geld wordt besteed op de 
wijze als met het Parlement is overeengekomen.

Als onderdeel van de jaarlijkse kwijtingsprocedure onderzoekt het Parlement hoe de Commissie 
de begroting in het voorgaande jaar heeft uitgevoerd. Na bestudering van de jaarrekening, het 
financieel memorandum en het verslag van de Commissie over de bereikte resultaten, alsmede 
het jaarverslag van de Rekenkamer verleent of weigert het Parlement kwijting voor de uitvoering 
van de begroting door de Commissie. De kwijtingsprocedure betreft ook de uitvoering van het 
Europees Ontwikkelingsfonds (een fonds dat rechtstreeks door de EU-lidstaten wordt 
gefinancierd voor het bekostigen van de uitgaven die worden gedaan uit hoofde van de 
Partnerschapsovereenkomst van Cotonou die tussen de ACS en de EU is gesloten, en dat door de 
Commissie wordt uitgevoerd ´zie factsheet nr. 3). De kwijtingsprocedure wordt geleid door de 
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Commissie begrotingscontrole. Wetgevingscommissies, waaronder de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, geven advies. 

In 2010 bedroeg de totale EU-ontwikkelingshulp (d.w.z. officiële ontwikkelingshulp die door de
Europese Commissie is besteed) € 9,8 miljard. Daarvan ging het grootste deel naar onderwijs, 
volksgezondheid, beter bestuur en andere sociale infrastructuurvoorzieningen (35%), vervoer, 
communicatiemiddelen, energie en andere infrastructuurvoorzieningen (12%) en humanitaire 
steun (13%).

Niet meer dan ongeveer de helft van het totale bedrag is afkomstig uit de EU-begroting. De rest 
komt voor rekening van het Europees Ontwikkelingsfonds. Ofschoon de uitvoering van het EOF 
door de commissie scherp in de gaten wordt gehouden (onder meer via de kwijtingsprocedure), 
heeft het Parlement geen invloed op de uitgaven die uit hoofde van het Fonds worden gedaan, 
dat immers rechtstreeks door de lidstaten wordt gefinancierd en geen deel uitmaakt van de EU-
begroting.

Voor de middelen die wel deel uitmaken van de begroting, hebben de leden van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking echter actief bijgedragen aan het Meerjarig Financieel Kader 
(MFK) van de EU voor de periode 2007-2013, waarin voor elk begrotingshoofdstuk staat 
aangegeven wat de uitgavenmaxima voor elke uitgavencategorie de volgende zeven jaar zijn.

Toezichthoudende bevoegdheden

Een zeer belangrijke taak van het Europees Parlement en haar vaste commissies is het uitoefenen 
van toezicht op de uitvoerende macht, d.w.z. de Europese Commissie, alsook op enkele 
onderdelen van het werk van de Raad van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank. 

De commissies vervullen deze taak middels verschillende instrumenten: 

- Hoorzittingen met de commissarissen: Aan het begin van de ambtstermijn van elke 
commissaris en alvorens de Commissie als geheel in plenaire vergadering al dan niet wordt 
goedgekeurd, organiseert het Parlement voor elk van de benoemde commissarissen een 
hoorzitting. Tijdens die hoorzittingen kunnen de Parlementsleden de voorgestelde kandidaat-
commissarissen vragen stellen over hun toekomstige functie, programma, visie op EU-
vraagstukken enz. Na afloop daarvan geven de commissies hun standpunt ten aanzien van de 
geschiktheid van elke kandidaat. Begin 2010 organiseerde de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking de hoorzitting voor de verantwoordelijke commissarissen voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Andris Piebalgs, en Humanitaire hulp en civiele bescherming, 
Kristalina Georgieva. Mevrouw Georgieva was de tweede kandidate voor haar post, omdat de 
commissie de eerste kandidate niet goedkeurde. 

- Bijeenkomsten met het voorzitterschap van de Raad: de Hoge Vertegenwoordiger van de EU 
voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Catherine Ashton, wordt jaarlijks uitgenodigd 
door de commissie in haar hoedanigheid van Voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken, die 
zich ook bezighoudt met ontwikkelingszaken. Bovendien wordt de bevoegde minister van de 
lidstaten die het roulerend voorzitterschap van de EU-Raad van Ministers bekleedt, 
uitgenodigd om de commissie toe te spreken over specifieke onderwerpen zoals humanitaire 
hulp.
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- Bijeenkomsten met commissarissen: De twee commissarissen belast met 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp zijn regelmatig bij vergaderingen van de 
commissie te gast.

- Vragen aan de Raad en de Commissie: Parlementsleden kunnen zowel tijdens plenaire als 
commissievergaderingen aan beide instellingen schriftelijke vragen stellen. 

- Hoorzittingen met deskundigen: de commissie organiseert regelmatig openbare hoorzittingen, 
doorgaans over onderwerpen waarover een verslag in voorbereiding is (zie Bijlage IV). 
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Factsheet nr. 5

Bevorderen van democratie en mensenrechten

De Commissie ontwikkelingssamenwerking is een van de drie parlementaire commissies die zich 
met externe betrekkingen bezig houden. De andere twee zijn de commissies voor respectievelijk 
buitenlandse zaken en internationale handel. 

In 2006 hechtten het Parlement en de Raad hun goedkeuring aan het "financieel instrument ter 
ondersteuning van democratie en mensenrechten", dat een onderdeel vormt van het externe 
optreden. Dit instrument is specifiek bedoeld om ervoor te zorgen dat de rechten van de mens en 
fundamentele vrijheden in acht worden genomen, de democratie wordt bevorderd en 
geconsolideerd, mensenrechtenorganisaties worden versterkt en dat verkiezingsprocedures 
betrouwbaarder worden gemaakt.

Debatten en resoluties over schendingen van de mensenrechten, de democratie en de 
rechtsstaat

Fracties vragen regelmatig bij de Voorzitter van het Europees Parlement een urgentiedebat aan 
over schendingen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Dergelijke debatten 
vinden plaats op de donderdagmiddag van een plenaire vergadering in Straatsburg. Gewoonlijk 
worden er drie debatten gehouden, over drie verschillende schendingen van de mensenrechten. 
Over de bijbehorende resoluties wordt onmiddellijk na afloop van het debat gestemd. 

Delegaties en verkiezingswaarnemingsmissies

De Commissie ontwikkelingssamenwerking kan haar eigen delegaties sturen naar plaatsen die 
haar bijzondere interesse hebben. Ze kunnen naar verschillende landen worden gestuurd, die 
meestal verband houden met de werkzaamheden van de commissie op het gebied van 
ontwikkelingsbeleid en humanitaire hulp. Soms nemen commissieleden deel aan ad-hoc 
delegaties van het Europees Parlement aan ontwikkelingslanden, die gewoonlijk internationale 
conferenties bijwonen of verkiezingen waarnemen. Zij brengen verslag uit aan de relevantie 
commissie van het Europees Parlement.

Verkiezingswaarnemingsmissies dragen actief bij aan het democratiseringsproces in 
ontwikkelings- en andere landen. De herkenbaarheid van internationale 
verkiezingswaarnemingsmissies en het belang ervan voor het ondersteunen van de opkomst en 
consolidatie van democratische systemen, is verder toegenomen.

De delegaties die door het Parlement zijn uitgezonden, hebben een indrukwekkende bijdrage 
geleverd aan de internationale inspanningen op dit terrein en werken in nauwe samenwerking 
met de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU. Wanneer gezamenlijke internationale missies 
met de OVSE/ODIHR en de Raad van Europa worden ondernomen, vormen de herkenbaarheid 
en politieke ervaring van de Parlementsleden een aanvulling op het vermogen van de 
verkiezingsdeskundigen tot langetermijnwaarneming. 

In 2010 en 2011 behoorden Congo, Nicaragua, Tanzania, Togo en Oeganda, om slechts enkele 
voorbeelden te noemen, tot de landen waar de Commissie ontwikkelingssamenwerking actief 
betrokken was bij verkiezingswaarneming. 
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De Sacharovprijs en het netwerk van Sacharovprijswinnaars

Dit zijn twee specifieke instrumenten die het Europees Parlement gebruikt om de mensenrechten 
wereldwijd te beschermen en te bevorderen.

Sacharovprijs: de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken is in december 1985 door het 
Europees Parlement ingesteld; toentertijd leefde de beroemde Russische dissident Andrej 
Sacharov nog steeds in ballingschap in Gorki (nu Nizjni Novgorod), waar hij door de autoriteiten 
van de toenmalige Sovjet-Unie naar toe was verbannen. De Sacharov-prijs wordt jaarlijks 
toegekend als onderscheiding voor een bijzondere prestatie ter bescherming van de 
mensenrechten, de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Het is een prestigieuze prijs die 
wordt uitgereikt aan uitzonderlijke individuen of verenigingen, groepen mensen (zoals de 
prijswinnaars die de Arabische Lente vertegenwoordigen, die de prijs in 2011 wonnen) die 
strijden tegen intolerantie, fanatisme en onderdrukking.

Het netwerk van Sacharovprijswinnaars: het netwerk van Sacharovprijswinnaars is in 2011 door 
het Europees Parlement opgericht om de zichtbaarheid van de voorvechters van de 
mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. Doel van het netwerk is om 
vroegere en huidige Sacharovprijswinnaars samen te brengen, alsmede andere 
mensenrechtenactivisten in de wereld, en hen te helpen bij het ontwikkelen van een operationeel 
netwerk. In het kader van het netwerk van Sacharovprijswinnaars heeft er in november 2011 in 
Brussel een Conferentie-op-hoog-niveau over mensenrechten plaatsgevonden. 
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Factsheet nr. 6

De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (PPV) is in het leven geroepen om gevolg te 
geven aan een gedeeld verlangen om de gekozen vertegenwoordigers van respectievelijk de 
Europese Gemeenschap – de leden van het Europees Parlement – en de staten in Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan die de Overeenkomst van Cotonou hebben ondertekend, 
bijeen te brengen. 

De PPV is een instelling die uniek is in de wereld, de enige internationale vergadering waarin 
vertegenwoordigers uit diverse landen op gezette tijden bijeenkomen om de onderlinge 
afhankelijkheid van Noord en Zuid te bevorderen.

De PPV is een democratische, parlementaire instelling die tot doel heeft democratische 
processen te bevorderen en te verdedigen teneinde zeker te stellen dat mensen gebruik kunnen 
maken van hun recht om zelf te bepalen wat zij op het terrein van ontwikkeling willen bereiken 
en hoe zij dat willen bereiken.

De Paritaire Parlementaire Vergadering is opgericht bij de Overeenkomst van Cotonou 
(artikel 17), met de volgende taken: 
"- bevordering van de democratische processen door middel van dialoog en overleg; 
- bevordering van het wederzijds begrip tussen de volkeren van de Europese Unie en die van 
de ACS-staten en stimulering van de bekendheid met ontwikkelingsvraagstukken bij de 
bevolking;
- bespreking van vraagstukken met betrekking tot ontwikkeling en het partnerschap tussen 
ACS en EU; 
- aanneming van resoluties en formulering van aanbevelingen aan de Raad van Ministers ter 
bevordering van de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst."

De Vergadering is ook in zoverre uniek dat zij parlementaire controle over de andere instellingen 
uitoefent. Tijdens elke zitting organiseert zij hiertoe formele vragenuren met de Europese 
Commissie en het voorzitterschap van de ACS en Raad van de EU. Bovendien moet de Europese 
Commissie verslag uitbrengen over de maatregelen die zij naar aanleiding van de resoluties van 
de PPV heeft getroffen.

De PPV heeft inmiddels ook belangrijke toezichthoudende bevoegdheden toegewezen gekregen 
op documenten waarin het EU-ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de ACS-landen en -regio's 
wordt geïmplementeerd (landen-, regionale en thematische strategiedocumenten). Zij zorgt 
ervoor dat de lopende en geplande bestedingen van het EOF in de ACS-landen zorgvuldig op 
parlementair niveau worden besproken en geanalyseerd.
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Samenstelling en werkwijzen

De vertegenwoordigers van de 78 ACS-staten zijn parlementslid of, bij ontstentenis daarvan, 
vertegenwoordigers die door het parlement van iedere ACS-staat zijn aangewezen. 
Gedelegeerden die geen parlementslid zijn moeten bij aanvang van iedere zitting geaccrediteerd 
worden.

Zij komen tweemaal per jaar met hun 78 tegenhangers uit het Europees Parlement gedurende één 
week in voltallige zitting bijeen, bij toerbeurt in een ACS-land en in het land van de Europese 
Unie dat het EU-Voorzitterschap bekleedt. Op de Vergadering zijn gemeenschappelijke, 
democratische regels van toepassing die in het Reglement van Orde zijn neergelegd.

De twee covoorzitters, die door de Vergadering worden gekozen, leiden haar werkzaamheden: 
de een is afkomstig uit een ACS-land, de ander uit de EU. 24 ondervoorzitters (12 uit de EU en 
12 uit de ACS), die eveneens door de Vergadering worden gekozen, vormen samen met de twee 
covoorzitters het Bureau. Het Bureau komt normaal gesproken vier keer per jaar bijeen om 
ervoor te zorgen dat de Vergadering haar werkzaamheden zonder onderbreking kan voortzetten 
en om nieuwe initiatieven voor te bereiden, met name initiatieven voor het versterken en 
verbeteren van de samenwerking. Het Bureau denkt ook na over actuele politieke vraagstukken 
en neemt standpunten in ten aanzien van gevallen van mensenrechtenschending. Daarnaast stuurt 
het Bureau onderzoeksmissies naar ACS- of EU-landen, publiceert rapporten en organiseert 
verkiezingswaarnemingen.

In 2003 zijn er drie vaste commissies ingesteld. Zij stellen belangrijke voorstellen op, waarover 
vervolgens door de Vergadering wordt gestemd. Deze commissies zijn:

• Commissie politieke zaken,
• Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel,
• Commissie sociale zaken en milieu.

De Vergadering houdt sinds 2008 ook regionale bijeenkomsten. In 2010 hield zij een regionale 
bijeenkomst voor de Oost-Afrikaanse regio op de Seychellen en in 2011 voor de Centraal-
Afrikaanse regio in Kameroen. Op die regionale bijeenkomsten worden de lopende 
onderhandelingen over economische partnerschapsovereenkomsten behandeld en zaken 
besproken die voor de landen van de desbetreffende regio en de EU van gemeenschappelijk 
belang zijn.

Initiatieven van de Paritaire Parlementaire Vergadering

De PPV heeft actief bijgedragen aan de uitvoering en versterking van opeenvolgende 
overeenkomsten tussen de ACS en de EU en daarvoor tal van voorstellen ingediend. Die 
voorstellen hadden betrekking op vele uiteenlopende gebieden:

• het bevorderen van de parlementaire democratie en het versterken van de rol van parlementen 
in de ACS-landen, met inbegrip van verkiezingswaarnemingen;

• het vergroten van de bijdrage van vrouwen aan het ontwikkelingsproces, in het bijzonder via 
onderwijs;
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• het vergroten van de politieke wil om de mensenrechten en de menselijke waardigheid in acht 
te nemen en te beschermen;

• het integreren van ontwikkelingsbeleid in ontwikkelingsprojecten, met name op het gebied van 
de gevolgen van de klimaatverandering in de ACS-regio's;

• het bevorderen van de handel als instrument ten behoeve van ontwikkeling, in het bijzonder via 
de economische partnerschapsovereenkomsten waarin de Overeenkomt van Cotonou voorziet;

• programma’s voor plattelandsontwikkeling en microprojecten die op de behoeften van 
specifieke gemeenschappen zijn afgestemd;

• het bestrijden van epidemieën en het versterken van voorzieningen op het terrein van 
gezondheid en hygiëne;

• jaarlijkse bijeenkomsten van economische en sociale partners;

• het bevorderen van een hechtere samenwerking met organisaties van het maatschappelijk 
middenveld die actief zijn op het gebied van ontwikkelingswerk;

• het verlenen van steun aan schuldenlanden die een beleid voeren dat is gericht op structurele 
aanpassing, teneinde te voorkomen dat basisvoorzieningen in het gedrang komen;

• het versnellen van hulpprocedures en het verhogen van de betalingskredieten bestemd voor 
vluchtelingen en ontheemden.

Een secretariaat van het Europees Parlement ondersteunt de EU-leden van de PPV-delegatie, 
alsook de delegaties van het Europees Parlement in het pan-Afrikaanse parlement en Zuid-
Afrika.

Ga voor meer informatie naar de website: www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
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Factsheet nr. 7

De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, onze mondiale 
betrokkenheid

De Millenniumverklaring is in september 2000 door 189 wereldleiders aangenomen, die zich 
ertoe hebben verbonden om ervoor te zorgen dat in 2015 “geen enkele man, geen enkele vrouw 
en ook geen enkel kind meer in vernederende en onmenselijke omstandigheden van extreme 
armoede hoeft te leven”. Om dat te bereiken zijn acht ‘millenniumdoelstellingen’ geformuleerd:

1. Bestrijden van extreme armoede en honger
2. Realiseren van universeel basisonderwijs
3. Bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
4. Verlagen van de kindersterfte
5. Verbeteren van de gezondheid van zwangere vrouwen
6. Bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten
7. Zorgen voor milieuduurzaamheid
8. Sluiten van een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling

In 2005 heeft het E u r o p e e s  Parlement een verslag van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking betreffende de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling
(MDG's) goedgekeurd. De tekst onderstreept dat armoedevermindering door het verwezenlijken
van de MDG's en het uitvoeren van de Millenniumverklaring ondubbelzinnig als overkoepelend 
kader voor het Europese ontwikkelingsbeleid dienen te worden erkend en dat dit in alle relevante 
beleids- en wetsvoorstellen tot uitdrukking dient te komen. 

Op 15 juni 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de vorderingen bij 
de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening 
ter voorbereiding van de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010. In deze resolutie 
wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor de EU-lidstaten aan de vooravond van de top. 
Vastgesteld wordt dat alle acht doelstellingen op hun schema achterlopen en de lidstaten wordt
verzocht een voortrekkersrol re vervullen om de MDG's vóór 2015 te verwezenlijken.

Een bijzonder element van de resolutie van 2010 was de noodzaak om innoverende 
financieringsmogelijkheden te vinden, waaronder een mondiale belasting op transacties in 
valuta's en derivaten om mondiale publieke diensten te financieren: uitbanning van 
belastingparadijzen, belastingontduiking en illegale kapitaalstromen, en automatische 
openbaarmaking van gemaakte winsten en betaalde belasting; goedkoper maken van 
overmakingen door migranten naar hun eigen land en verlichting van de schuldenlast van 
ontwikkelingslanden, inclusief een renteloos schuldenmoratorium tot 2015 voor de terugbetaling 
van schulden van ontwikkelingslanden. 

Het Europees Parlement was in 2005 actief betrokken bij de campagne Make Poverty History 
(Laat armoede tot het verleden behoren) en bij de VN-top in september 2010 over de herziening 
van de MDG's. Het kreeg het ook voor elkaar de Voedselfaciliteit, een bedrag van € 1 miljard 
waarmee de EU snel op de scherpe stijging van de voedselprijzen in 2008 wilde reageren, in een 
recordtijd op de begroting te krijgen.
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De Europarlementariërs hebben hun waardering voor de lidstaten die de doelstelling, die verband 
houdt met MDG8, van 0,7% van hun BNI voor officiële ontwikkelingshulp al hebben bereikt of 
zelfs overschreden hebben, niet onder stoelen of banken gestoken, maar hebben tegelijkertijd 
gewezen op de zorgwekkende trend bij andere lidstaten om de hulp te verminderen alsook om af 
te wijken van het afgesproken tijdschema.

De EU in haar geheel genomen heeft namelijk haar tussendoelstelling voor 2010 van 0,56% van 
het BNI niet gehaald en zal moeite hebben om de 0,7% tegen 2015 te halen. Daarnaast is er ook 
sprake van grote verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten in de mate waarin zij elk voor zich 
aan deze doelstelling voldoen. Vandaar dat de commissie de lidstaten die op dit punt nog steeds 
achterlopen, herhaaldelijk oproept om zich te verbinden aan een duidelijk tijdschema voor het 
bereiken van het streefpercentage van 0,7 in 2015.

Desalniettemin wijst de commissie er vaak op dat wij de millenniumdoelstelling om de armoede 
en honger vóór 2015 te halveren, iedereen gratis onderwijs te verschaffen en de toegang tot 
gezondheidszorg te verbeteren, niet zullen verwezenlijken wanneer de ontwikkelingslanden 
viermaal zoveel moeten blijven uitgeven aan het aflossen van hun schulden dan dat zij uitgeven 
aan elementaire sociale voorzieningen.

Geef voorrang aan gezondheidszorg en onderwijs, belangrijke MDG-sectoren

Van de vele kwesties waarover de Commissie ontwikkelingssamenwerking zich regelmatig 
buigt, worden met name gezondheid en onderwijs benadrukt. De bestrijding van armoedeziekten, 
hiv/aids, tuberculose en malaria is wereldwijd van grote urgentie. De verwoestende effecten van 
hiv/aids ondergraven de vooruitgang die door de jaren heen met het ontwikkelingsbeleid is 
geboekt. De commissie ondersteunt derhalve de oprichting van een Mondiaal Fonds voor het 
bestrijden van deze ziekten en heeft de communautaire bijdrage hieraan aanzienlijk verhoogd. 
Door Parlementsleden is verder herhaaldelijk benadrukt dat betere toegang tot informatie en 
zorgvoorzieningen zowel zou helpen bij de bestrijding van hiv/aids als van armoede. Zij 
onderstreepten dat preventie, zorg en behandeling samenhangen. Voor een effectieve bestrijding 
van deze en andere ziekten is bijgevolg een aanpak nodig waarbij samenwerkings-, onderzoeks-
en gezondheidsbeleid op elkaar worden afgestemd. Ook de gezondheidszorgsystemen in 
ontwikkelingslanden moeten worden verbeterd. 

Nog afgezien van het probleem van de hoge medicijnkosten bestaat voor tal van ziekten geen 
adequate behandeling. Aan de ziekten die verantwoordelijk zijn voor 90% van de aandoeningen 
in de wereld, wordt slechts 10% van het wetenschappelijk onderzoek gewijd. Parlementsleden 
benadrukten vaak dat, wanneer de markt niet met oplossingen komt, overheidsonderzoek zou 
moeten worden gestimuleerd en naar maatregelen zou moeten worden gezocht om de private 
sector te stimuleren hierin te investeren. De Parlementsleden benadrukten ook dat essentiële 
geneesmiddelen betaalbaarder moeten zijn, wat betekent dat zij lokaal gefabriceerd moeten 
worden, en onderstreepten het recht van de WTO-landen om de flexibiliteit van TRIPS te 
gebruiken voor het beschermen van de volksgezondheid en ervoor te zorgen dat iedereen over de 
nodige geneesmiddelen kan beschikken.

Reproductieve gezondheid, een fundamentele, maar ook zeer gevoelige kwestie, stond in de 
vorige zittingsperiode hoog op de agenda. Ook lichamelijke en geestelijke handicaps en 
verwaarloosde ziekten kunnen op de bijzondere belangstelling van Parlementsleden rekenen.
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De Parlementsleden zijn van mening dat armoedevermindering alleen mogelijk is wanneer meer 
mensen toegang hebben tot goed onderwijs. De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft 
regelmatig het belang van basisonderwijs onderstreept en opgeroepen om maximale 
inspanningen te leveren voor het bereiken van de MDG-doelstelling van universeel 
basisonderwijs in 2015. Momenteel gaan ongeveer 113 miljoen kinderen niet naar school, voor 
het merendeel zijn dit meisjes, terwijl 860 miljoen mensen in ontwikkelingslanden niet kunnen 
lezen of schrijven.
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Factsheet nr. 8

Humanitaire hulp

Humanitaire hulp bestaat uit steun en maatregelen die tot doel hebben levens te redden, het 
lijden te verzachten en de menselijke waardigheid te bewaren en te beschermen tijdens en in 
de nasleep van noodsituaties. Er bestaat dus een onderscheid tussen humanitaire hulp en 
ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp heeft tot doel de onderliggende sociaaleconomische 
factoren aan te pakken die tot een crisis hebben kunnen leiden. Doeltreffende humanitaire hulp 
is gebaseerd op fundamentele beginselen: onpartijdigheid, non-discriminatie, 
onafhankelijkheid en neutraliteit. De EU definieert humanitaire hulp als volgt:

De humanitaire hulp van de Gemeenschap omvat niet-discriminerende acties van de 
volgende aard: bijstand, hulpverlening en bescherming ten behoeve van de bevolking 
van derde landen, met name de meest kwetsbare groepen en bij voorrang in de 
ontwikkelingslanden, die getroffen zijn door natuurrampen, door gebeurtenissen die 
door menselijk toedoen zijn veroorzaakt, zoals oorlogen en conflicten, of door 
buitengewone omstandigheden die vergelijkbaar zijn met natuurrampen of door 
menselijk toedoen zijn veroorzaakt, een en ander zolang als nodig is om aan de uit 
deze situaties voortvloeiende humanitaire noden te voldoen.1

Humanitaire hulp wordt in vele vormen aangeboden - contant geld, voorraden en personeel -
en uit een groot aantal bronnen: regeringen, ngo's, VN-agentschappen, het Rode Kruis, de 
Rode Halve Maan, plaatselijke gemeenschappen, publieke donaties, inzamelacties van 
gemeenschappen in de diaspora.

Samen  met haar 27 lidstaten is de Europese Unie de grootste donor van humanitaire hulp die 
ongeveer de helft van de mondiale noodhulp aan slachtoffers van door menselijk toedoen 
veroorzaakte crises en natuurrampen verstrekt. Naast de programma's die worden beheerd 
door individuele EU-lidstaten, wordt noodhulp ook gefinancierd uit de EU-begroting en 
beheerd door het Directoraat-generaal humanitaire hulp en civiele bescherming (ECHO) dat in 
1992 is gecreëerd.

In 2011 heeft de EU humanitaire hulp en civiele bescherming verstrekt ten bedrage van € 1,2 
miljard2. Dit bestond uit humanitaire hulp aan circa 117 miljoen mensen in 91 niet-EU-
lidstaten en snelle respons na 18 verzoeken om bijstand uit het mechanisme voor civiele 
bescherming, binnen en buiten de EU.

De laatste jaren was er een trend waarneembaar waarbij de behoefte groter was dan de 
beschikbare middelen door de toename van het aantal en de omvang van de humanitaire crises, 
rampen en de kwetsbaarheid wereldwijd. Het aanvankelijk budget voor humanitaire hulp van 
€853 miljoen voor 2011 werd verschillende malen aangevuld in reactie op nieuwe crises en 
natuurrampen die zich in de loop van het jaar voordeden. Deze aanvullende financiering werd 
vrijgemaakt via overschrijvingen uit de noodhulpreserve van de EU, door gebruik te maken 
                                               
1 Artikel 1 van de Verordening betreffende humanitaire hulp - Verordening van de Raad 1257/96.
2 De cijfers zijn gebaseerd op het jaarverslag over het beleid van de Europese Unie inzake humanitaire hulp en 
civiele bescherming en de tenuitvoerlegging daarvan in 2011 (COM(2012)0489 def.)
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van het 10e Europees Ontwikkelingsfonds dat gereserveerd is voor humanitaire hulp aan 
landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, via EVA-bijdragen en door 
overschrijvingen uit andere begrotingslijnen binnen de rubriek voor externe hulp van de EU 
begroting (rubriek 4).

Van de totale EU-financiering die in 2011 ter beschikking werd gesteld, werd naar schatting 
42% toegewezen aan reeds bestaande crises, 38% werd besteed aan natuurrampen en 20% 
werd aangewend voor ad-hoccrises en interventies. Ongeveer de helft van de financiering 
werd besteed aan voedsel en levensmiddelen. Verder werd het geld voornamelijk besteed aan 
volksgezondheid, waaronder psychologische bijstand (12%), water en sanitair (14%).

Door het Verdrag van Lissabon heeft humanitaire hulp nu een andere rechtsgrondslag gekregen
waardoor de EU zich verbindt tot het verlenen van humanitaire hulp volgens bepaalde 
beginselen. Verder is er uitdrukkelijk bepaald dat de maatregelen van de EU en die van de 
lidstaten elkaar moeten aanvullen en versterken. Het belangrijkste financieringsinstrument dat de 
maatregelen in dit kader regelt is de verordening inzake humanitaire hulp1, die niet werd 
gewijzigd wanneer andere regelgeving inzake financiering werd herzien voor het Meerjarig 
Financieel Kader voor de periode 2007-2013. Er is voor deze periode € 5,6 miljard uitgetrokken 
voor dit instrument. Het jaarlijkse bedrag voor humanitaire hulp wordt regelmatig verhoogd om 
te reageren op nieuwe crises en natuurrampen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de 
reserve voor noodhulp, door te putten uit de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds die 
zijn geoormerkt voor humanitaire hulp aan landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan en door overschrijvingen uit overige begrotingslijnen.

Humanitaire hulp aan ontwikkelingslanden wordt vanouds geacht onder de bevoegdheid van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking te vallen. De voornaamste taak van de commissie is om 
toezicht te houden op de verstrekking van humanitaire hulp van de Gemeenschap, erop toe te 
zien dat de budgettaire middelen aan de humanitaire behoeften beantwoorden, de 
Begrotingscommissie te verzoeken om waar nodig toestemming te verlenen voor het gebruik van 
reservemiddelen, en om de richting aan te geven van de standpuntbepaling van het Europees 
Parlement bij het internationale debat over de rol en de instrumenten van de humanitaire 
hulpverlening. Daartoe benoemt de commissie om de twee jaar een vaste rapporteur voor 
humanitaire hulp.

In de Europese consensus over humanitaire hulp, een belangrijk document uit 2007 dat werd 
ondertekend door de Voorzitters van het Parlement, de Commissie en de Raad, worden een 
gemeenschappelijke visie, gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en gedeelde beginselen 
voor humanitaire hulp vastgelegd. Het document is gericht op verbetering van de samenhang, 
flexibiliteit, prestaties en professionalisme van de hulpverlening door betere coördinatie op EU-
niveau en nauwere banden met de internationale partners. Een initiatiefverslag van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van deze EU-brede consensus. Voor het Parlement was de ondertekening van 
een Europese consensus over humanitaire hulp door de drie instellingen niet zozeer een 
doelstelling op zich, maar het begin van een proces dat de doeltreffendheid van de door de EU 
verleende humanitaire hulp moet verbeteren en de reikwijdte ervan moet verbreden, zodat ook 
het voorkomen van het risico op rampen er voor in aanmerking komt en wederopbouw in post-
crisisgebieden.

                                               
1 Verordening van de Raad 1257/96. PB 163 van 2.7.1996, blz.1.
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Humanitaire hulp is een voorwaarde voor ontwikkeling in de context van rampen en conflicten 
maar moet worden ingebed in een strategie voor de lange termijn. De chronische 
voedselonzekerheid in de Hoorn van Afrika heeft acuut aangetoond dat de weerbaarheid moet 
worden verhoogd, dat de plaatselijke capaciteit moet worden versterkt en nationale strategieën 
voor de lange termijn moeten worden ontwikkeld om terugkerende humanitaire crises te 
voorkomen. Met het concept "Linking Relief, Rehabilitation and Development" (LRRD, 
koppeling tussen noodhulp, herstel en ontwikkeling) moet de grijze zone tussen humanitaire hulp 
en ontwikkeling op de langere termijn worden aangepakt. De Commissie 
ontwikkelingssamenwerking is altijd een groot voorstander geweest van een betere overbrugging 
van deze kloof tussen humanitaire hulp en ontwikkeling.

De EU-respons op rampen wordt niet beperkt tot humanitaire hulp maar wordt ook geleverd via 
de bijstand in het kader van de civiele bescherming door de lidstaten. Alle 27 lidstaten nemen 
deel aan het mechanisme voor civiele bescherming, alsmede Kroatië, FYROM, IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen. Middelen die beschikbaar gesteld kunnen worden aan landen die 
getroffen zijn door een ramp worden door deze landen samengebracht. De bijstand kan de vorm 
aannemen van hulp in natura-teams met apparatuur en de inzet van deskundigen om te 
beoordelen wat er nodig is en de bijstand te coördineren. De EU-steun is afhankelijk van de 
middelen van de regeringen, en als er bijstand is vereist in derde landen, gaat deze meestal 
gepaard met humanitaire hulp.

Ieder land ter wereld kan een beroep doen op het Europese mechanisme voor civiele 
bescherming voor bijstand. Het is aan het land dat verzoekt om bijstand om aanbiedingen te 
aanvaarden of te weigeren. In de praktijk verleent de meerderheid van de deelnemende landen de 
bijstand kosteloos als gebaar van solidariteit. Verder kan tot 50% van de transportkosten van de 
bijstand door de Commissie worden gemedefinancierd in het k a d e r  van het 
financieringsinstrument voor civiele bescherming In 2012 is er een Europees centrum voor 
respons in noodsituaties opgezet waardoor de responscapaciteit van de EU verder wordt 
vergroot.

De EU reageert niet alleen op rampen en crises. Afgezien van respons op rampen, wordt steeds 
meer ingezien dat meer aandacht moet worden besteed aan preventie, paraatheid, verkleining van 
het risico op rampen, en verhoging van de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen om hen 
in staat te stellen beter om te gaan met rampen, zodat de vernietigende gevolgen van rampen op 
hun bevolking en bestaansmiddelen worden beperkt. Er is steeds meer aandacht voor verkleining 
van het risico op rampen en aanpassing aan de klimaatverandering en zij zijn standaard deel uit 
gaan maken van de humanitaire hulpoperaties van de EU.

De EU bevordert ook respect voor en aansluiting bij internationale humanitaire wetgeving. De 
Commissie ontwikkelingssamenwerking neemt deel aan een breed scala activiteiten die verband 
houden met humanitaire hulp. In zijn hoedanigheid van tak van de begrotingsautoriteit wijst het 
Europees Parlement er ieder jaar op dat de middelen voor noodhulp moeten worden verhoogd. 
De commissie oefent invloed uit op de strategische besluiten van de Commissie en de 
uitvoeringsbepalingen en toetst de humanitaire onderdelen van het werkprogramma van de 
Commissie en de beleidsstrategie van ECHO voor het volgend jaar. Als onderdeel van de 
gestructureerde dialoog wordt commissaris Georgieva verschillende malen per jaar uitgenodigd 
om met de commissie van gedachten te wisselen. Openbare hoorzittingen trekken regelmatig 
prominente vertegenwoordigers van de VN, het Rode Kruis, de Europese Commissie en 
humanitaire ngo's om humanitaire kwesties te bespreken.
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Factsheet nr. 9

Bijdragen aan de ontwikkelingsagenda van de EU

Op basis van de zorgwekkende resultaten van de tussentijdse evaluatie van de vorderingen die 
met de millenniumdoelstellingen waren gemaakt (september 2005) en de daaropvolgende druk 
uit het Europees Parlement, verbond de Europese Unie zich in 2005 aan de doelstelling van 0,7% 
van het BNI voor officiële ontwikkelingshulp in 2015. 

De Commissie en de lidstaten werden het voor het eerst eens over een tijdschema voor het 
bereiken van het streefpercentage van 0,7% met afzonderlijke, verbindende streefpercentages 
voor de verschillende lidstaten, waardoor monitoring van de gemaakte vorderingen mogelijk 
was.

De Europese consensus inzake ontwikkeling

Op 20 december 2005 ondertekenden de Europese Commissie, de Raad en het Parlement een 
document waarin de gemeenschappelijke doelstellingen en beginselen met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking zijn neergelegd: de Europese consensus inzake ontwikkeling. Het
was de eerste keer dat de drie instellingen gezamenlijk een strategiedocument over het 
ontwikkelingsbeleid goedkeurden. Het document, dat nog steeds van kracht is, weerspiegelt de 
bereidheid van de Europese Unie om een beslissende bijdrage te leveren aan armoedebestrijding 
en de totstandkoming van een vreedzamere en meer rechtvaardige wereld. Het fungeert als 
leidraad voor de activiteiten die de Gemeenschap en de lidstaten op het terrein van 
ontwikkelingssamenwerking in een geest van complementariteit gaan ontplooien en geldt voor 
acties in alle ontwikkelingslanden.

In het eerste deel van de Consensus, getiteld de EU-visie op ontwikkeling, zijn de 
gemeenschappelijke doelstellingen en beginselen met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking neergelegd: 

- het bestrijden van armoede – de primaire en overkoepelende doelstelling,
- het bevorderen van de beginselen van eigen verantwoordelijkheid en partnerschap,
- het bevorderen van het beginsel van beleidssamenhang,
- het verstrekken van meer hulp en op een efficiëntere wijze,
-het bevorderen van gemeenschappelijke waarden, in het bijzonder mensenrechten, 
gendergelijkheid en goed bestuur,
- het bevorderen van effectief multilateralisme en een diepgaande politieke dialoog,
- het vergroten van de participatie van het maatschappelijk middenveld,
- het zich voortdurend inzetten voor het verminderen van de kwetsbaarheid van staten, onder 
meer door capaciteitsopbouw,
- het versterken van de parlementaire democratie.
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Hoewel de EU heeft toegezegd dat zij de begrotingsmiddelen voor ontwikkelingshulp tegen 
2015 tot 0,7% van het bruto nationaal product zal verhogen, heeft zij de tussentijdse doelstelling
van 0,56% in 2010 niet gehaald. De EU hecht steeds meer belang aan steun voor de minst 
ontwikkelde landen en de lage en middelmatige lonenlanden.

Een kernelement van de Europese consensus wordt gevormd door de samenhang van het 
ontwikkelingsbeleid. Alleen dan kan ontwikkelingshulp echt efficiënt zijn. Maar het gaat hier 
ook om een moreel beginsel, want het is natuurlijk onaanvaardbaar dat het effect van het 
Europees ontwikkelingsbeleid wordt afgezwakt door de resultaten van andere vormen van EU-
beleid. Dit beginsel, dat verankerd is in artikel 208 van het Verdrag van Lissabon, vereist dat bij 
elke vorm van EU-beleid rekening gehouden moet worden met de gevolgen ervan voor de 
ontwikkelingsdoelstellingen. Ook hier gelden de MDG's als richtsnoer.

Agenda voor verandering

De strategieën voor Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Via de Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft het Europees Parlement actief gereageerd 
op de EU-strategieën die voor de verschillende ACS-regio’s zijn voorgesteld. De aandacht werd 
daarbij geconcentreerd op essentiële vereisten voor duurzame ontwikkeling, zoals:

- vrede en veiligheid,
- ondersteuning van kwetsbare staten,
- goed en effectief bestuur,
- handelsbevordering,
- integratie in de wereldeconomie,
- integratie in mondiale communicatiesystemen,
- sociale samenhang,
- milieuduurzaamheid.

Het tweede deel van de Consensus, getiteld het Ontwikkelingsbeleid van de Europese 
Gemeenschap, beschrijft hoe de Gemeenschap de Europese visie op ontwikkeling zoals die in 
het eerste deel is geschetst, met de aan de haar toevertrouwde middelen in praktijk zal 
brengen: 

- verdere ontbinding van de hulp;
- schuldvermindering, voorzover nodig;
- “mainstreaming” van sectoroverschrijdende vraagstukken: democratie, goed bestuur, 
mensenrechten, de rechten van kinderen en inheemse volkeren; bevordering van 
gendergelijkheid en milieuduurzaamheid; en de bestrijding van hiv/aids;
- ondersteuning van mondiale fondsen die duidelijk verband houden met de 
millenniumdoelstellingen;
- verlenen van begrotingssteun, voor zover de omstandigheden dit toelaten.
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Doeltreffendheid van hulp

De Europese Unie heeft zich er in 2005 toe verbonden de doeltreffendheid van haar 
ontwikkelingssamenwerking ingrijpend te verbeteren. Dit moet gebeuren via initiatieven voor 
meer hulp, die sneller en effectiever wordt verstrekt, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan de 
uitdagingen die aan de millenniumdoelstellingen zijn verbonden. Doel van het ‘Aid 
Effectiveness Package’, dat op 2 maart 2006 door de Commissie is goedgekeurd, was het 
vertalen van deze verbintenis in concrete actie. Twee jaar later formuleerde de Commissie wat 
het EU-standpunt inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp zou worden voordat het 
derde Forum op hoog niveau in september 2008 in Accra (Ghana) werd georganiseerd. Dit derde 
Forum bouwde voort op de afspraken die tijdens het eerste en tweede Forum van Rome (2003) 
en Parijs (2005) waren gemaakt en lanceerde het actieprogramma van Accra. 

Busan, Korea - het vierde Forum op hoog niveau

Op 1 december 2011 heeft het vierde Forum op hoog niveau het partnerschap van Busan voor 
doeltreffende ontwikkelingssamenwerking aangenomen. Deze 'routekaart' stoelt op de 
beginselen van de Verklaring van Parijs (2005) en het actieprogramma van Accra (2008).  Het 
partnerschap van Busan is gebaseerd op vier beginselen voor doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking: partnerlanden moeten een centrale rol spelen (eigen 
verantwoordelijkheid), de doeltreffendheid van de hulp moet worden verhoogd (focus op 
resultaten), alle publieke en private belanghebbenden moeten erbij worden betrokken (inclusieve 
ontwikkelingspartnerschappen) en er moet gezorgd worden voor verantwoording en 
tenuitvoerlegging van de toezeggingen die op politiek niveau zijn gedaan (transparantie en 
verantwoordingsplicht tussen donoren en ontvangende landen). De Europese Unie is een van de 
voortrekkers die de beginselen voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking in Busan hebben 
bevorderd met de Agenda voor verandering en de bevordering van donorcoördinatie tussen de 
Commissie en de lidstaten.

In de Verklaring van Parijs hebben de partner- en donorlanden toegezegd de rol van de 
parlementen in de nationale ontwikkelingsstrategieën te versterken waardoor de besteding van 
ontwikkelingsgelden transparanter wordt en beter kan worden gecontroleerd.

De nieuwe Agenda voor verandering, die is voorgesteld door de Commissie als een routekaart 
om het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid te vergroten, is bijna aangenomen en zal op de 
lange termijn gevolgen hebben voor de doeltreffendheid van de EU-hulp. Wat de samenhang van 
het ontwikkelingsbeleid betreft wordt er maar weinig vooruitgang geboekt omdat de 
beleidsprioriteiten op andere beleidsterreinen zoals landbouw, handel of visserij, vaak strijdig 
zijn met de ontwikkelingsprioriteiten.

Betrekkingen met niet-nationale instanties 

Bij het vaststellen van de beleidsprioriteiten en het leveren van hun bijdrage houden de leden van 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking naar behoren rekening met de zorgen van de 
betrokkenen externe instanties en met name met de vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties zowel in de EU als in derde landen.
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De leden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking zorgen ervoor dat zij steeds een open 
oor hebben voor de zogenaamde niet-overheidsactoren, een term die een breed scala aan 
vertegenwoordigers van het middenveld omvat, zoals ngo's, vakbonden, academische 
instellingen, etc. en soms ook plaatselijke overheden.

Een belangrijke gesprekspartner was in dit verband Concord, de Confederatie van Europese 
ngo's voor herstel en ontwikkeling. De daarbij aangesloten 19 internationale netwerken en 22 
nationale verenigingen uit de lidstaten van de Europese Unie omvatten meer dan 1600 Europese 
ngo's. Concord en de daarbij aangesloten organisaties dragen met hun bijzondere deskundigheid 
bij aan het werk van het Europees Parlement, vooral van de parlementaire commissies belast met 
het buitenlandsbeleid van de EU (de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
internationale handel en de Commissie buitenlandse zaken).

In het kader van de goede werkrelatie met de Commissie ontwikkelingssamenwerking vinden 
tweemaal per jaar bijeenkomsten plaats van Concord en de coördinatoren van de fracties en 
stafleden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Deze bijeenkomsten zijn zeer nuttig 
gebleken en hebben een nieuwe ruimte geschapen voor dialoog tussen de maatschappelijke 
organisaties en de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Belangrijkste doel was de 
uitwisseling van ideeën en voorstellen inzake onderwerpen van gemeenschappelijk belang en het 
vinden van een gezamenlijke uitgangspunt. Het werk dat voor het Instrument voor 
Ontwikkelingssamenwerking werd verzet, vormt een duidelijke illustratie van deze goede 
betrekkingen.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft zich ingezet voor het opbouwen van een band 
met zuidelijke niet-overheidsactoren en plaatselijke overheden, vooral in de ACS-landen. 

In de afgelopen jaren heeft de commissie regelmatig vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties van industrie- en ontwikkelingslanden uitgenodigd voor haar vergaderingen en 
hoorzittingen. Daarbij werd met name aandacht besteed aan onderwerpen als de minst 
ontwikkelde landen, ontwikkeling en onderwijs, Afrikaanse landbouw en geneesmiddelen.

In het kader van het gezamenlijk strategische partnerschap tussen Afrika en de EU hebben de 
leden van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en andere EP-leden bovendien alles op 
alles gezet om ervoor te zorgen dat deze organisaties een institutionele rol spelen zodat hun stem 
en die van de burgers die zij vertegenwoordigen duidelijk gehoord kan worden.

Ook de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU heeft zich de afgelopen jaren alle moeite 
getroost om maatschappelijke organisaties bij haar activiteiten te betrekken. De Vergadering 
heeft twee ondervoorzitters voor de betrekkingen met niet-overheidsactoren benoemd en 
daarmee een belangrijk signaal afgegeven van het belang dat zij hieraan hecht. 
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Factsheet nr. 10

De Commissie ontwikkelingssamenwerking — een mondiale partner 
in het ontwikkelingsproces

Het pan-Afrikaanse parlement — de bevoorrechte partner van het EP

Afrika is waarschijnlijk niet alleen het continent met de meeste problemen, maar ook het 
continent waar de kansen voor het oprapen liggen, ten minste op ontwikkelingsgebied. Afrika 
heeft relatief gezien de hoogste concentratie ter wereld aan armlastigen en strijdende staten. De 
helft van de EU-begrotingsmiddelen voor ontwikkelingssteun is voor Afrika bestemd. De landen 
en volkeren van Afrika hebben van oudsher historische banden met Europa en Afrika verandert 
snel en heeft een rooskleurige toekomst in het vooruitzicht, zoals duidelijk blijkt uit de 
belangstelling van China. 

In 2007 hechtten de EU en de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders hun goedkeuring aan 
de gezamenlijke strategie Afrika-EU - een ambitieus beleidskader voor de lange termijn. Hieruit 
bleek dat zij bereid waren hun politieke betrekkingen te intensiveren en mondiale problemen met 
vereende krachten aan te pakken.

Deze strategie omvat niet alleen ontwikkelingssamenwerking, maar ook kwesties zoals vrede en 
veiligheid, governance, mensenrechten, handel, energie en klimaatverandering. De leden van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking hebben in de laatste zittingsperiode drie plenaire 
verslagen over deze strategie opgesteld.

In 2004 richtte de Afrikaanse Unie het pan-Afrikaanse parlement op, een raadplegend parlement 
voor het hele Afrikaanse continent dat uit vijf leden tellende delegaties uit elk van de 54 AU-
lidstaten is samengesteld. Het pan-Afrikaanse parlement zetelt in Midrand, Zuid-Afrika, en komt 
tweemaal per jaar bijeen.

Het EP heeft van begin af aan nauwe contacten met het pan-Afrikaanse parlement onderhouden 
en een delegatie voor de betrekkingen met dit parlement in het leven geroepen. Deze delegatie 
heeft sinds 2004 nagenoeg alle zittingen van het pan-Afrikaanse parlement bijgewoond, terwijl 
delegaties van het pan-Afrikaanse parlement regelmatig het EP hebben bezocht. 

Deze nauwe samenwerking leidde tot de oprichting van AU/EU-organen waarmee officieel 
erkend wordt dat beide parlementen volledig betrokken zijn bij de institutionele opbouw van de 
gezamenlijke EU/Afrika-strategie. Dit betekent dat het EP en het pan-Afrikaanse parlement nu 
betrokken zijn bij de voorbereiding van de Afrika-EU-toppen, hun voorzitters tijdens de 
openingsceremonies van deze toppen het woord voeren, het EP en het pan-Afrikaans parlement 
van gedachten wisselen over de uitvoering van de gemeenschappelijke EU/Afrika-strategie, AU-
EU-ministers en beide parlementen een actieve rol spelen in de organen die belast zijn met de 
uitvoering ervan en met de besluitvorming over de gezamenlijke strategie.

Ook het Bureau voor de bevordering van de parlementaire democratie van het EP ziet de 
samenwerking met het pan-Afrikaanse parlement als een prioriteit.
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Betrekkingen met de nationale parlementen van de lidstaten

De nationale parlementen spelen een steeds belangrijker rol binnen het functioneren van de EU. 
Zij werken samen met de Europese Commissie, het EP en ook onderling werken zij samen.

Leden van nationale parlementen kunnen, omdat ze dicht bij de burgers staan, een doeltreffende 
en constructieve bijdrage leveren aan het opbouwen van een band tussen de burgers van de Unie 
en de EU-instellingen, waardoor het ontwikkelingsbeleid van de EU democratischer en 
transparanter kan worden aangepakt.

In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie als zij wetsvoorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad voorlegde, hiervan ter overweging ook afschriften naar de nationale 
parlementen gestuurd.

De kwaliteit van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen en 
de politieke toegevoegde waarde die eruit zou kunnen voortvloeien zal uiteindelijk het resultaat 
zijn van een gezamenlijke inspanning. Het Verdrag van Lissabon heeft deze betrekkingen 
verstevigd door een procedure in te voeren van "gemotiveerde adviezen" van de nationale 
parlementen aan het Europees Parlement en er is in het Europees Parlement overeenstemming 
bereikt over de manier waarop met deze gemotiveerde adviezen en andere bijdragen van de 
nationale parlementen moet worden omgegaan.

De samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen is voornamelijk 
bedoeld om de parlementaire dimensie van de EU te versterken en de democratische legitimatie 
en transparantie van de beleidsvorming van de EU te verhogen. Daarnaast wordt met deze 
samenwerking beoogd de nationale parlementen volledig op de hoogte te houden van de 
werkzaamheden van het Europees Parlement op de diverse terreinen waarop het Europees 
Parlement bevoegd is. Steeds meer commissies van het Europees Parlement - waaronder ook de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking - nodigen dan ook regelmatig nationale 
parlementsleden uit om hun vergaderingen bij te wonen en kennis en expertise te delen als er 
beleidsvoorstellen moeten worden behandeld.

De publieke opinie bewustmaken van ontwikkelingsvraagstukken

Door het grote publiek bewust van ontwikkelingsvraagstukken te maken en educatie op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking te bevorderen, kunnen essentiële EU-waarden op het 
gebied van tolerantie en solidariteit worden uitgedragen in een onderling afhankelijke en 
multiculturele ruimte waarvan de geografische grenzen steeds verder vervagen.

De Europese Unie is namelijk het resultaat van een interculturele dialoog waarbij de diverse 
belanghebbende partijen rond de tafel gaan zitten om van elkaar te leren en met elkaar iets op te 
bouwen.

Door de kennis van het grote publiek over ontwikkelingssamenwerking te vergroten, kunnen we 
het gevoel van internationale solidariteit versterken en een gunstig klimaat scheppen om een 
Europese interculturele maatschappij te versterken. Het is een middel om alle burgers via 
voorlichtingscampagnes, educatie, bewustmakingsprocessen, het opkomen voor je rechten en 
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opleidingen te betrekken bij het uitbannen van de wereldwijde armoede en de strijd tegen 
maatschappelijke uitsluiting.

De rol die parlementen kunnen spelen bij het mobiliseren van de publieke opinie voor 
ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit met de ontwikkelingslanden om de 
armoede te verlichten en uit te bannen, is derhalve van essentieel belang.

Ook nationale en plaatselijke autoriteiten, ngo's en andere maatschappelijke actoren binnen de 
noord-zuidsamenwerking spelen een essentiële rol in dit proces.

In iedere zittingsperiode doet het Europees Parlement veel om het grote publiek bewuster te 
maken van het EU-beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Het Parlement organiseert een 
aantal manifestaties, workshops, hoorzittingen, gewone en parlementaire debatten over 
ontwikkelingsgerelateerde vraagstukken.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft van haar kant actief deelgenomen aan de 
jaarlijkse Europese ontwikkelingsdagen. Het Parlement vaardigt een delegatie van zijn leden af 
naar alle manifestaties en is medeorganisator van speciale manifestaties die samen met het pan-
Afrikaanse parlement worden gehouden. Daarnaast heeft de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking in het "ontwikkelingsdorp" een stand waar zij brochures uitdeelt en 
bezoekers voorlicht over de rol en werkzaamheden van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking. 

Een andere belangrijke manifestatie voor het grote publiek is de Europese opendeurdag, die elk 
jaar ter gelegenheid van de ondertekening van de Robert Schuman-verklaring wordt 
georganiseerd. Doel hiervan is het grote publiek bewust te maken van de werkzaamheden van de 
Europese instellingen en het functioneren van de Unie. Op deze dag stelt het Parlement zijn 
deuren voor het grote publiek open. De Commissie ontwikkelingssamenwerking neemt 
regelmatig aan de open dag van het Parlement deel om mensen van uiteenlopende leeftijden en 
met uiteenlopende belangen te bereiken.
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Annex IV

List of hearings and events organised by the Committee on Development of the European 
Parliament in the Sixth Legislative Period (2009–2014)

HEARINGS AND EVENTS

2013 Hearings and events

22 January Hearing on "Millennium Development Goals and beyond 2015 - a strong EU 
engagement"

2012 Hearings and events

9 October Hearing on "Guaranteeing Sustainable Land Security in Developing Countries"

18 September Hearing on "How to make OCTs relays for EU development policy"

3 September Hearing on "Linking Relief, Rehabilitation and Development: Towards more 
Effective Aid"

29 February Hearing on "Environmental Degradation and its Impact on Poverty"

2011 Hearings and events

11 October Interparliamentary Committee Meeting with national Parliaments on "Human 
rights conditionality in development policy"

4 October Hearing on "Food security in developing countries: the challenge to feed the 
people"

30 August Joint DEVE-DROI hearing on "Development Education"

20 June Joint FEMM-AFET-DEVE-DROI workshop on "The role of women in the 
democratisation process in North Africa and the Middle East"

13 April Hearing on "The Blurring of Roles between Humanitarian and Military Actors: 
State of Play and Perspectives"
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2010 Hearings and events

22 June Joint PECH-DEVE hearing on "CFP Reform: The external dimension"

2 June Hearing on "Property rights, property ownership and land grab in Developing 
Countries"

27 April Joint DEVE-INTA-EMPL-DROI hearing on "Child Labour in Developing 
Countries"

22 March Hearing on "Palestine: Bridge Building for Development"

25 January Hearing on "Human Rights Slot on Trade Union Rights in Colombia"

2009 Hearings and events

10 November Hearing on "The effects of the global financial crisis on developing countries 
and development cooperation"

15 October Hearing on "EU Climate Poverty" (in association with Oxfam Intern.)

5 October Joint DEVE-CONT hearing on "Involving Non-State Actors in EC Development 
Cooperation - The Way Forward"
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Annex V

STUDIES COMMISSIONED BY THE COMMITTEE ON DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTED BY THE POLICY DEPARTMENT DURING THE 7TH 
PARLIAMENTARY TERM (2009-2014)

All studies are available at: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/studies.html

Title: Strengthening the Link between Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD) in the EU's Financing Instruments for 
Development and Humanitarian Aid under the MFF 2014-2020

Author: Pedro Morazán (Südwind Institute, Germany), François Grünewald (Groupe 
URD), Irene Knoke (Südwind Institute, Germany) and Tobias Schäfer 
(Südwind Institute, Germany)

Publication date: 08.08.2012
Study available in EN 

Title: Blending Grants and Loans for Financing the EU's Development Policy 
in the Light of the Commission Proposal for a Development 
Cooperation Instrument (DCI) for 2014-2020

Author: Jorge Núnez Ferrer (CEPS, Belgium) ; Pedro Morazán (Südwind Institute, 
Germany); Tobias Schäfer (Südwind Institute, Germany); Arno Behrens
(CEPS, Belgium)

Publication date: 28.06.2012
Study available in EN 

Title: Criteria for Differentiation and Methods for Phasing Out EU's 
Development Cooperation in Light of the Commission's Proposal for a 
Development Cooperation Instrument (DCI) for 2014-2020

Author: Josep M. Coll (European Studies University Institute - Autonomous 
University of Barcelona, Spain) 

Publication date: 16.05.2012 
Study available in EN

Title: A Coherent EU Strategy for the Sahel
Author: Luis Simon, Alexander Mattelaer and Amelia Hadfield (Institute for 

European Studies, Vrije Universiteit Brussel, Belgium) with research 
support provided by Marc-Antoine MORIN (Institute for European Studies, 
Vrije Universiteit Brussel, Belgium)

Publication date: 11.05.2012 
Study available in EN, FR
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Title: The Role of Brics in the Developing World
Authors: Morazán, Pedro (Südwing-Institute, Germany), Knoke, Irene (Südwing-

Institute, Germany), Knoblauch, Doris (Ecologie Institute, Germany) and 
Schäfer, Thobias (Südwing-Institute, Germany)

Publication date: 13.04.2012
Study available in EN

Title: Gendercide : The Missing Women ?
Authors: Liisanantti Anu (Overseas Development Institute, UK) and Beese Karin 

(Ecologic Institute, Germany) 
Publication date: 16.03.2012
Study available in EN, FR

Title: New European Union Development Cooperation Policy with Latin 
America

Authors: Morazán Pedro (Südwing Institute, Germany), FIAPP (International and 
Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies, Madrid, 
Spain), Sanahuja José Antonio (Universidad Complutense de Madrid, 
Spain) and Ayllón Bruno (IUDC-UCM, Universidad Complutense de 
Madrid, Spain)

Publication date: 20.12.2011
Study available in EN, ES

Title: Intellectual Property Rights on Genetic Resources and the Fight against 
Poverty

Authors: Sebastian Oberthür, Justyna Pozarowska and Florian Rabitz (Vrije 
Universiteit Brussel, Institute for European Studies, Belgium); Christiane 
Gerstetter, Christine Lucha, Katriona McGlade and Elizabeth Tedsen
(Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 19.12.2011
Study available in EN, FR 

Title: Access to Energy in Developing Countries
Auteur: Arno Behrens, Centre for European Policy Studies (CEPS), Belgium; Jorge 

Nunez Ferrer, Centre for European Policy Studies (CEPS), Belgium; 
Mathilde Carraro, Centre for European Policy Studies  (CEPS), Belgium; 
Glada Lahan, Chatham House, UK; Eike Dreblow, Ecologic Institute, 
Germany

Publication date: 07.11.2011 
Study available in EN

Title: The Effects of Oil Companies’ Activities on the Environment, Health 
and Development in Sub-Saharan Africa

Authors: Baumüller Heike, Donnelly Elizabeth, Vines Alex and Weimer Markus 
(Chatham House, United Kingdom)

Publication date: 08.08.2011  
Study available in EN
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Title: An Assessment of the Balancing of EU Development Objectives with 
Other Policies and Priorities

Authors: Selen Sarisoy Guerin (IES VUB, Belgium), Sevidzem Kingah (UNI-CRIS 
and IES, Belgium), Christiane Gerstetter (Ecologic Institute, Germany) and 
Jenny Kirschey (Ecologic Institute, Germany)

Publication date: 21.03.2011 
Study available in EN, FR, DE

Title: An inventory of existing mechanisms to comply with aid commitments 
by member states

Authors: Dr Morazán, Pedro, project leader, Südwing Institute, Germany Koch, Svea, 
Südwind Institute, Germany

Publication date: 15.12.2010 
Study available in EN

Title: The Rationale for a Financial Transaction Tax
Author: Knoke Irene (Südwind Institut, Germany)
Publication date: 24.11.2010 
Study available in EN

Title: Potential Use of Radioactively Contaminated Mining Materials in the 
Construction of Residential Homes from Open Pit Uranium Mines in 
Gabon and Niger

Authors: Veit Sebastian (Senior Economist) and Srebotnjak Tanja (PhD) - Ecologic 
Institute, Germany

Publication date: 19.11.2010
Study available in EN, FR

Title: Monitoring Budget Support in Developing Countries
Authors: Pedro Morazán and Svea Koch (Institute Südwind, Germany)
Publication date: 15.07.2010
Study available in EN, FR

Title: Reform of the European Investment Bank: How to Upgrade the EIB’s 
Role in Development

Authors: Prof. Stephany Griffith-Jones, Columbia University; Judith Tyson, UK
Publication date: 27.05.2010
 Study available in EN, FR

Title: A comparative evaluation of public-private and public-public 
partnerships for urban water services in ACP countries

Authors: Josephine Tucker, Research Officer, Overseas Development Institute, UK ; 
Roger Calow, Research Fellow, Overseas Development Institute, UK ; 
Darla Nickel, Ecologic Institute, Austria ; Thomas Thaler, Researcher, 
Ecologic Institute, Austria

Publication date: 27.05.2010
Study available in EN
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Title: Discrimination and Development Assistance
Author: Irene Knoke (Institut Südwind, Germany) with contributions from Sebastian 

Veit
Publication date: 06.04.2010 
Study available in EN, FR

Title: Agricultural Technologies for Developing Countries
Authors: Rolf Meyer (ITAS)
Publication date: 15.06.2009 
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Annex VI

Development aid: Net official development assistance (ODA)
Net disbursements at current prices and exchange rates
Millions of US dollars

2009 2010 2011  (1)
DAC Countries, Total 119 778 128 465 133 526
Australia 2 762 3 826 4 799
Austria 1 142 1 208 1 107
Belgium 2 610 3 004 2 800
Canada 4 000 5 209 5 291
Denmark 2 810 2 871 2 981
Finland 1 290 1 333 1 409
France 12 602 12 915 12 994
Germany 12 079 12 985 14 533
Greece 607 508 331
Ireland 1 006 895 904
Italy 3 297 2 996 4 241
Japan 9 457 11 021 10 604
Korea 816 1 174 1 321
Luxembourg 415 403 413
Netherlands 6 426 6 357 6 324
New Zealand 309 342 429
Norway 4 081 4 580 4 936
Portugal 513 649 669
Spain 6 584 5 949 4 264
Sweden 4 548 4 533 5 606
Switzerland 2 310 2 300 3 086
United Kingdom 11 283 13 053 13 739
United States 28 831 30 353 30 745
G7, Total 81 549 88 533 92 148
DAC EU Members, Total 67 211 69 661 72 315
Non-DAC Countries,Total 6 672 7 235 2 509
EU Institutions 13 444 12 679 12 627
Czech Republic 215 228 256
Hungary 117 114 140
Iceland 34 29 26
Israel  (1) 124 145 176
Poland 375 378 417
Slovak Republic 75 74 87
Slovenia 71 59 63
Thailand 40 10  ..
Turkey 707 967 1 320
United Arab Emirates 834 412  ..
Arab Countries  ..  ..  ..
Other Donor Countries, 
Total  ..  ..  ..
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Last updated: 4 April 2012
.. Not available
Note: Detailed information on the sources and definitions used may be found in the source 
database.
1 ODA for 2011 is preliminary.
Source: Official and private flows, OECD International Development Statistics (database)
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Annex VII

THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

MDG 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER
 Reduce by half the proportion of people living on less than a dollar a day 
 Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and 

young people
 Reduce by half the proportion of people who suffer from hunger

MDG 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
 Ensure that all boys and girls complete a full course of primary schooling 

MDG 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN
 Eliminate gender disparity in primary and secondary education preferably by 2005, and at all 

levels by 2015 

MDG 4: REDUCE CHILD MORTALITY
 Reduce by two thirds the mortality rate among children under five 

MDG 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH
 Reduce by three quarters the maternal mortality ratio
 Achieve, by 2015, universal access to reproductive health

MDG 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES
 Halt and begin to reverse the spread of HIV/AIDS
 Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it
 Halt and begin to reverse the incidence of malaria and other major diseases

MDG 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
 Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes; 

reverse loss of environmental resources 
 Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss
 Reduce by half the proportion of people without sustainable access to safe drinking water 

and basic sanitation
 Achieve significant improvement in lives of at least 100 million slum dwellers, by 2020 

MDG 8: DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT
 Develop further an open, trading and financial system that is rule-based, predictable, and 

non-discriminatory trading and financial system. Includes a commitment to good 
governance, development and poverty reduction — both nationally and internationally 

 Address the special needs of the least developed countries’ special needs. This includes 
tariff- and quota-free access for their exports; enhanced debt relief for heavily indebted poor 
countries; cancellation of official bilateral debt; and more generous official development 
assistance for countries committed to poverty reduction

 Address the special needs of landlocked developing countries and small island developing 
states States (through the Programme of Action for the Sustainable Development of Small 
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Island Developing States and the outcome of the twenty-second special session of the 
General Assembly)

 Deal comprehensively with the debt problems of developing countries’ debt problems
through national and international measures to make debt sustainable in the long term 

 In cooperation with the developing countries, develop decent and productive work for youth 
 In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs 

in developing countries 
 In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies -

especially information and communications technologies
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