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Inleiding

Samenhang in het ontwikkelingsbeleid (PCD) is van bijzonder groot belang voor zowel de 
ontwikkelingslanden als Europa. De eerste reden hiervoor is onlosmakelijk verbonden met het 
concept: hoewel ontwikkelingsbeleid in het algemeen per definitie zichzelf overbodig zou 
moeten maken, blijft PCD een uitdaging zolang Europees beleid externe gevolgen heeft!

Er zijn echter ook politieke redenen voor PCD: in de eerste plaats kan de Europese Unie (EU) 
daadwerkelijke partnerschappen met ontwikkelingslanden opzetten (het zijn hun hulpbronnen 
waar wij onze zinnen op hebben gezet en niet andersom). In de tweede plaats zou PCD het 
ontwikkelingsbeleid kunnen bevrijden van zijn rol als "hersteldienst". En tenslotte zullen 
ontwikkelingslanden en de EU voordeel kunnen halen uit beleidssamenhang omdat regering en 
samenleving in de ontwikkelingslanden immers de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid 
krijgen om zelfstandig succesformules te ontwikkelen.

De laatste twee jaar is veel werk verzet om de relevante EU-beleidsonderdelen te stroomlijnen 
volgens de PCD. Het Europese Parlement (EP) zelf heeft een permanente rapporteur voor PCD 
aangesteld. Integratie van beleid is op zichzelf echter een ingewikkelde zaak en menige kwestie 
moet nog worden aangepakt.

Institutioneel kader voor PCD

De Europese consensus voor ontwikkeling en artikel 208 van het Verdrag betreffende werking 
van de Europese Unie zouden het normatief kader van PCD moeten blijven vormen. "De agenda 
voor verandering" draait het PCD-concept echter terug. Dit is duidelijk om twee redenen: Ten 
eerste worden de drie EU-beleidsterreinen die de meest verstrekkende gevolgen hebben voor de 
ontwikkelinglanden niet eens in de tekst vermeld (het handelsbeleid, het landbouwbeleid en het 
visserijbeleid; hiervan worden er twee momenteel grondig herzien). Ten tweede wordt de 
eenzijdig door de Commissie en de Raad goedgekeurde "agenda voor verandering", die zal 
dienen als leidraad voor het nieuwe DCI en dus ook voor het EU-beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking voor 2014-2020, in het voorstel voor het nieuwe Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) als normatief kader gelijkgesteld aan de Europese consensus 
voor ontwikkeling.

Bij elke poging tot herziening van de basisoriëntaties en beginselen van het EU-beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking moeten de instellingen worden betrokken die deze mogelijk hebben 
gemaakt.

De hoge vertegenwoordiger zou haar rol moeten vervullen en de PCD met behulp van de 
Europese dienst voor extern optreden (EDEO) en met name de delegaties, ten uitvoer moeten 
leggen. Zij zou een duidelijk signaal moeten afgeven door van PCD een prioriteit te maken voor 
de dienst en in de delegaties PCD-aanspreekpunten moeten instellen die nauw kunnen 
samenwerken met ngo's, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden ter plaatse. 
Op alle niveaus in de instellingen moet deskundigheid aanwezig zijn met betrekking tot het 
beleid en de praktijk van ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van de EDEO. Voor de 
delegaties zouden richtsnoeren die nauw aansluiten op PCD kunnen worden ingevoerd om 
Europese investeerders voor te lichten.

Het concept van "EU actorschap" is ingevoerd om de zichtbaarheid van EU-acties te verhogen. 
In dit verband is het belang van PCD nog groter geworden, aangezien elke negatieve impact de 
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EU nog meer zal worden aangerekend. "EU-actorschap" mag andere doelstellingen van het EU-
ontwikkelingsbeleid, zoals eigen plaatselijke inbreng, echter niet doorkruisen.

Het is eveneens noodzakelijk om de bewustwording van PCD in de ontwikkelingslanden zelf te 
verhogen . In het algemeen zou het nuttig zijn om ook in de ontwikkelingslanden PCD-
aanspreekpunten in te stellen. Dat zou de uitwisseling tussen de EU en de ontwikkelingslanden 
ten goede komen en wellicht ook helpen om kwesties aan te pakken die niet tot de competentie 
van de EU behoren zoals een iedereen ten goede komende besteding van huur- en 
belastingopbrengsten van hulpbronnen, overmakingen, enzovoorts. 

Het meten van PCD is essentieel om de gevolgen van EU-beleid buiten haar grenzen te 
beoordelen. Vanwege de complexiteit van deze kwestie is er echter geen gemeenschappelijke 
methodologie om de kosten van een gebrek aan samenhang te meten. Een oplossing zou kunnen 
worden gevonden in de aanvulling van het concept van "doeltreffendheid van hulp" met het 
concept van "doeltreffendheid van ontwikkeling", aangezien dit geschikter is om PCD te meten. 
"Doeltreffendheid van hulp" zonder "doeltreffendheid van ontwikkeling" is als tactiek zonder 
strategie.

Op het vlak van het gebruik van effectbeoordelingen door de Commissie is er nog ruimte voor 
verbetering. De Dienst voor effectbeoordelingen van de Commissie heeft momenteel drie 
aandachtsgebieden, gevolgen op milieugebied en die op sociaal en economisch terrein. De 
externe gevolgen van EU-beleid zouden ook een aandachtsgebied moeten zijn. Dit alles geldt 
ook voor de vergelijkbare dienst die momenteel door het EP wordt opgericht.

Het EP zou, waar het van de eigen bevoegdheden gebruik maakt, nadere maatregelen moeten 
nemen om PCD te institutionaliseren. De Commissie ontwikkelingssamenwerking zou een 
regelmatige gegevensuitwisseling met de PCD-aanspreekpunten in de lidstaten kunnen 
institutionaliseren. Het zou ook nuttig kunnen zijn om de betrokkenheid van andere voor PCD 
relevante commissies te formaliseren, door bijvoorbeeld in die commissies aanspreekpunten in te 
stellen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om in onze commissieverslagen die op EU-
initiatieven ingaan, verplicht een onderdeel op te nemen over PCD.

Financiering van ontwikkeling

Vanuit een PCD-gezichtspunt zou het volgende nuttig kunnen zijn: een vermindering van het 
aantal begrotingslijnen en de invoering van uitvoeringsvoorschriften voor zowel het Instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) als het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), het 
stroomlijnen van goedkeuringsprocedures, vooral voor kleinschalige activiteiten of jaarlijkse 
actieplannen waar meerjarige plannen reeds zijn goedgekeurd, en het nauwer betrekken van de 
delegaties bij de opstelling van regionale en thematische programma's om hulpstromen 
voorspelbaarder te maken. 

De Commissie heeft in zijn mededeling van juni 2011 over het meerjarige financiële kader 
voorgesteld de controlebevoegdheden van het EP uit te breiden ten aanzien van het EOF. Dit 
voorstel lijkt inmiddels door de Commissie te zijn ingetrokken want het is niet meer opgenomen 
in het wetgevingsvoorstel voor het nieuwe EOF.

Handel

Vanuit het perspectief van PCD waren de twee ontwerpverslagen van de Commissie over de 
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algemene aspecten van handel en over handel en ontwikkeling, een gemiste kans.

Hoge- en hogere-middeninkomenslanden komen niet meer in aanmerking voor het nieuwe, door 
de Commissie voorgestelde stelsel van algemene preferenties (SAP). Hierdoor worden de meeste 
landen in Latijns-Amerika, de meeste Caraïbische eilanden en enkele Afrikaanse landen van het 
stelsel uitgesloten. Tegelijkertijd komen landen met sterke economieën, zoals India, China, 
Indonesië en Thailand nog altijd - weliswaar tijdelijk - voor het SAP in aanmerking. Het lijkt dan 
ook onrechtvaardig uitsluitend op grond van het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner te 
bepalen of een land voor het SAP in aanmerking komt. Problemen in verband met Europese 
partnerschaps- en vrijhandelsovereenkomsten zullen ook moeten worden aangepakt, zoals het 
schrappen van 18 landen uit de markttoegangsverordening.

De EU zou een nieuwe impuls moeten geven aan de verduurzaming op internationaal niveau van 
overheidsopdrachten om zo tot een ontvlechting te komen van subsidieregelingen en 
ontwikkelingskredieten en tegelijkertijd aanbestedingsstelsels van partnerlanden te versterken of 
de voorkeur geven aan lokale of regionale aanbestedingen.

GLB en het beleid met betrekking tot voedselzekerheid en visserij

Vanuit het ontwikkelingsperspectief kan men een geheel ander gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) formuleren dan het beleid dat in hervormingsvoorstellen van de 
Commissie is uitgewerkt. Bij de afgelopen GLB-hervormingen zijn daarentegen een aantal 
inconsistenties aangepakt, een trend die wordt voortgezet in de huidige Commissievoorstellen. 
De steun aan landbouwbedrijven is grotendeels losgekoppeld van de productie, en de rol van 
marktinterventiemechanismen en uitvoerrestituties is aanzienlijk ingeperkt.

In het kader van de huidige hervorming van het GLB konden sommige problemen echter niet 
worden aangepakt, zoals de versterking van de voorzieningsketens tussen de EU en de ACP-
landen en van de ketens in de ACP-landen zelf. Het gebruik in ontwikkelingslanden van 
moderne instrumenten voor marktbeheer, zoals transparantie, capaciteitsopbouw, uitwisseling 
van informatie over normen, technische regelingen of ondersteuning bij het onderhandelen over 
contracten, zou moeten worden aangemoedigd.

Om tot een verbetering van PCD te komen moeten de onderhandelingen over 
visserijovereenkomsten worden gebaseerd op de prioriteiten van het overeenkomstsluitende land 
voor een duurzame ontwikkeling van de visserijsector en het land zelf. De gevolgen van het 
beleid dienen door het EP nauwgezet te worden gevolgd.

Klimaatverandering

Klimaatverandering is niet zozeer een afzonderlijke uitdaging voor PCD, maar veeleer een 
sectoroverschrijdend element dat, om tot een verbeterde PCD te komen, in al het andere beleid 
moet worden geïntegreerd. 

De aandacht moet worden gericht op een zo groot mogelijke synergie tussen EU-klimaatbeleid 
en de EU-ontwikkelingsdoelstellingen, met name voor wat betreft de gebruikte methoden en 
instrumenten, de onverwachte schadelijke neveneffecten van beleid en de zijdelingse voordelen 
die de afstemming tussen klimaatverandering en ontwikkeling voor ontwikkelingslanden kan 
hebben. De volgende gelegenheid om hiertoe te komen, wordt geboden door de Rio+20-
conferentie, waar de totstandbrenging op de agenda staat van a) een groene economie voor een 
duurzame ontwikkeling ter uitbanning van armoede, en b) het institutionele kader voor duurzame 
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ontwikkeling.

Klimaatverandering en haar schadelijke gevolgen zou voorts moeten worden opgevat als een 
ontwikkelingsvraagstuk met genderaspecten, dat van belang is voor alle beleidsterreinen 
(sociaal, economisch en politiek). Investering in onderwijs over duurzame ontwikkeling, met 
inbegrip van de bestrijding van klimaatverandering is een manier om meerdere doelstellingen 
tegelijk te verwezenlijken, vooral als dit gericht is op vrouwen. 

De Commissie heeft nog geen voorstel ingediend voor een model om indirecte veranderingen in 
landgebruik (ILUC) te berekenen. Zonder een dergelijk model is het moeilijk om de gevolgen 
van het EU-beleid op dit gebied te beoordelen.

De PCD-doelstelling moet ook tot uitdrukking komen in het komende verslag over de uitvoering 
van het nieuwe beleid over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Migratie

Als in de mededeling uit 2011 over "De totaalaanpak van migratie en mobiliteit" rekening is 
gehouden met PCD kan deze worden goedgekeurd. Het Commissieverslag uit 2009 over PCD 
benadrukte reeds dat "het koppelen van hulp aan voorwaarden geen doeltreffende manier is om 
het probleem aan te pakken en dat daartoe een totaalaanpak het meest geëigend is".

Meer aandacht zou moeten worden besteed aan de volledige participatie in de ontvangende 
landen van migranten en de ondersteuning van hun integratie ter plaatse, met inbegrip van 
arbeidsmarkten. Het is ook noodzakelijk diasporagemeenschappen als actoren van ontwikkeling 
te beschouwen en te betrekken bij het vergemakkelijken van overmakingen, bij het tegengaan 
van "braindrain" en "brainwaste", en bij het ontwerpen van voorstellen over arbeidsmigratie 
waarin rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van het land van oorsprong, het 
land van bestemming en de migrant. Tevens lijken burgers in de EU niet voldoende of onjuist te 
worden geïnformeerd over migratie. Dit thema is vaak onderwerp van verkiezingscampagnes.

Andere kwesties ook van belang in verband met het komende PCD-verslag zijn: 
eigendomsrechten, gezondheid, vrouwenonderwijs en begrotingssteun.

Conclusies

Veel inconsistenties zijn goed onderzocht. Het voornaamste probleem is het ontbreken van 
politieke wil zodra de belangen van de ontwikkelde landen in strijd lijken te zijn met die van 
ontwikkelingslanden. Tussen dergelijke op het eerste gezicht strijdige belangen kan echter toch 
een evenwicht worden gevonden als een langetermijnvisie wordt aangehouden.

Hier kunnen de aardverschuivingen in de internationale politiek een bijdrage leveren aan PCD en 
deze bevorderen. ten eerste kunnen ze politici ertoe dwingen besluiten te nemen met een
langetermijnvisie. Komen de politici niet tot dergelijke besluiten dan worden wellicht op korte 
termijn enkele minder belangrijke belangen beschermd maar zal de EU echter ongetwijfeld op 
lange termijn verliezen aangezien wereldwijde ontwikkeling in ons eigen belang is. Niet alleen 
omdat we in de toekomst goede betrekkingen met ontwikkelingslanden willen onderhouden maar 
vooral omdat we hun opkomende markten en hun hulpbronnen nodig hebben.

Ten tweede is er een ander probleem voor PCD:vaak is bewustwording niet voldoende om 
politieke verandering tot stand te brengen. De Club van Rome publiceerde haar rapport bijna 40 
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jaar geleden en toch worden we nog steeds met dezelfde problemen geconfronteerd door de 
neiging van mensen om aan hun gewoonten en voorrechten vast te houden. Hetzelfde geldt voor 
PCD! Hier kunnen politieke aardverschuivingen van pas komen. Oude zekerheden verdwijnen 
en plotseling ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en een frisse kijk op de dingen.

Uiteindelijk zal PCD de overhand krijgen, eenvoudigweg vanwege de betere en duurzamere 
argumenten. Alleen beleid dat is afgestemd op PCD is toekomstgericht beleid!

Er schuilt enige waarheid in de bewering dat PCD op een doodlopende weg is beland en dat het 
enthousiasme is weggeëbd. De EU zal moeten nadenken over hoe PCD op de langere termijn op 
een volgend plan te brengen. Een mogelijkheid zou zijn de Dienst voor extern optreden om te 
vormen tot een Dienst voor externe samenhang met de doelstellingen mondiale ontwikkeling en 
veiligheid. Hetzelfde zou moeten gelden voor de Commissie buitenlandse zaken. Dit kan een 
manier zijn om te zorgen dat PCD daadwerkelijk in elke fase van het besluitvormingsproces 
wordt betrokken. Een dergelijke grote stap zou ongetwijfeld veel onderzoek en intensief overleg 
met alle belanghebbenden vereisen, maar zou PCD wel de slagkracht geven die het nodig heeft.


