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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 
Het aantal mensen dat in arm oede leeft, blijft een groot probleem in de ontwikkelin gslanden. 
Hoewel er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt, liggen de meeste ontwikkelingslanden niet 
op koers  om de m illenniumdoelstellingen voor ont wikkeling (MDG's) te be halen en zijn ze 
niet in staat m et succes op weg te gaan naar  duurzame ontwikkeling in  al haar betekenissen : 
economisch, sociaal en ecologisch. Dat la atste behelst ook de aanpassing aan de  
klimaatverandering en het beperken van de gevolgen ervan. 

De situatie wordt verergerd door mondiale ui tdagingen d ie opvallend  aanwezig b lijven, en  
doordat de ontwikkelingslanden hard werden getroffen door de opeenvolging van recente 
crises, wat uitm ondde in, onder andere, sociale en econom ische instabiliteit, toegenom en 
migratie, voedselonzekerheid en een toege nomen kwetsbaarheid voor externe schokken. Er  
wordt in toenemende mate erkend dat de klimaatverandering en de snelle bevolkingsgroei een 
steeds gro tere bed reiging vorm en voor nat uurlijke en  m ilieuhulpbronnen, die onontbeerlijk 
zijn voor sociaaleconomische groe i. Dit kan een in veel ontw ikkelingslanden al kwetsbare 
situatie verergeren en b epaalde verwezenlijkin gen op het vlak van on twikkeling ongedaan  
maken. 

De EU blijf t zich inz etten om  de ontwikkeling slanden te helpen om  de arm oede terug  te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Om deze doelstelling te behalen werd de verordening tot 
invoering van een financieringsinstrum ent voor ontwikkelingssam enwerking (DCI) 
vastgelegd voor de periode 2007-2013, met de primaire en overkoepelende doelstelling om de 
armoede in de partnerlanden en -regio' s uit te bannen. Het bestaat u it drie categ orieën van  
programma's: i) bilaterale en regionale geogr afische programma's die de sam enwerking met 
Azië, Latijns-Am erika, Centraal-A zië, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika behelzen; ii) 
thematische programma's die de volgende onderwer pen bestrijken: investeren in m ensen, het 
milieu en het duurzaam beheer van  natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van energie, niet-
gouvernementele actoren en plaatselijke overheden, voedselzekerheid, en migratie en asiel; en 
iii) begeleidende maatregelen voor de suikerproducerende landen. 

De huidige DCI-verordening verstrijkt op 31 december 2013. De verschillende evaluaties van 
het DCI erkenden dat deze verordening in het algemeen een meerwaarde biedt en bijdraagt tot 
de verwezenlijking van de MDG's, maar brachten ook bepaalde tekortkomingen aan het licht. 
Nieuwe uitdagingen, samen met de in de Europa 2020-strategie vastgelegde prioriteiten en het 
jongste ontwikkelingsbeleid van de EU, hebben de Commissie ertoe aangezet om een voorstel 
uit te werken om de DCI-verordening te herzien en aan te passen, in overeenstemming met de 
mededeling „Een begroting voor Europa 2020”  van 29 juni 2011 en de m ededeling „Het 
effect van het EU-ontwikkelingsbeleid verg roten: een agenda voor  verandering” van 13 
oktober 2011. 

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGINGEN VAN BELANGHEBBENDEN 
EN EFFECTBEOORDELINGEN 

Openbare raadpleging 
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De Commissie hield een raadpleging van het publiek inzake de toekomstige financiering van 
het extern optreden van de EU tussen 26 november 2010 en 31 januari 2 011. Deze procedure 
steunde op een online vragenlijst en een achte rgronddocument „Welke financiering voor het 
extern optreden van de EU na 2013? ”. In he t algem een dui dden de antwoorden niet op de 
noodzaak v an een belangrijke wijzig ing in de huidige structuur van de bestaande 
instrumenten. Toch werden een aantal prob lemen vastgesteld waarm ee rekening werd 
gehouden bij het opstellen van de nieuwe DCI-verordening: 

• Een meerderheid van de respondenten (onge veer 70 %) antwoordde dat een financiële  
tussenkomst door de EU een grote m eerwaarde te bieden heeft. De respondenten 
waren van m ening dat de EU gebruik m oest maken van haar com paratief voordeel 
dat voortvloeit uit het feit da t zij overal ter wereld te r plaatse aanwezig is, haar 
uitgebreide deskundigheid, haar supranationale karakter en haar rol als facilitator van 
coördinatie. 

• Bijna alle respondenten (92 %) steunden een m eer gedifferentieerde benadering, 
aangepast aan de situatie van het be gunstigde land, om  het effect van de 
financieringsinstrumenten van de EU te  bevorderen. In overeenstemm ing daarm ee 
moet de differentiatie tussen de begunstigde landen worden vergroot. 

• Vele respondenten waren het erm ee eens da t moet worden onderzocht of steun m oet 
worden gekoppeld aan de voorwaarde dat het begunstigde land de m ensenrechten, 
minderheden, goed bestuur en de diversiteit van culturele expressievormen eerbiedigt 
(78 %) en aan de kwaliteit van zijn bele id en zijn vermogen en bereidheid om 
degelijk beleid uit te voeren (63 %). In de voorgestelde verordening wordt het belang 
erkend van nationale on twikkelingsplannen, alsook de gezam enlijk opgestelde EU-
strategieën als basis voor sam enwerking. Ook worden de fundam entele waarden en 
beginselen van de Europese Unie bena drukt, waardoor er st riktere voorwaarden 
worden opgelegd en de wederzijdse verantwoordingsplicht wordt vergroot. 

• Een aanzienlijk e m eerderheid v an de respon denten was  voorstand er van m eer 
flexibiliteit bij de uitvoering, m et nam e voor  het aanpakken van transregionale  
uitdagingen. De respondenten waren van mening dat deze flexibiliteit m omenteel 
gehinderd wordt door de „geografische beperk ing” van de instrum enten (het EOF is  
beperkt tot de ACS-landen, het DC I tot La tijns-Amerika, Azië, Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en Zuid-Afrika en het ENPI tot de naburige landen). De voorgestelde 
verordening bevat uitvoeringsactiviteiten van transregionaal belang en bundelt de  
verschillende them atische zwaartepunten om  de flexibiliteit te verhogen en de  
uitvoering te vereenvoudigen. 

• Een m eerderheid van  de respon denten was  het erm ee eens d at gezam enlijke 
programmering en m edefinanciering m et de lidsta ten (en m ogelijk m et de 
begunstigde landen) het effect en de sam enhang van het extern optreden van de EU 
kunnen verhogen, de hulpverlening kunnen vereenvoudigen en de totale 
transactiekosten kunnen verm inderen. In de  voorgestelde verordening wordt hier 
terdege rekening mee gehouden. 

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid 
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De Commi ssie heeft verschillend e verslag en (e valuaties, audits, studies, tuss entijdse 
evaluaties) intern beoordeeld. De beoordeling keek naar wat werkte en wat niet werkte en trok 
hier lessen uit voor het opstellen van de financieringsinstrumenten. 

De evaluatie toonde aan dat het huidige DCI b ijdraagt tot vooruitgang bi j het behalen van de  
MDG's in de ontwikkelingslanden. De uit voeringsmodaliteiten van het D CI, zoals 
begrotingssteun en de „sectorale benadering”,  hebben een intensievere sam enwerking met de 
partnerlanden en een efficiëntere verdeli ng van het werk door m edefinanciering tussen 
donoren mogelijk gemaakt. 

Desondanks heeft de evaluatie een aantal tekortkomingen vastgesteld. 

• Verschillende interne be leidsterreinen van de EU m aken steeds meer deel uit van het 
extern optreden van de EU. In overeen stemming met de „Europa 2020-strategie” en 
het Verdrag van Lissabon was het nodig het in tern en het extern optreden wederzijds 
te versterken. De bestaande structuur  was ontoereikend om  de  Comm issie 
doeltreffend op voldoende grote schaal te  laten optreden. Door verschillende 
thematische zwaartepunten in één rubriek te  bundelen, zal de situatie aanzienlijk 
verbeteren. 

• In somm ige gevallen waren de them atische programm a's te versnipperd om  op 
mondiale crises te reageren (bv. de voe dselprijzencrisis, de vogelgriep) of o m 
internationale verbintenissen na te kom en die op het hoogs te politieke niveau zijn 
aangegaan (bv. biodiv ersiteit en klim aatverandering). De m iddelen uit de 
thematische programm a's moesten dus op een flexibelere m anier kunnen worden 
besteed door verschillende thematische programma's te bundelen en moesten kunnen 
worden gebruikt om  een m eer samenhangend en allesom vattend engagement op de 
lange termijn met mondiale collectieve goederen en u itdagingen mogelijk te m aken 
en om te reageren op de verschillende schokken die de armsten treffen. 

• De huidige DCI-verordening omvat dive rse ontwikkelingslanden, van de m inst 
ontwikkelde landen tot hogere m idden-inkomenslanden. De recente toenam e van 
economische en sociale ongelijkheden tussen de partnerlanden en  de ontwikkeling 
van nieuwe doelstellingen vragen om een ve rbeterde differentiatie. De voorgestelde 
nieuwe verordening voorziet in verdere sturing voor diffe rentiatie door de EU in 
staat te stellen om  de ni et-terugvorderbare hulp toe te spitsen op die gebieden waar 
zij nod ig is  en waar zij het m eeste e ffect zal hebben. O m het beleidspakket te 
vervolledigen, stelt de Comm issie voor om  ee n nieuw instrum ent te creëren (het 
partnerschapsinstrument) om  de doe lstellingen aan te pakken die verder gaan dan 
zuivere ontwikkelingshulp. 

• Het is moeilijk gebleken om overkoepelende initiatieven voor verschillende regio's te 
steunen gezien de huidige structuur  van de instrum enten voor externe  
bijstandsverlening. Dit was m et nam e het geval bij de uitvoering van de 
gezamenlijke Afrika-E U-strategie. De nieuw e DCI-vero rdening vo orziet in  e en 
betere rechtsgrondslag voor de uitvoering van de gezamenlijke Afrika-EU-strategie. 

• In de huidige DCI-verordening zijn de bepa lingen inzake zwakke staten en landen in 
postcrisissituaties ontoereikend : de noodzaak  om  beleidsp rocessen ter versterkin g 
van de rechtsstaat en het bestuur te ondersteunen, wordt onderschat. Om 
overgangsuitdagingen aan te pakken zijn een  aantal responsen op nationaal niveau 
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nodig, op basis van specifieke behoeften en  gekoppeld aan een gem eenschappelijke 
strategie (een holistische be nadering). De nieuwe vero rdening houdt beter rekening 
met deze uitdagingen en m aakt het besluitvorm ingsproces voor de to ewijzing v an 
middelen, de programmering en de uitvoering minder stroef. 

• De huidige DCI-verordening bevat indicatie ve toewijzingen voor elke regio, zonder 
niet-toegewezen middelen. Dat verkleint de mogelijkheid om middelen vrij te maken 
om te reageren op onvo orziene behoeften (nieuwe beleidsprioriteiten, natuurlijke of 
door de mens veroorzaakte ram pen, enz. ). In de nieuwe verordening wordt 
voorgesteld om  een gedeelte van de m iddelen niet toe te w ijzen, zodat dat kan 
worden gebruikt om te reageren op onvoorziene omstandigheden. 

• Ten slotte werd de huidige procedure voor de programmering en de uitvoering van het 
DCI te complex geacht. De EU-programm eringscyclus kan niet worden afgestem d 
op die van haar partn ers, gezam enlijke programmering m et de lidstaten is nie t 
mogelijk en  er kunnen indien nodig geen snelle aanpass ingen worden gedaan. Al 
deze tekortkomingen zijn rechtstreeks aangepakt in de nieuwe DCI-verordening. 

Effectbeoordeling 

De Commi ssie heeft een effe ctbeoordeling uitgevoerd, waarin drie fundam entele 
beleidsalternatieven werden onderzocht: de DCI-verordening handhaven zonder enige 
wijziging (optie 1) en twee alternatieven om het DCI te wijzigen voor elk probleem dat in het 
huidige DCI werd vastgesteld (opties 2A en 2B). 

Optie 1 werd niet aanvaard omdat zij de vastgestelde problemen niet zou oplossen. Deelopties 
A en B onder optie 2 lossen de vastgestelde problemen in verschillende mate op, maar hebben 
allebei bepaalde politieke en andere gevolgen. Uit de effectbeoordeling bleek dat deeloptie B  
beter is, omdat zij: 

• de DCI-doelstelling in over eenstemming brengt m et de nieuwste tendensen in het 
ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie; 

• een duidelijk onderscheid maakt tussen de partnerlanden; 

• goed bestuur, dem ocratie, m ensenrechten en  de rechtsstaat verankert in de EU-
bijstand; 

• de uitvoering van de gezamenlijke Afrika-EU-strategie mogelijk maakt; 

• de thematische programma's stroomlijnt om te voorzien in de nodige flexibiliteit; 

• zorgt voor flexibele m echanismen waardoor  een m eer doeltreffende EU-respons op 
snel veranderende situaties in crisis-, postcrisis- of zwakke staten mogelijk wordt; 

• de toewijzing van middelen flexibeler maakt; en 

• de doeltreffendheid van  EU-hulp verbeter t doo r deze te vereenvoudig en en door de 
procedures voor de program mering en de uitvoering flexibeler te m aken, 
gezamenlijke programmering mogelijk te maken en de EU-bijstand af te stemmen op 
de programmeringscycli van de partnerlanden. 
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3. JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET VOORSTEL 
In hoofdstuk 1 van titel III van het vijfde deel van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is het w ettelijke kader voor sa menwerking met de partnerlanden en -regio' s 
vastgesteld. De voorgestelde DCI-verordening is met name gebaseerd op artikel 209, lid 1 van 
het Verdrag en wordt door de  Commissie voorgesteld overee nkomstig de procedure van 
artikel 294. De gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de  vertegenwoordigers van de  
regeringen van de lidstaten, in  het kader van de Raad, het Europees Parlem ent en de 
Commissie betreffende het on twikkelingsbeleid van de Eu ropese Unie: De Europese 
Consensus van 20 december 2005, de m ededeling van 13 oktober 2011 „H et effect van het 
EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda  voor verandering”, al sook alle toekom stige 
mededelingen waarin de uitgangspunten voor en  de beginselen van het ontwikkelingsbeleid 
van de Unie worden vastgelegd en alle daarto e genom en latere conclusies of wijzigingen, 
zullen het algem ene kader, de uitgangspunten en de klem tonen voor de uitvoering van deze 
verordening vormen. 

De EU bevindt zich in een unieke onpartijdige positie om een gedeelte van de externe bijstand 
van de E U in naam van en sam en m et de  lids taten te verlen en, zodat zij m eer 
geloofwaardigheid krijgt in de  lan den waarin  zij actief is. Veel lids taten hebben niet de 
capaciteit en/of de wil o m wereldwijde ex terne instrumenten te on twikkelen. Daarom is een 
optreden van de EU de beste manier om wereldwijd de algemene belangen en waarden van de 
EU te bevorderen en te verzekeren dat de EU overal ter we reld aanwezig is. 27 lids taten die 
handelen op basis van gemeenschappelijk beleid en gemeenschappelijke strategieën, geven de 
EU de kritieke massa die nodig is om te kunnen reageren op mondiale uitdagingen, met name 
met betrekk ing to t h et behalen  van de MDG' s. Daar de doel stellingen van de voorgestelde 
verordening niet voldo ende door de lidstaten  kunnen worden verw ezenlijkt en  derhalve,  
wegens de omvang en de spreiding van de actie , beter door de Europese Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de EU, overeenkom stig h et in artikel 5 van het Verdrag n eergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 

De voorgestelde nieuw e verordening verste rkt ook de coördinatieca paciteit en m aakt 
gezamenlijke programmering met de lidstaten mogelijk, zodat een efficiënte werkverdeling en 
een doeltreffende hulpverlening worden verzekerd. Het ontwikkelingsbeleid van de EU en dat 
van de lidstaten m oeten elkaar aanvullen en versterken. D aarom m oet de EU-bijstand zich 
toespitsen op de gebieden w aar zij het grootste effect zal  hebben, rekening houdend m et haar 
capaciteit om  wereld wijd op te treden en  op m ondiale uitdagingen te reageren. 
Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, dat in artikel 5 van het Verdrag is neergelegd, 
gaat de voorgestelde verordening niet verder dan wat noodzakelijk is om haar doelstellingen 
te verwezenlijken. 

De voorgestelde nieuw e verordening zal re kening houden m et de externe dim ensie van 
sectorale E U-beleidsprioriteiten, om te zorg en voor coördinatie en de synergieën te 
versterken, overeenkom stig de in de verord ening vastgelegde doelstellingen, en in 
overeenstemming met het bovengenoemde wettelijke en beleidskader. 
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4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING 

De Commissie stelt voor om voor de periode 2014-2020 96 miljard euro toe te kennen aan de 
externe instrumenten1. De voor het DCI voorgesteld e toewijzing bedraagt 23 294,7 m iljoen 
euro. De indicatieve jaarlijkse vastleggingen in de begroting voor het DCI, zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. De indicatieve financiële  toewijzingen per afzonderlijk DCI-programma  
zijn opgenomen in bijlage VII b ij de verordening. Niet minder dan 50 % van het programma 
voor m ondiale collectieve goederen en uitdagingen zal w orden besteed aan 
klimaatveranderings- en milieudoelstellingen2 en niet m inder dan 20 % aan sociale insluiting 
en m enselijke ontwikkeling. Globaal gezien wo rdt er, overeenkom stig de m ededeling „Het 
effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergrote n: een agenda voor vera ndering”, voorzien in 
voortzetting van de steun voor sociale insluiting en menselijke ontwikkeling naar rato van ten  
minste 20 % van de ontwikkelingshulp van de Un ie. Ten slotte is deze  verordening bedoeld 
om ertoe bij te dragen dat ten m inste 20 % van de begroting van de Uni e wordt besteed aan 
het creëren van koolstofar me en klim aatbestendige m aatschappijen, zoals vastgelegd in 
mededeling van de Commissie „Een begroting voor Europa 2020”. 

Om de voorspelbaarheid te verzekeren, zal de financiering voor hogeronderwijsactiviteiten in 
derde landen in het kader van het programm a „Erasmus voor iedereen” beschikbaar worden 
gemaakt in overeenstemming met de doelstellingen van het extern optreden van de E U, door 
middel van twee meerjarige toewijzingen die respectievelijk enkel de eerste vier en de overige 
drie jaar beslaan. D eze financiering zal wo rden weerspieg eld in de indicatieve 
meerjarenprogrammering van het D CI en in over eenstemming met de vastgestelde behoeften 
en prioriteiten van de betrokken landen. De  toewijzingen kunnen in geval van belangrijke 
onvoorziene omstandigheden of politieke veranderingen worden herzien, zodat zij sporen m et 
de externe prioriteiten van de  EU. De bepalingen van Verord ening (EU) nr. [--] van het 
Europees P arlement en de Raad tot oprichting van „Erasmus voor iedereen” 3 zullen van 
toepassing zijn op het gebruik van deze middelen. 

2014 2 015 2016 2 017 2018 2 019 2020 2014-2020 Instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking

* 2 716,7 2 903,1 3 100,3 3 308,7 3 525,3 3 751,7 3 989 23 294,7 

* Lopende prijzen in miljoen euro 

5. HOOFDELEMENTEN 

Vereenvoudiging 

Een van de prioriteiten  van de Commissie in deze nieuw e verorden ing, zoals in  andere 
programma's in het kader van het m eerjarig financieel kader (MFK), is om  de regelgeving te 
vereenvoudigen en de partnerlanden en -regio' s, de organisaties va n het m aatschappelijk 

                                                 
1 Het EOF, het mondiaal fonds voor het klimaat en de biodiversiteit en de reserve voor spoedhulp vullen 

dit aan en blijven buiten de EU-begroting. 
2 Activiteiten in verband met duurzame energie zullen een van de kerngebieden voor de uitgaven inzake 

klimaatverandering worden. Gezi en de  sleutelrol van gez onde ecosysteemdiensten voor de 
voedselproductie, zal  o ok biodiversiteit, i n het bijzonder wanneer di e e veneens bi jdraagt t ot 
klimaatbestendigheid, een van de sleutelgebieden onder voedselzekerheid en duurzame landbouw zijn. 

3 PB L ... 
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middenveld, het m kb, enz. de toegang tot EU-bijstand te vergem akkelijken, voor zover zij 
bijdragen tot de doelstellingen van de verordening. 

De externe instrumenten zullen worden vereenvoudigd door ze duidelijker af te bakenen en de 
overlappingen tussen de instrum enten onderling te verkleinen, zodat ze  afzonderlijk bepaald 
zijn met duidelijk omlijnde beleidsdoelstellingen. 

De transactiekosten voor de partnerla nden en -regio' s zullen ook kunnen worden 
vereenvoudigd en verm inderd m et flexibele programmeringsprocedures die h et mogelijk  
maken de beginselen van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp toe te passen. D e Unie 
kan zich bijvoorbeeld richten op de nationale  ontwikkelingsplannen van de partnerlanden, 
waardoor het voor de partnerlande n niet langer nodig is om  te onderhandelen over specifieke 
strategiedocumenten voor de EU die door de  Comm issie moeten wo rden aangenom en, en 
waardoor h et m ogelijk wordt een  m eer geconcen treerde analys e te ve rrichten die in  het 
meerjarige programmeringsdocument kan worden opgenomen. Op dezelfde manier kunnen de 
coördinatie tussen donoren en de verdeling va n het werk worden vers terkt door gezamenlijke 
programmering met de lidstaten. 

De uitvoeringsvoorschriften zijn opgenom en in Verordening (EU) nr. [ --] van het Europees 
Parlement en van de Raad van [--] tot vast stelling van gemeenschappe lijke voorschriften en 
procedures voor de uitvoering van de instrumenten voor extern optreden van de Unie. 

Differentiatie 

De gedifferentieerde benadering  die is vastgelegd in m ededeling „He t ef fect van  het EU-
ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering” is erop gericht het effect van de  
EU-ontwikkelingssamenwerking te verbeteren door  haar m iddelen te be steden waar zij het 
meest nodig zijn om  de arm oede te bestrijden en waar zij het m eeste effect kunnen sorteren. 
Dit m oet in de eerste plaats  worden verwezenlijk t voor de s ubsidiabiliteit voor bilaterale 
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's en in de tweede plaats voor de verlening van hulp. 

In beginsel m oeten hoge-inkom ens-, hogere midden-inkomens- en andere grote m idden-
inkomenslanden die goed op weg zijn naar duu rzame ontwikkeling en/of toegang hebben tot 
grote hoeveelheden binnenlandse en buitenlandse m iddelen om  hun eigen 
ontwikkelingsstrategieën te financieren, de bilaterale hulpprogramma's ontgroeien. De wereld 
is zich aa n het ontwikkelen: de OESO /DAC-lijst van ontvan gers van of ficiële 
ontwikkelingshulp (ODA) (herzien in 2011) toont aan dat m eer dan 20 landen zijn 
opgeklommen van lage-inkom ens- tot m idden-inkomenslanden en van lagere m idden-
inkomens- tot hogere m idden-inkomenslanden, op basis van het bni per hoofd van de 
bevolking. Natuurlijk is dit slecht s één van de vele indicatoren en  moet er bij de toepassing 
van het differentiatiebeginsel ook rekeni ng worden gehouden m et de m enselijke 
ontwikkeling, steunafhankelijkheid en andere aspecten, met inbegrip van de dynamiek van het 
ontwikkelingsproces. 

Veel m idden-inkomenslanden spelen m et na me een nieuwe en steeds belangrijkere rol op 
regionaal en/of mondiaal niveau. Daarom moet de EU de aard van haar betrekkingen met die 
landen aanpassen, met inbegrip van de samenwerkingsprioriteiten en -instrumenten. Dit moet 
niet leiden tot een verzwakking van de betrekkingen, maar eerder tot een moderner pakket van 
instrumenten. De EU moet nieuw e partnerscha ppen sluiten m et de lande n die d e bila terale 
hulpprogramma's ontgroeid zijn, m et na me op ba sis van de regionale en de them atische 
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programma's in het kader van het nieuwe DCI, de thematische financieringsinstrumenten voor 
het extern optreden van de EU en het nieuwe partnerschapsinstrument. 

Gedelegeerde handelingen 

Er wordt voorgesteld om de flexibiliteit te versterken door gebruik te maken van gedelegeerde 
handelingen overeenkom stig artikel 290 van het Verdrag, zodat bepaal de niet-essentiële 
onderdelen van de verordening die de daaropvolgende programmering beïnvloeden, gewijzigd 
kunnen worden (bv. de bijlagen met de begunstigde landen, de samenwerkingsgebieden en de 
indicatieve financiële toewijzing per programma voor 2014-2020). 

Gedetailleerde toelichting 

Hieronder volgt een gedetailleerde commentaar, waarin de belangrijkste ideeën van de nieuwe 
DCI-verordening onder elk van de voorgestelde artikelen worden toegelicht. 

(0) Onderwerp en toepassingsgebied (artikel 1, titel I) 

De enige voorgestelde wijziging in artikel 1 is  de opname van het pan-Afrikaanse programma 
in het toepassingsgebied van de verordening. 

De verordening om vat zo alle ontwikkelingsland en, -gebieden en -regio' s, met uitzondering 
van de landen die in aanmerking komen voor pretoetredingssteun. 

(1) Doelstellingen en algemene beginselen (titel II) - artikelen 2 en 3 

Artikel 2 (Doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria) zet de prim aire en overkoepelende 
doelstellingen van de verordening en de ke nmerken van de geografische en them atische 
ontwikkelingssamenwerking van de Unie uitee n. De doelstellingen stemmen overeen m et 
artikel 208 van het Verdrag en de bovengenoe mde m ededelingen van de Comm issie „Een 
budget voor Europa 2020” en „Het  effect van het EU-ontwikke lingsbeleid ve rgroten: een 
agenda voor verandering”. 

Het artikel voorziet in steun voor alle vormen van samenwerking met de ontwikkelingslanden. 
Het vereist dat aan de door de OESO/DAC vastgestelde criteria voor officiël e 
ontwikkelingshulp wordt voldaan, behoudens m ogelijke uitzonderingen voor de them atische 
en pan-Afrikaanse programma's. Voor deze programma's is er voorzien in een flexibiliteit van 
10 % voor niet-ODA-activiteiten v oor uitgaven die, hoewel ze strikt genom en niet in 
aanmerking komen voor officiële ontwikkelingshulp, nodig kunnen zijn om  acties onder deze 
programma's naar behoren uit te voeren. 

Artikel 3 (Algemene beginselen) zet de belangrijkste beginsel en voor de uitvoering van de  
verordening uiteen, namelijk democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden en de rechtsstaat; een gedifferentie erde benadering voor de partnerlanden, rekening 
houdend met hun behoeften, capaciteiten, verbintenissen en prestaties, en mogelijke gevolgen 
voor de EU ; cruciale horizontale aspecten (zoa ls gendergelijkheid en het versterken van de 
positie van vrouwen); sterkere sam enhang van het extern optreden van de EU; betere 
coördinatie m et de lidstaten en  andere bilaterale en  m ultilaterale donoren ; en een 
ontwikkelingsproces dat geleid wordt door de partnerlanden en -regio' s met wederzijdse 
verantwoordingsplicht, door m iddel van een in clusieve en op participatie gebaseerde 
benadering en met gebruikmaking van doeltreffende en innovatieve samenwerkingsvormen in 
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overeenstemming m et de bes te p raktijken van OESO/DAC, om zo het effect van 
ontwikkelingshulp te verbeteren en overlapping en herhaling te verminderen. 

(2) Geografische en thematische programma's (titel III) - artikelen 4 tot en met 9 

Artikel 4 (Verlening van bijstand van de Unie) beschrijft het soort programma's waaronder 
EU-bijstand zal worden verleend. 

Artikel 5 (Geografische programma's) omvat de mogelijke gebieden voor samenwerking en 
maakt een onderscheid tussen regionale en b ilaterale sam enwerking. Het in artikel 3 
vastgelegde dif ferentiatiebeginsel zal word en toege past. Er  zal bijgevo lg bila terale 
ontwikkelingsbijstand worden verleend aan die partnerlanden die daar het sterkst behoefte aan 
hebben en die niet over de nodige financië le capaciteiten beschikken voor hun eigen 
ontwikkeling. Het differentiatiebe ginsel houdt ook rekening m et het mogelijke effect van de  
EU-bijstand in de partnerlanden. De partnerl anden die van bilaterale ontwikkelingsbijstand 
kunnen profiteren, zijn opgesomd in bijlage III. Deze bijlage omvat geen landen die op grond 
van de volgende criteria ontwikkelingsbijstand „ ontgroeid” zijn: partne rlanden die m eer dan 
1 % van het bbp van de wereld vertegenw oordigen en/of hogere m idden-inkomenslanden 
volgens de lijst van ODA-ontvangers  van de OESO/DAC zijn in beginsel uitgesloten; er 
worden echter bijkom ende criteria m et betrekking tot hun behoefte en capaciteit gehanteerd, 
zoals de m enselijke ontwikkelingsindex, de economische-kwetsbaarheidsindex en de 
afhankelijkheid van hulp, alsook  de econom ische groei en de buiten landse directe 
investeringen. Er wordt ook reke ning gehouden m et de betrouwb aarheid van de beschikbare 
gegevens. 

Alle in bijlage I opgenom en partnerlanden zouden echter nog steeds kunnen profiteren van 
regionale en thematische programma's. 

De verordening beperkt de gebieden van EU -samenwerking of -tussenkom st niet. Elke 
opsomming van zulke gebieden is louter ter illustratie. G ebieden kunnen worden gekozen 
omdat zij cruciaal zijn voor het verwezenlij ken van d e in het Verdrag vastgelegde 
doelstellingen, voor de internationale verplich tingen en verbintenissen van de EU of voor 
specifieke doelstellingen die zijn v astgelegd in de overeenkomsten met de partnerlanden en -
regio's. Toch m oeten zij worden voorgestel d gelet op de doelstellin g van de E U om  de 
bijstand te concentreren, om  ervoor te zorgen da t het beleid van de EU en het beleid van de 
lidstaten elkaar aanvullen, zoals vereist krachtens artikel 208 van het Verdrag 4 en in het lich t 
van de m ededelingen van de Comm issie (m et nam e haar m ededeling „Een agenda voor 
verandering”) en de relevante resoluties van de Raad en het Parlement. 

Artikel 6 (Thematische programma's) om vat de them atische programma 's, wa arvan het 
algemene doel en het toepassingsgebied sporen m et het overkoepelende doel en het 
toepassingsgebied van  deze verord ening, en de voorwaarden waaron der de them atische 
programma's zullen worden uitgevoerd. 

Artikel 7 (Mondiale collectieve goederen en uitdagingen) beschrijft het thematis che 
programma voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen, dat de belangrijkste mondiale 
collectieve goederen en uitdagingen op een flexibele en horizontale manier zal aanpakken. De 
belangrijkste gebieden waarvoor een beroep op  dit programma m ogelijk is, worden nader 

                                                 
4 „Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie en dat van de lidstaten completeren en versterken 

elkaar” (artikel 208). 
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toegelicht in  bijlage V en om vatten, onder andere, milieu en klim aatverandering, duurzame 
energie5, menselijke ontwikkeling (met inbegrip van gezondheid, onderwijs, gendergelijkheid, 
werkgelegenheid, vaardigheden, so ciale bescherm ing en sociale integratie, alsook aspecten 
met betrekking tot econom ische ontwikkeling zoals groei, werkgelegenheid, handel en 
betrokkenheid van de privésector), voedselzekerh eid en m igratie en asiel. Dit them atische 
programma zal een snelle respons bij onvoorzien e gebeurtenissen en wereldwijde crises (bv. 
de voedselprijzencrisis, de vogelgriep) m ogelijk m aken. Het zal de versnippering van de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU verm inderen en een p assende versterking en 
samenhang van haar intern en extern optreden mogelijk maken. 

Artikel 8 (Organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden) 
beschrijft het them atische programma voor orga nisaties van het m aatschappelijk middenveld 
en plaatselijke overheden, dat gebaseer d is op het vroegere programma voor  
niet-gouvernementele actoren en plaatselijke overheden. D e klem toon van dit programm a 
werd bijgesteld en er wordt nu m eer aandacht besteed aan de capacite itsontwikkeling van de 
organisaties van het m aatschappelijk m iddenveld en de plaatselijke overheden. Het  
programma zal de inclusie en de mondigheid  van het maatschappelijk m iddenveld en de  
plaatselijke overhede n bevorde ren, het bewustzijn en de  m obilisatie inz ake 
ontwikkelingskwesties vergrote n en de capaciteit voor be leidsdialoog over ontwikkeling 
versterken. 

Artikel 9 (Pan-Afrikaans programma) beschrijft het pan-Afrikaans programm a dat wordt 
opgezet om de gezamenlijke Afrika-EU-stra tegie aan te vullen. Het program ma zal 
complementair en sam enhangend zijn m et andere  financieringsinstrum enten, m et nam e het 
ENI, het EOF en de them atische programma's onder het DCI. Terwijl het ENI en het EOF 
zich richten op interventies op regio naal en nationaal niveau in Afrika, zal het pan-Afrikaans 
programma worden gebruikt om  specifieke ond ersteuning te bi eden voor de doelstellingen 
van de g ezamenlijke Af rika-EU-strategie, en  m et nam e activiteiten  van trans regionale, 
continentale en transc ontinentale aard steunen, alsook relevante m ondiale initiatieven in het  
kader van de gem eenschappelijke strategie.  Het pan-Afrikaans programm a za l nauw  
samenwerken/overleggen m et andere instrume nten en zal zich richten op specifieke  
initiatieven die zijn overeengekomen in het kader van de gezamenlijke Afrika-EU-strategie en 
de actieplannen daarvan, waarvoor geen al ternatieve financieringsbron kan worden 
aangesproken, zodat de nodige sam enhang en syne rgie worden gewaarborgd en herhaling en 
overlapping worden vermeden. 

(3) Programmering en toewijzing van middelen (titel V) - artikelen 10 tot en met 14 

Artikel 10 (Algemeen kader voor de programmering en de toewijzing van middelen) stelt 
het algem ene kader voor geografische en them atische programm ering vast, alsook voor de 
toewijzing v an de m iddelen onder deze vero rdening. Daarbij worden de in artik el 3, lid 2,  
vastgestelde toewijzings criteria gebruikt. Om  synergieën en de com plementariteit tussen de 
maatregelen van de Unie en die van de lidstat en te garanderen, zullen de lidstaten volledig 
worden betrokken bij het program meringsproces. Bij de raadplegingsprocedure zullen ook 
andere donoren en ontwikkelingsactoren worden betrokken, alsook de organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en de regionale en plaatselijke overheden. 

                                                 
5 Inzake energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking, zie de mededeling van 7.9.2011 

„Het energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners buiten onze grenzen” (COM(2011) 539). 
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Lid 4 zorg t ervoor dat een bepaald e hoeveelhe id m iddelen niet wordt toegewezen,  om  de 
flexibiliteit van het instrum ent te vergroten en het m ogelijk te m aken dat er op onvoorziene 
omstandigheden wordt gereageerd (nieuwe beleid sprioriteiten, natuurli jke of door de m ens 
veroorzaakte rampen, enz.). 

Artikel 11 (Programmeringsdocumenten voor geografische programma's) zet d e 
vereisten en beginselen uiteen  die gelden voor het voorbereiden  van de strategiedocum enten 
voor de lan den en reg io's die in het kader van deze vero rdening een  indicatieve toewijzing  
ontvangen en de daarop gebase erde indicatieve m eerjarenprogramma's. Het artikel som t ook 
de uitzonderingen op waarvoor er geen strategi edocument moet worden voorbereid om  het 
programmeringsproces te vereenvo udigen en  om  gezam enlijke progr ammering m et de 
lidstaten en afstemming op de na tionale programma's van de ont wikkelingslanden in de hand 
te werken. 

Om de eigen verantwoordelijkhe id van de landen en de eerb iediging van de beginselen van 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp te garanderen, zullen de strategiedocumenten worden 
opgesteld in dialoog met de partnerlanden en -regio 's en wanneer relevant de organisaties van 
het m aatschappelijk m iddenveld en de regionale  en plaatselijke ove rheden. De lidstaten, 
alsook andere donoren, zullen overeenkomstig artikel 10, lid 3, worden betrokken. 

Het artikel introduceert ook de m ogelijkheid om een gezam enlijk kaderdocument te hebben 
waarin een allesomvattende EU-strategie is vastgelegd, waarvan het ontwikkelingsbeleid deel 
zal uitmaken. 

De voorbereide indicatieve meerjarenprogramma's (MIP's) kunnen op elk van de in dit artikel 
geselecteerde programm eringsdocumenten worden geb aseerd, b ehalve wanneer de totale 
toewijzing niet meer zou bedragen d an 30 miljoen euro. De MIP' s kunnen worden aangepast 
door m iddel van een tussentijdse  of ad-hocevaluatie, alsook in het licht van nieuwe 
vastgestelde behoeften, zoals be hoeften die door cris is-, postcr isis- o f kwetsbare  situa ties 
worden veroorzaakt. 

Artikel 12 (Programmering voor landen in een crisis-, postcrisis- of kwetsbare situatie) 
benadrukt de speciale behoeften en omstandigheden van de landen in een crisis-, postcrisis- of 
kwetsbare situatie, waarm ee b ij het opstellen van alle pr ogrammeringsdocumenten rekening 
moet worden gehouden. Lid 2 van artik el 12 benadrukt de mogelijke b ehoefte aan een snelle 
respons in zulke landen en voorziet in een sp eciale procedure (ex-postcomitologie, artikel 14, 
lid 3) voor een ad-hocevaluatie van het st rategiedocument en van het indicatief 
meerjarenprogramma. 

Artikel 13 (Programmeringsdocumenten voor thematische programma's) beschrijft de  
vereisten en de procedure voor het ops tellen van docum enten voor them atische 
programmering. Het artikel voorziet ook in de  m ogelijkheid voor een tussentijds e of 
ad-hocevaluatie, indien nodig. 

Artikel 14 (Goedkeuring van strategiedocumenten en vaststelling van indicatieve 
meerjarenprogramma's) zorgt ervoor dat m eerjarige programmeringsdocumenten (d.i. 
strategiedocumenten, indicatieve meerjarenprogramma's voor de partnerlanden en -regio' s en 
thematische strategiedocum enten) door de Co mmissie zullen worden vastgesteld nadat het 
advies van een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door 
een vertegenwoordiger van de Comm issie is  ingewonnen (het com ité wordt opgerich t 
overeenkomstig artikel 24 van deze verordening). 
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Het artikel voorziet ook in flexibiliteit en ve reenvoudiging in gevallen waarin kan worden 
afgeweken van de norm ale com itologieprocedures (bv. geen com itologie in het geval van 
technische aanpassingen of kleine  veranderingen van de totale to ewijzingen) en in gevallen 
waarin de com itologieprocedures kunnen worden toegepast na de vaststelling en uitvoering 
van de wijzigingen van de Comm issie (bv. crisis-, postcrisis- en kwetsbare situaties of in het 
geval van een bedreiging voor de democratie en de mensenrechten). 

(4) Slotbepalingen (titel V) - artikelen 15 tot en met 22 

Om de EU-bijstand sam enhangender en doelt reffender te m aken, en m et na me om  te 
vermijden dat prog ramma's wor den opgesp litst tussen versch illende instrum enten, geeft 
artikel 15 (Deelname van een derde land dat niet subsidiabel is in het kader van deze 
verordening) de m ogelijkheid om de subsidiab iliteit van d eze verordening uit te b reiden tot 
alle derde landen, gebieden en regio' s, voor zover dit bijdraagt tot de algem ene doelstellingen 
van de verordening. 

Artikel 16 (Stopzetting van steun) legt de procedure vast die moet worden gevolgd wanneer 
de in titel II  vastge legde beginselen niet word en nageleefd en de bijs tand in he t kad er va n 
deze verordening mogelijk moet worden stopgezet. 

De artikelen 17 en 18 (Delegatie van bevoegdheden aan de Commissie) in troduceren de 
mogelijkheid om de Commissie de bevoegdheid te verlenen om gedelegeerde handelingen aan 
te nemen om de bijlag en I tot en m et VII bij d eze verordening te wijzigen of a an te vu llen. 
Artikel 28 beschrijft de kenm erken en procedures van deze delegatie van bevoegdheden. Het 
Europees Parlem ent en de Raad zullen gelijk tijdig en on middellijk o p de hoogte worden 
gebracht wanneer de C ommissie een dergelijk e gedelegeerde handeling aanneemt, en de 
handeling zal pas in werking treden als er geen  bezwaar wordt geuit door de twee instellingen 
binnen een periode van twee m aanden (mogelijk te verlengen m et nog eens twee m aanden) 
vanaf de kennisgeving. 

Artikel 19 (Comité) stelt het relevante comité vast dat ermee belast wordt de Commissie  bij 
te staan bij de tenuitvoerlegging van deze verordening6. 

Artikel 20 (Financieel referentiebedrag) stelt het financiële refere ntiebedrag vast voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 

Artikel 21 (Europese Dienst voor extern optreden) benadrukt dat deze verordening m oet 
worden toegepast in o vereenstemming m et het be sluit van de Raad tot vaststelling van de 
organisatie en werking van de Euro pese Dienst voor extern optreden7, met name artikel 9 van 
dat besluit. 

Artikel 22 (Inwerkingtreding) voorziet in de inwerkingtreding van de verordening en de 
toepassing ervan vanaf 1 januari 2014, zonder een datum vast te stellen waarop zij verstrijkt. 

                                                 
6 Verordening (EU) nr. 182/2011. 
7 Besluit 2010/427/EU van de Raad. 
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2011/0406 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking va n de Europese Unie, en m et name artikel 209, 
lid 1, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Deze verordening is één  van de instrum enten die het extern e beleid van  de Europes e 
Unie rechtstreeks ondersteunen. Zij zal in de  plaats kom en van Verordening (EG) nr. 
1605/2006 van het Europees Parlem ent en de Raad van 18 december 2006 tot 
invoering van een financieringsinstru ment voor ontwikkelingssam enwerking8, die op 
31 december 2013 verstrijkt. 

(2) Armoedebestrijding blijft het hoofddoel van het ontwikkelingsbeleid van de Europese  
Unie, zoals vastgelegd in hoofdstuk 1 van titel V van het Verd rag betreffende de 
Europese U nie en in hoofdstuk 1 van tite l III van het vijfde deel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europe se Unie, in overeenstemming m et de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's)9 of andere door de Unie en haar 
lidstaten aangenomen doelstellingen. 

(3) De Europese consensus inzake ontw ikkeling10 en de m ededelingen van de Comm issie 
„Het effect van het EU-ontwikkelings beleid vergroten: een agenda voor 
verandering”11 en „De toekom stige strategie inzake EU-beg rotingssteun aan derd e 
landen”12, alsook alle toekom stige mededelinge n die uitgangspunten en beginselen 
voor het ontwikkelingsbeleid van de Unie  vastleggen, en de daaruit getrokken 

                                                 
8 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41. 
9 Millenniumverklaring v an de Veren igde Naties, v astgesteld d oor de Alg emene Verg adering op  18 

september 2000. 
10 Gemeenschappelijke ve rklaring van de R aad en de  vert egenwoordigers van de regeringen van de  

lidstaten, i n het kade r van de R aad, het Eu ropees Parlement en de  C ommissie betreffende het 
ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: De Europese consensus (PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1). 

11 Mededeling van 13 oktober 2011, nog niet bekendgemaakt in het PB. 
12 Mededeling van 13 oktober 2011, nog niet bekendgemaakt in het PB. 
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conclusies, vormen het algem ene kader, de  richtsnoeren en het zwaartepunt voor de  
tenuitvoerlegging van deze verordening. 

(4) De waarden waarop de Unie gegrondvest is zijn dem ocratie, de rechtsstaat, de 
universele geldigheid en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de m enselijke waardigheid, de beginselen van 
gelijkheid en solidariteit en de eerbiedig ing van de beginselen  van het Handvest van 
de VN en het internationaal recht. Zij streeft ernaar door m iddel van dialoog en 
samenwerking de gehechtheid aan  deze waarden in de p artnerlanden en -regio' s te 
ontwikkelen en te consolideren. 

(5) De Unie wil ook zorgen voor sam enhang me t andere gebieden van haar extern 
optreden. Die m oet worden gegara ndeerd bij het form uleren van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, bij de strategische planning en bij de  
programmering en de uitvoering van maatregelen. 

(6) Doeltreffendere hulp, meer complementariteit en een betere harm onisatie, afstemming 
op de partnerlanden en coördinatie van de procedures, zowel tussen de Unie en haar 
lidstaten als in de betrek kingen met andere donoren en ontwikkelingsactoren, zijn van 
essentieel belang om  de sam enhang en de relevantie van de hulp te garanderen, en 
tegelijkertijd de door de partnerlanden te  dragen kosten te verm inderen. In haar 
ontwikkelingsbeleid streeft de Unie naar de uitvoering van de conclusies van de  
Verklaring over de doeltreffendheid van ont wikkelingshulp, die door het op 2 m aart 
2005 in Parijs gehouden Forum  op hoog ni veau over de doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp werd goedgeke urd, de Actieagenda van Accra, die op 4 septem ber 
2008 werd aangenom en, en de verv olgverklaring, die op  1 decem ber 2011 in Busan  
werd goedgekeurd. De doelstelling een gezamenlijke programmering tussen de Un ie 
en haar lid staten te v erwezenlijken, m oet worden vers terkt. Deze verbin tenissen 
hebben geleid tot een aantal conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad, zoals de EU-gedragscode inzake 
complementariteit en  ta akverdeling in h et on twikkelingsbeleid13 en het operationee l 
kader inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp14. 

(7) De EU-bijstand m oet de gezam enlijke Afrika-EU-strategie 15 en de daaropvolgende 
actieplannen ondersteunen, die het kader vormen voor een brede en voor beide partijen 
gunstige sam enwerking binnen een strategisch partnerschap dat wordt gekenm erkt 
door het streven naar gemeenschappelijke doelstellingen op gelijke voet. 

(8) De Unie en de lidstaten m oeten de sa menhang en de complem entariteit van hun 
respectieve ontwikkelingssamenwerkingsbeleid verbeteren, m et na me door zowel op 
nationaal als op regionaal niveau  in te spelen op de priori teiten van de partnerlanden 
en -regio' s. Om  ervoor te zorgen dat he t ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie en dat van de lid staten elk aar aanvul len en versterken, is  het aangewezen te 

                                                 
13 Conclusies van de Raad van 15 mei 2007 over een EU-gedragscode inzake de complementariteit en de 

taakverdeling binnen het ontwikkelingsbeleid (document 9558/07). 
14 Conclusies van de Raad van 17 november 2009 inzake een operationeel kader inzake doeltreffendheid 

van ontwikkelingshulp (document 15912/09, ui tgebreid en best endigd op 11 januari 2011 (document 
18239/10). 

15 Het st rategische partnerschap Afrika-EU — Een  gezamenlijke Afrika-EU-strategie, vastgesteld op de 
top van Lissabon op 9 december 2007. 
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voorzien in gezam enlijke programmeringsp rocedures, d ie waar m ogelijk en relevant 
steeds moeten worden gevolgd. 

(9) Het beleid e n het intern ationaal optreden inzake ontwikkelingssam enwerking van de 
Unie worden gestuurd door de MDG' s, zoals het uitbannen van extreme arm oede en 
honger, met inbegrip van alle daarop volge nde wijzigingen daar van, en door de door  
de Unie en haar lidstaten aangenomen ontwikkelingsdoelstellingen en -beginselen, met 
inbegrip van de doelstellingen en beginselen die zijn aangenomen in het kader van hun 
samenwerking binnen de Verenigde Naties (V N) en andere bevoegde internationale  
organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

(10) De Unie moet een allesomvattende benadering bevorderen om te reageren op crises en 
rampen en op conf lictsituaties en kwet sbare s ituaties, m et inbegr ip v an 
overgangssituaties. Deze benadering m oet m et nam e worden gebaseerd op de 
conclusies van de Raad over veiligheid en ontwikkeling 16, op die betreffende een 
antwoord van de EU op onstabiele situaties 17, op die betreffende de preventie van 
conflicten18 alsook op alle relevante later goedgek eurde conclusies. Dit moet zorgen 
voor de nodige m ix van benaderingen, respons en en instrumenten, waarm ee het juiste 
evenwicht tussen de  veiligh eidsgeoriënteerde, ontwik kelings- en  hum anitaire 
benaderingen kan worden gevonden en een respons op korte term ijn kan worden 
gekoppeld aan steun op lange termijn. 

(11) De bijstand van de Unie m oet zich toespi tsen op de gebieden waar die het m eeste 
effect heeft,  gelet op  h aar v ermogen om  overal ter wereld op te treden en om  te 
reageren op m ondiale uitdagingen, zoals armoedebestrijding, duurzame en inclusieve 
ontwikkeling en de wereldwijde bevorde ring van democratie, goed bestuur, 
mensenrechten en de rechtsstaat, alsook haar  voorspelbare inzet op  lange termijn voor 
ontwikkelingshulp en haar rol in d e coördin atie m et haar lidsta ten. O m dit ef fect te 
garanderen moet het differentiatiebeginsel ni et alleen bij de toewijzing van m iddelen, 
maar ook bij de programmering worden toegep ast om ervoor te zorgen dat bilaterale  
ontwikkelingssamenwerking zich richt op de partnerlanden waar de behoeften het 
grootst zijn, met inbegrip van zwakke staten en staten met een grote kwetsbaarheid, en 
die m aar beperkte mogelijkheden hebbe n om  toegang te kr ijgen tot andere 
financieringsbronnen om hun eigen ontwikke ling te ondersteunen, waarbij rekening 
wordt geho uden m et het m ogelijke ef fect van  de EU-bijs tand in d e partne rlanden. 
Daarom zal de bilaterale programm ering zich richten op zulke landen, door de 
toepassing van objectieve criteria op basis van de behoeften en capaciteiten van deze  
landen en van het effect van de EU-bijstand. 

(12) Deze vero rdening m oet een  kader sch eppen voor d e programm ering, zodat de 
samenhang tussen de beleidsterreinen van de  Unie kan worden vergroot door gebruik 
te maken van een gezam enlijk kaderdocument als basis  voor de p rogrammering. Zij 
moet het mogelijk maken om het EU-beleid volledig af te stemmen op het beleid van 

                                                 
16 Veiligheid en ontwikkeling - Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van 

de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 november 2007 (document 15097/07). 
17 Een EU-respons op  kwetsbare situaties - C onclusies va n de Raad en de vert egenwoordigers va n de 

regeringen van de l idstaten, i n het  ka der van de R aad bi jeen, van 20 n ovember 2 007 ( document 
11518/07). 

18 Conclusies va n de R aad i nzake co nflictpreventie, 3 101ste bi jeenkomst van de R aad B uitenlandse 
Zaken, Luxemburg, 20 juni 2011. 
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de partnerlanden en -regio' s door in voor komend geval te vertrekken vanuit nationale 
ontwikkelingsplannen o f soortge lijke allesom vattende ontw ikkelingsdocumenten, en 
een betere coördinatie tussen donoren nastre ven, m et na me tussen de Unie en haar  
lidstaten, door middel van gezamenlijke programmering. 

(13) Aangezien de doels tellingen van d eze verord ening niet vo ldoende doo r de lid staten 
alleen kunn en worden  verwezen lijkt en derh alve v anwege de om vang van d e 
maatregel beter kunnen worden verwezenlijkt o p het niveau van de Unie, kan de Unie 
maatregelen aannemen overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in da t artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(14) In een gemondialiseerde wereld gaan versch illende interne EU-bel eidsterreinen, zoals 
milieu, klim aatverandering, werk gelegenheid (waaronder fatsoen lijk werk vo or 
iedereen), gendergelijkheid, energie, water, vervoer, gezondheid, onderwijs, justitie en 
veiligheid, onderzoek en innovatie, inform atiemaatschappij, m igratie, landbouw en 
visserij, steeds m eer deel uitm aken van het extern optreden van de EU. In de 
mededeling van de Commissie „Europa 2020: een strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei” 19 wordt benadrukt dat de Unie in haar interne en ex terne beleid  
slimme, inclusieve en duurzam e groei m oet bevorderen door drie pijlers te bundelen: 
economische, sociale en milieuaspecten. 

(15) De bestrijding van klimaatve randering en de bescherm ing van het m ilieu behoren tot 
de grootste uitdagingen waaraan de Unie he t hoofd zal m oeten bieden en waarvoor er 
dringend een internationaal optreden nodig is. In overeenstemming met het voornemen 
dat in de mededeling van de Comm issie „E en begroting voor Europa 2020” van 29 
juni 201120 is geuit, moet deze verordening bijdragen tot de doelstelling om ten minste 
20 % van de EU-begroting te besteden aan  een koolstofarm e en klim aatresistente 
maatschappij, en het programm a voor m ondiale collectieve goederen en uitdagingen 
moet ten minste 25 % van zijn middelen gebruiken voor de klim aatverandering en het 
milieu. Acties op deze twee gebieden moeten elkaar, waar mogelijk, ondersteunen om 
hun effecten te vergroten. 

(16) De m ededeling van de Commissie „Het e ffect van het EU-ont wikkelingsbeleid 
vergroten: een agenda voor verandering” 21 beoogt voortzetting van de steun voor 
sociale inslu iting en m enselijke on twikkeling n aar rato  van  ten m inste 20 % van d e 
ontwikkelingshulp van de Unie. Om  daartoe bij te dragen, m oet ten minste 20 % van 
het programma voor  m ondiale collectie ve goederen en uitdagingen dat 
ontwikkelingsgebied ondersteunen. 

(17) De lijs ten van partn erlanden die onder d eze verorden ing vallen, m oeten word en 
aangepast op basis van  m ogelijke verandering en van hun status d ie zijn vastgesteld 
door de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontw ikkeling (O ESO/DAC), en van belangrijke veranderingen in 
menselijke ontwikkelin g, af hankelijkheid van  hulp, cr isissituaties, kw etsbaarheid en 

                                                 
19 COM(2010) 2020 definitief. 
20 COM(201 1) 500 definitief. 
21 COM(201 1) 637 definitief. 
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andere aspecten m et inbegrip van de  dynam iek van het ontwikkelingsproces. 
Dergelijke updates, alsook beoordelingen va n de partnerlanden die in aanm erking 
komen voor ontwikkelingssam enwerking en veranderingen in de definities van 
gedetailleerde sam enwerkings- en activit eitengebieden, en aanpassingen van de 
indicatieve financiële toewijzing per pr ogramma vor men niet-essentiële onderdelen 
van deze verorden ing. Om het toepass ingsgebied aan te passen aan de snel 
veranderende realiteit in derde landen, m oet dus de bevoegdheid om handelingen aan 
te nemen overeenkomstig artikel 290 van he t Verdrag betreffende de werking van de  
Europese Unie aan de Commissie worden overgedragen, zodat zij de bijlagen van deze 
verordening kan bijwerken, waar onder de lijst van partnerl anden en -regio' s die in 
aanmerking kom en voor EU-financiering, de  bepaling van gedeta illeerde gebieden 
waarop wordt sam engewerkt in het kader van de geografische en them atische 
programma's en de indicatieve toewijzi ngen per program ma. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de voorbereiding passend overleg pleegt, onder meer 
met deskundigen. Bij het voorbereiden en opstellen van gedele geerde handelingen 
dient d e Comm issie er verd er op  toe te  zien dat de desbetreffende docum enten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend. 

(18) Om eenvor mige voorwaarden voor de tenuitv oerlegging van deze verorden ing te 
waarborgen, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. 

(19) De uitvoeringsbevoegdheden voor wat de in  de artikelen 11 tot en met 14 van d eze 
verordening vastgestelde st rategiedocumenten en indicat ieve m eerjarenprogramma's 
betreft, moeten worden u itgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 
van het Europees Parlem ent en de  Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de  
lidstaten de uitoefening van de uit voeringsbevoegdheden door de Comm issie 
controleren22. Om dat dez e uitvoeringshandelingen de beleidsoriëntatie betreffen of 
gevolgen voor de begroting hebben, m oet in het algem een voor hun vaststelling de  
onderzoeksprocedure worden toegepast, be halve voor m aatregelen m et een kleine 
financiële om vang. De Comm issie m oet onm iddellijk uitvoeringshandelingen 
vaststellen wanneer in naar behoren gemotiveerde gevallen waarin een snelle respo ns 
van de Unie nodig is, dwingende redenen van urgentie dit vereisen. 

(20) De gemeenschappelijke regels en procedures  voor de uitvoering van de instrum enten 
voor het extern optreden van de Unie zijn vastgelegd in V erordening (EU) nr. …/... 
van het Europees Parlem ent en de Raad van … 23, hierna „de gem eenschappelijke 
uitvoeringsverordening” genoemd. 

(21) De organisatie en de werking van de Eu ropese Dienst voor extern optreden zijn 
beschreven in Besluit 2010/427/EU van de Raad24, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

TITEL I 

                                                 
22 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
23 PB L ... 
24 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30. 
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INLEIDING 

Artikel 1 

Onderwerp en toepassingsgebied 

1. Uit hoofde van deze verordening kan de Unie het volgende financieren: 

(a) geografische programma's om de sam enwerking te steunen m et de in bijlage I 
opgenomen ontwikkelingslanden, -gebieden en -regio's (hierna „partnerlanden 
en -regio's” genoemd), die voorkom en in de in bijlage II opg enomen lijst van 
ontvangers van officiële ontwikkelings hulp (O DA) van de  OESO/DAC. De  
partnerlanden die bilatera le ontwikkelingshu lp genieten, zijn opgenom en i n 
bijlage III; 

(b) thematische programm a's om  mondiale  collectieve goederen en uitdagingen 
aan te pakken en organisaties va n het maatschappelijk m iddenveld en 
plaatselijke overheden te ondersteunen in de landen, gebieden en regio' s die in 
aanmerking kom en voor EU-financier ing in het kader van geografische 
programma's, overeenkomstig bijlage I bij deze verordening, Verordening (EU) 
nr. [.../...] van het Europees Parlem ent en de Raad tot vaststelling van een 
Europees nabuurschapsinstrument25 en Besluit van de Raad [2001/822/E G van 
de Raad van 27 novem ber 2001 betreffende  de associatie va n de landen en 
gebieden ov erzee26], en in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan (ACS-landen), die op  23 juni 2000 in Cotonou de A CS-EU-
partnerschapsovereenkomst hebben ondertekend. 

(c) een pan-Af rikaans p rogramma om de gez amenlijke Af rika-EU-strategie te 
ondersteunen in de landen, gebieden en regio's die onder deze strategie vallen. 

2. Ten behoeve van deze verorden ing wordt een regio gedefin ieerd als een geografische 
entiteit die uit meer dan één ontwikkelingsland bestaat. 

TITEL II 

DOELSTELLINGEN EN ALGEMENE BEGINSELEN 

Artikel 2 

Doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria 

1. In het kader van de beginselen en doelstellingen van het extern optreden van de Unie 

(a) is het hoofddoel van sam enwerking in het kader van deze verordening het  
terugdringen en, op lange termijn, het uitbannen van armoede; 

                                                 
25 PB L … 
26 PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1. 
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(b) zal sam enwerking in h et kader van deze vero rdening ook  bijdragen tot de 
verwezenlijking van andere doelstellingen van het externe optreden van de EU, 
met name: 

(i) het stim uleren van duurzam e econo mische, sociale en ecologische 
ontwikkelingen, en 

ii) het bevorderen van dem ocratie, de rechtsstaat, goed bestuur en 
eerbiediging van de mensenrechten. 

Het verwezenlijken van  deze doels tellingen zal worden gem eten aan de hand van 
relevante indicatoren, met name MDG 1 voor alinea a) en MDG's 1 tot en met 8 voor 
alinea b), en andere door de Unie en haar lidstaten overeengekomen indicatoren. 

2. Maatregelen in het kader van de geogr afische prog ramma's worden zodan ig 
ontworpen dat zij voldoen aan de ODA-crit eria die door de OESO/DAC zijn 
vastgesteld. 

Maatregelen in het kader van de pan-Afrikaanse en thematische programma's worden 
zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de ODA-criteria die door de OESO/DAC zijn 
vastgesteld, tenzij: 

(a) de kenmerken van de begunstigde anders gebieden, of 

(b) de maatregel een wereld omvattend initiatief, een beleidspr ioriteit van de Unie 
of een internationa le ve rplichting o f ve rbintenis van de Unie uitvoert, zoals 
bedoeld in artikel 6, en de handeling niet de kenmerken heeft om aan de ODA-
criteria te voldoen. 

Onverminderd punt a) voldoet ten m inste 90 % van de uit hoofde van de pan-
Afrikaanse en them atische programm a's ge plande uitgaven aan de door de  
OESO/DAC vastgestelde ODA-criteria. 

3. Maatregelen in de zin van Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni  
1996 betreffende humanitaire hulp27 die voor financiering krachtens die verordening 
in aanm erking kom en, worden in begins el niet op grond van deze verorden ing 
gefinancierd, tenzij de continuïteit van de sam enwerking op het traject van 
crisissituatie naar stabiele omstandigheden voor ontwikkeling moet worden bewaard. 

Artikel 3 

Algemene beginselen 

1. De Unie wil de beginselen van democratie , de rech tsstaat en eerb iediging van d e 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden waarop zij gegrondvest is, bevorderen, 
ontwikkelen en bestendigen door m iddel van dialoog en sa menwerking m et de 
partnerlanden en -regio's. 

                                                 
27 PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1. 
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2. Bij de uitvoering van deze verordening en om  ervoor te zorgen dat de bijstand van de 
Unie een groot effect heeft, wordt gestre efd naar een gedif ferentieerde benadering 
onder de partnerlanden, om  ervoor te zorgen  dat zij specif ieke, op m aat gem aakte 
samenwerking krijgen, op basis van hun: 

(a) behoeften; 

(b) capaciteiten om  f inanciële m iddelen te m obiliseren en  te gebruiken e n 
opnemingsvermogen; en 

(c) verbintenissen en prestaties. 

De gedifferentieerde benadering wordt ook nagestreefd reke ning houdend m et het 
mogelijke effect van de bijstand van de Unie in de partnerlanden. 

De m eest behoeftige landen, m et nam e de  minst on twikkelde landen, de lage-
inkomenslanden en de landen in crisis-, postcri sis- of fragiele en kwetsbare situaties, 
krijgen prioriteit in de procedure voor de toewijzing van middelen. 

3. De volgende horizontale aspecten worden  in alle programma 's opgenom en: de 
bevordering van de m ensenrechten, gendergelijkheid, het versterken van de positie 
van vrouwen, non-discrim inatie, democratie, goed bestuur, kinde rrechten en rechten 
van inheemse volkeren, sociale insluiting en rechten van mensen met een handicap, 
milieuduurzaamheid, waaronder het aanp akken van de klim aatverandering en  het  
bestrijden van hiv/aids. 

4. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het versterken van de rechtsstaat, het 
verbeteren van de toegang to t justitie en h et s teunen va n de organisaties van het 
maatschappelijk m iddenveld, handel en duurzame ontwikkeling, toegang tot ICT , 
gezondheid en voedselzekerheid, alsook aan het bevorderen van dialoog, participatie 
en verzoening en aan institutionele opbouw. 

5. Bij het uitv oeren van deze verord ening wordt gezorgd voor sam enhang m et andere 
gebieden van het extern optre den en met ander relevant be leid van de Unie. Daartoe 
worden de in het kader van deze vero rdening gefinancierde m aatregelen, m et 
inbegrip van de m aatregelen die door de EIB worden beheerd, gebaseerd op het 
samenwerkingsbeleid dat is vastgelegd in instrum enten zoals overeenkom sten, 
verklaringen en actieplannen tussen de Unie en de betrokken derde landen en regio's, 
en op besluiten, specifieke belangen, beleidsprioriteiten en strategieën van de Unie. 

6. De Commissie en de lidstaten trachten op re gelmatige en f requente basis inf ormatie 
uit te wisselen, ook m et andere donoren, en  bevorderen een betere coördinatie en 
complementariteit tu ssen donoren, door te s treven naar gezam enlijke 
meerjarenprogrammering, op basis van de armoedebestrijdings- of equivalente 
strategieën van de partnerlanden, en  door m iddel van gem eenschappelijke 
uitvoeringsmechanismen, m et inbegrip v an gedee lde analys e, gezam enlijke 
donormissies en het gebruik van me definanciering en gedelegeerde  
samenwerkingsregelingen. 

7. De Unie en de lidstaten bevorder en, ieder binnen zijn bevoeg dheid, een multila terale 
aanpak van de m ondiale uitdagingen en  stimuleren in voorkom end geval de 
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samenwerking m et internationale organisati es en lichamen en andere bilaterale 
donoren. 

8. De Unie bevordert doelm atige sam enwerking m et de partnerlanden en -regio' s 
overeenkomstig internationaal beproefd e m ethoden. Zij stem t haar steun in 
toenemende m ate af op de nationale of  regionale ontwikkelingsstrategieën, het 
hervormingsbeleid en de procedures va n haar partners. Zij draagt bij tot de 
versterking van de wederzij dse verantwoordingsplicht tu ssen partnerregeringen en -
instellingen en donoren, en stimuleert plaatselijke knowhow en plaatselijk e 
werkgelegenheid. Daartoe bevordert zij het volgende: 

(a) een ontwikkelingsproces dat wordt geleid door en onder de 
verantwoordelijkheid valt van het partnerland; 

(b) inclusieve en participerende ontwikkelingsmethoden en ruime inschakeling van 
alle segmenten van de samenleving in het ontwikkelingsproces en de nationale 
en regionale dialoog, waaronder de politieke dialoog; 

(c) doelmatige en innovatieve sam enwerkingsvormen en -instrum enten, zoals 
beschreven in artikel 4 van de gem eenschappelijke uitvoeringsverordening, 
zoals het samenvoegen van subsidies en leningen en andere mechanismen voor 
risicodeling in bepaald e sectoren en landen en de inzet van de particuliere 
sector, ov ereenkomstig de beste praktijken  van de OESO/DAC. Deze 
samenwerkingsvormen en -instrumenten worden aangepast aan de bijzondere 
omstandigheden van elk partnerla nd of -regio, m et aandacht voor een 
programmagerichte benadering, voorspelbare steunverlen ing, het m obiliseren 
van particuliere m iddelen, de ontwi kkeling en het gebruik van nationale 
systemen e n resultaatgerichte ont wikkelingsmethoden, waaronder eventueel 
internationaal overeeng ekomen streefdoe len en indicato ren zoals die v an de 
MDG's; en 

(d) een beter effect van beleid en progra mma's door m iddel van coördinatie en 
harmonisatie tussen donoren om overlapp ing en herhaling te verm inderen, de 
complementariteit te verbeteren en initiatieven van alle donoren te steunen. 

(e) De coördinatie vindt plaats in de pa rtnerlanden en -regio' s op ba sis van 
overeengekomen richtsnoeren en be ginselen va n beste p raktijken inz ake de  
coördinatie en doeltreffendheid van ontwikkelingshulp. 

9. De Unie zal onder m eer de uitvo ering va n b ilaterale, regiona le en multilaterale  
samenwerking en dialoog, partnerschapsove reenkomsten en driehoekssamenwerking 
ondersteunen. 

10. De Comm issie s treeft naar een  regelm atige inf ormatie-uitwisseling m et het 
maatschappelijk middenveld. 

TITEL III 

GEOGRAFISCHE EN THEMATISCHE PROGRAMMA'S 
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Artikel 4 

Verlening van bijstand van de Unie 

In overeenstemming met het algemene doel en het toepassingsgebied, de doelstellingen en de 
algemene beginselen v an deze verordening, w ordt de bijstand van de Unie verleend door 
middel van geografische en them atische prog ramma's e n het pan-Afrikaanse programm a 
overeenkomstig de gemeenschappelijke uitvoeringsverordening. 

Artikel 5 

Geografische programma's 

1. De sam enwerkingsactiviteiten van de Unie  uit hoofde van dit artikel zullen door  
middel van nationale, regionale, transregiona le en continen tale activiteiten worden 
uitgevoerd. 

2. Onverminderd artikel 1, lid 1, onder a), h eeft een geografisch programma betrekking 
op samenwerkingsactiviteiten op relevante terreinen 

(a) op regionaal niveau met de in bijlage I opgenomen partnerlanden en 

(b) bilateraal met de in bijlage III opgenomen partnerlanden. 

3. Geografische programma's kunnen onder m eer worden opgesteld op basis van de in 
de „Europese consensus” genoem de samenwerkingsgebieden, om de in artikel 2, lid 
1, vastgelegde doelstellingen te verwezenlijken. 

De ge meenschappelijke en de specifieke samenwerkingsgebieden zijn voor elke 
regio opgenomen in bijlage IV. 

Binnen elk landenprogramma zal de Unie haa r bijs tand in  beginsel richten op dri e 
sectoren. 

Artikel 6 

Thematische programma's 

In overeenstemming met het algemene doel en het toepassingsgebied, de doelstellingen en de 
algemene beginselen van  deze vero rdening, bieden de acties in het kader van het them atisch 
programma een m eerwaarde aan,  en vorm en zij een  aanv ulling op  d e acties d ie worden 
gefinancierd op grond van de geografische programma's. 

Voor de programmering van thematische acties gelden de volgende voorwaarden: 

(a) de beleidsdoelstellingen van de Unie in het kader van deze ve rordening kunnen niet 
op passend e of doeltreffende wijze worden  verwezen lijkt m et geografische  
programma's; 

(b) de acties zijn gericht op m ondiale initia tieven die internati onaal overeengekom en 
doelstellingen of mondiale collectieve goederen en uitdagingen ondersteunen. In dat 
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geval m ogen zij, in afwijking van artikel 9 van de ge meenschappelijke 
uitvoeringsverordening, acties omvatten in lidstaten, kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten en andere derde la nden, zoals beoogd in het betreffende  
thematische programma; 

en/of 

(c) de acties kunnen bestaan in: 

– multiregionale en/of horizontale acties; 

– innovatief beleid en/of innovatieve init iatieven die in toekom stige acties 
kunnen resulteren; 

– acties in ge vallen waa rin er m et de partnerregering(en) geen overeenkom st 
over de actie bestaat; 

– acties die een beleidsprioriteit van de Unie  of een internationale verplichting of 
verbintenis van de Unie weerspiegelen; en 

– in voorkomend geval acties in gevallen w aarin er geen geografisch programma 
bestaat of dit programma is opgeschort. 

Artikel 7 

Mondiale collectieve goederen en uitdagingen 

1. De doelstelling van de bijstand van de Unie in het kader van het programma voor  
mondiale collectieve goederen en uitdag ingen is de ondersteuning van acties op 
gebieden als m ilieu en klim aatverandering, duurzam e energie, m enselijke 
ontwikkeling, voedselzekerheid en migratie en asiel. 

2. De precieze activiteiten gebieden waarop in  het kader van dit artik el bijstand van de 
Unie kan worden verleend, zijn opgenomen in bijlage V. 

Artikel 8 

Organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden 

1. De doelstelling van het program ma voor organisaties van het m aatschappelijk 
middenveld en plaa tselijke overh eden in on twikkeling is de f inanciering van  
initiatieven op het gebied van ontwikke ling door of voor organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden uit de partnerlanden, de Unie, 
de kandidaat-lidstaten en de potentiële kandidaat-lidstaten. 

2. De precieze activiteiten gebieden waarop in  het kader van dit artik el bijstand van de 
Unie kan worden verleend, alsook een in dicatieve lijst va n categorieën van 
organisaties van het maatschappelijk m iddenveld en plaatselijke overheden, zijn 
opgenomen in bijlage V. 
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Artikel 9 

Pan-Afrikaans programma 

1. De bijstand van de Unie ondersteunt de uitvoering van de gezam enlijke Afrika-EU-
strategie en de actieplannen daarvan zodat transregionale, continentale of mondiale 
activiteiten mogelijk worden. 

Het pan-Afrikaans programma zal de complementariteit en de samenhang met andere 
financieringsinstrumenten van het extern op treden van de Unie, nam elijk het 
Europees O ntwikkelingsfonds en het Eu ropees nabuurschapsinstrument, verder 
bevorderen. 

De precieze samenwerkingsgebieden waarop in het kader van  dit artikel bijstand van 
de Unie kan worden verleend, zijn opgenomen in bijlage VI. 

Het indicatief m eerjarenprogramma voor het pan-Afrikaans programm a wordt  
opgesteld o p basis van  de gezam enlijke Afrika-EU-strateg ie en de actiep lannen 
daarvan. 
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TITEL IV 

PROGRAMMERING EN TOEWIJZING VAN MIDDELEN 

Artikel 10 

Algemeen kader voor de programmering en de toewijzing van middelen 

1. Voor de geografische programm a's worden overeenkomstig artikel 11 op basis van 
een strategiedocument indicatieve meerjarenprogramma's voor de partnerlanden en -
regio's opgesteld. 

Voor de them atische programm a's worden  overeenkom stig artikel 13 indicatieve 
meerjarenprogramma's opgesteld. 

De Comm issie ste lt de in  arti kel 2 van de gem eenschappelijke 
uitvoeringsverordening vastgestelde uitvoeringsmaatregelen vast op basis van de in 
de artikelen 11 en 13 bedoelde programmeringsdocum enten. In bepaalde 
omstandigheden kan de steun van de Unie echter ook de vorm aannem en va n 
maatregelen waarin deze docu menten niet voorzien, overeen komstig de  
gemeenschappelijke uitvoeringsverordening. 

2. De Unie en haar lidstaten  plegen in een v roeg stad ium van het 
programmeringsproces overleg m et el kaar en m et andere donoren e n 
ontwikkelingsactoren, waaronder vertegen woordigers van het m aatschappelijk 
middenveld en r egionale en pla atselijke ov erheden, te r bevord ering van de 
complementariteit en de sam enhang van hun samenwerkingsactiviteiten. Dit overleg 
kan leiden tot gezamenlijke programmering tussen de Unie en haar lidstaten. 

3. De Commissie bepaalt de indicatieve m eerjarentoewijzingen binnen elk geografisch 
programma in overeens temming met de alge mene beginselen van deze verorden ing, 
op basis van de in artikel 3, lid 2, vastgestelde criteria en houdt daarbij niet alleen 
rekening m et de specificiteit van de ve rschillende programma 's, m aar ook m et de 
specifieke problem en van de landen of regi o's die een c risis- of  con flictsituatie 
verkeren, die kwetsbaar of zwak zijn of gevoelig zijn voor rampen. 

4. Middelen kunnen niet-toegew ezen blijven. Behoudens latere toewijzing of 
hertoewijzing overeenkom stig artikel 11, lid 5 en artikel 13, wordt naderhand 
overeenkomstig de gemeenschappelijke uitvoeringsverordening over het gebruik van 
deze middelen beslist. 

Artikel 11 

Programmeringsdocumenten voor geografische programma's 

1. Strategiedocumenten zijn door de Unie opgestelde docum enten om  een 
samenhangend kader te verschaffen voor de  ontwikkelingssamenwerking tussen de  
Unie en het betrokken partnerland of de be trokken partnerregio, in overeenstemming 
met het algemene doel en het toepassingsgebied, de doelstellingen, de beginselen en 
het beleid van de Unie. 
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Bij de voorbereiding en uit voering van strategiedocum enten worden de in artikel 3, 
leden 5 tot en m et 8, neergelegde begins elen inzake de doeltreffendheid van hulp 
geëerbiedigd, te weten nationale verantwoor delijkheid, p artnerschap, coördinatie,  
harmonisatie, afstemm ing op de proce dures van het ontvangende land of de  
ontvangende regio, wederzijdse verantwoordingsplicht en resultaatgerichtheid. 

Daartoe worden de strategiedocumenten in beginsel gebaseerd op een dialoog tussen 
de Unie en het partnerland of de part nerregio, waarbij in voorkom end geval de 
relevante lidstaten en het partnerland of de partnerregio worden betrokken en waarbij 
het maatschappelijke middenveld en de region ale en plaa tselijke overheden worden 
betrokken, zodat het betrokken land of de betrokken regio voldoende 
verantwoordelijkheid voor het pr oces neem t en de nationale 
ontwikkelingsstrategieën, en voo rnamelijk de  strategieën voor arm oedebestrijding, 
voldoende steun krijgen. 

2. De strategiedocum enten worden onderworpe n aan een tussentijdse evaluatie of, 
indien nodig, aan een ad-hocevaluatie waarbij in voorkomend geval de beginselen en 
de procedures worden toegepast d ie zijn overeengekomen in de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten met de partnerlanden en -regio's. 

3. De strategiedocum enten worden opgesteld voor de relevante partnerlanden en -
regio's, tenzij voor het betrokken partne rland of de betrokken partnerregio een 
gezamenlijk kaderdocument is opg esteld, w aarin een  a llesomvattende stra tegie van 
de Unie, met inbegrip van ontwikkelingsbeleid, is opgenomen. 

Er is geen strategiedocument vereist voor: 

(a) landen die een nationale ontwikkelingsst rategie hebben in de vorm  va n een 
nationaal ontwikkelingsplan  of een soortgelijk ontwikkelingsdocum ent dat de  
Commissie bij de vaststelling  va n het overeenstemmende indicatief 
meerjarenprogramma als basis daarvoor heeft aanvaard; 

(b) landen of regio's waarvoor een gezam enlijk m eerjarig 
programmeringsdocument tussen de Unie en de lidstaten is overeengekomen; 

(c) regio's die een gezamenlijke met de EU overeengekomen strategie hebben. 

4. Er zijn geen strategiedocum enten vereist voor de landen of regio' s die  in het kader 
van deze v erordening een toewijzing  van m iddelen van de U nie ontvangen die voo r 
de periode 2014-2020 niet meer dan 50 miljoen euro bedraagt. 

5. Voor elk v an de land en of regio' s die in h et kader van  deze v erordening een  
indicatieve toewijz ing van EU-m iddelen ontvangen, worden indicatieve  
meerjarenprogramma's opgesteld. Behalve vo or de in lid 4 genoemde landen of 
regio's worden deze do cumenten opgesteld op basis van de strategiedocum enten of 
soortgelijke in dit artikel genoemde documenten. 

Voor de toepassing van deze verordening kan het in lid  3, onder b), bedoelde 
gezamenlijk m eerjarig progra mmeringsdocument als het indica tief 
meerjarenprogramma worden beschouwd, m its het in overeenstemming is m et de in 
dit lid vastgestelde beginselen en voorw aarden, m et inbegrip van een indicatieve 
toewijzing van middelen, en met de in artikel 14 vastgestelde procedures. 
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De indicatieve m eerjarenprogramma's bepa len de pr ioritaire terreinen die voor 
financiering van de  Un ie in a anmerking kom en, de sp ecifieke do elstellingen, de 
verwachte resultaten, de prestatie-indicatoren en de indicatieve financiële toewijzing, 
zowel in  totaal als p er pr ioritair ter rein. E ventueel ka n deze toe wijzing m et 
vermelding van een m inimum- en een m aximumbedrag worden toegekend en/of 
kunnen sommige middelen niet worden toegewezen. 

De indicatieve meerjarenprogramma's moeten indien nodig op basis van de resultaten 
van tussentijdse of ad-hocev aluaties van het strategiedoc ument waarop zij gebaseerd 
zijn, worden aangepast. 

Op grond van het beginsel va n wederzijdse verantwoording splicht bij het nastreven 
en het behalen van de overeengekom en doelstellingen, m et inbegrip van de 
doelstellingen die verbonden zijn aan goed bestuur, democratie en eerbiediging van 
de m ensenrechten en de rechtsstaat, kunnen de indicatieve toewijzingen worden 
verhoogd of verlaagd na een evaluatie, m et name in het licht van speciale behoeften, 
zoals behoeften die door crisis-, postcri sis- of kwetsbare situaties worden 
veroorzaakt, of wanneer de prestatie uitzonderlijk of onvoldoende was. 

Artikel 12 

Programmering voor landen in een crisis-, postcrisis- of kwetsbare situatie 

1. Bij het opstellen van programmeringsdocum enten voor de landen in crisis-, 
postcrisis- of kwetsbare situaties, moet  terdege rekening gehouden worden m et de 
kwetsbaarheid, de speciale behoeften en de omstandigheden van de betrokken landen 
of regio's. 

Er m oet voldoende aandacht besteed wo rden aan conflictpreventie, staat- en 
vredesopbouw, postconflictverzoening en maatregelen voor de wederopbouw. 

Ten aanzien van partnerlanden of groepe n van partnerlanden die rechtstreeks  
betrokken zijn bij of getroffen worden door  een crisis-, postcrisis- of kwetsbare 
situatie, wordt bijzondere nadruk gelegd op versterking van de coördinatie tussen 
hulp, rehabilitatie en ontwi kkeling, zodat de overgang van noodsituatie naar  
ontwikkelingsfase kan worden verzekerd. Voor de landen en regio's in een kwetsbare 
situatie of waar zich regelm atig natuurram pen voordoen, ligt de nadruk op de 
voorbereiding op en het voorkom en van ram pen en de beheersing van de gevolgen 
van dit soort rampen. 

2. Indien zich omstandigheden voordoen zoals crisis-, postcrisis- en kwetsbare situaties 
of bedreigingen voor de dem ocratie, de rechtsstaat, de m ensenrechten of de 
fundamentele vrijheden die een snelle respons van de Unie vereisen, kan de in artikel 
15, lid 4, van de gem eenschappelijke uitvoeringsverordening bedoelde  
spoedprocedure worden gebruikt om het in  artikel 11 bedoelde document te wijzigen 
na een ad-hocevaluatie van de samenwerkingsstrategie van het land of de regio. 

In derg elijke evalu aties kan een specifiek e en gewijzigde strategie worde n 
voorgesteld om te zorgen voor de overgang naar sam enwerking en ontwikkeling op 
lange term ijn, waarbij een betere coördina tie en overgang tussen de instrum enten 
voor humanitaire hulp en die voor ontwikkelingsbeleid wordt bevorderd. 
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Artikel 13 

Programmeringsdocumenten voor thematische programma's 

1. Indicatieve meerjarenprogramma's voor thematische programma's leggen de strategie 
van de Unie voor het betrokken them a, de pr ioritaire terreinen die voor financiering 
door de Unie in aanm erking komen, de sp ecifieke doelstelli ngen, de verwachte 
resultaten, de prestatie-indicatoren, de internationale situatie en de activiteiten van de 
belangrijkste partners vast. Indien van to epassing worden m iddelen en prioritaire 
acties voor deelnam e aan m ondiale init iatieven vastgelegd. De indicatieve 
meerjarenprogramma's zijn sam enhangend met de in artikel 11, lid 3, bedoelde 
documenten. 

2. De indicatieve m eerjarenprogramma's ve rmelden de indicatieve financiële 
toewijzing, zowel in to taal als per priorita ir terrein. Eventueel kan deze toewijzing 
met vermelding van een minimum- en een maximumbedrag worden toegekend en/of 
kunnen sommige m iddelen niet word en toegewezen. De indicatiev e 
meerjarenprogramma's moeten indien nodig op basis van de resultaten van alle 
tussentijdse en ad-hocev aluaties met het oog op een doeltreffende  beleidsuitvoering 
worden aangepast. 

3. De Comm issie en d e lid staten plegen  in een v roeg stad ium van het 
programmeringsproces overleg m et el kaar en m et andere donoren e n 
ontwikkelingsactoren, waaronder vertegen woordigers van het m aatschappelijk 
middenveld en plaatselijke overheden, ter bevordering van de complementariteit van 
hun samenwerkingsactiviteiten. 

Artikel 14 

Goedkeuring van strategiedocumenten en vaststelling van indicatieve 
meerjarenprogramma's 

1. De strategiedocum enten worden goedgekeurd en de indicatieve  
meerjarenprogramma's worden vastgesteld door  de Comm issie volgens de in artikel 
15, lid 3, van de gem eenschappelijke uitvoeringsverordening bedoelde  
onderzoeksprocedure. Deze proced ure zal oo k worden gevolgd voor grondige 
evaluaties die als gevolg hebben dat de  strategie of de programmering ervan 
aanzienlijk wordt gewijzigd. 

2. De in lid 1 bedoelde procedure is n iet van toepassing op niet-wezenlijke wijzigingen 
van strategiedocum enten en indicatieve meerjarenprogramma's, die technische 
aanpassingen, de herverdeling van m iddelen binnen de indicatieve toew ijzingen per 
prioritair terrein of een verhoging of verlaging van de  omvang van de aanvankelijke 
indicatieve toewijzing met m inder dan 20 % betreffen, mits deze wijzig ingen geen 
invloed heb ben op de in deze do cumenten vastgelegde prior itaire terreinen en 
doelstellingen. In dat geval worden de aanpassingen binnen een m aand aan het 
Europees Parlement en de Raad meegedeeld. 

3. Om naar behoren gem otiveerde dwingende redenen van urgentie die onder m eer 
verband houden m et de in artikel 12, li d 2, bedoelde om standigheden, kan de 
Commissie strategiedocum enten e n indi catieve m eerjarenprogramma's wijzigen  
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volgens de in artikel 15, lid  4, van de gem eenschappelijke uitvoeringsverordening 
bedoelde spoedprocedure. 

TITEL V 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15 

Deelname van een derde land dat niet subsidiabel is in het kader van deze verordening 

In naar behoren gem otiveerde omstandigheden en om de sa menhang en de doeltreffendheid 
van de financiering van de Unie te garand eren of om regionale of transregionale 
samenwerking te stim uleren, kan de Comm issie beslissen, onverminderd artikel 2, lid 3, o m 
de subsidiabiliteit van acties u it te breiden naar landen, gebied en en regio' s die anders op 
grond van artikel 1 niet in aanm erking zouden komen voor financiering, wanneer de uit te 
voeren actie m ondiaal, regionaal, tr ansregionaal of grensoversch rijdend is. Niettegenstaande 
de bepalingen van artikel 8, lid 1, van de ge meenschappelijke uitvoeringsverordening, kunnen 
natuurlijke en rechtspersonen uit de betrokken landen, gebieden en reg io's deelnemen aan de 
procedures voor de uitvoering van dergelijke acties. 

Artikel 16 

Opschorting van bijstand 

Onverminderd de bepalingen in verband m et de opschorting van steun in partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten m et partnerlanden en -regio' s nodigt de Unie ingeval een 
partnerland de in artikel 3, lid 1, bedoelde beginselen niet eerb iedigt, dat partnerland uit voor  
overleg om een aanvaardbare oplossing voor beide partijen te vinden, behalve in gevallen van 
speciale urgentie. W anneer het overleg m et het partnerland niet tot een voor beide partijen 
aanvaardbare oplossing leidt, of wanneer het overleg wordt geweigerd of in gevallen van 
speciale urgentie, kan de Raad passende m aatregelen nemen overeenkomstig artikel 215, lid 
1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder eventueel een 
volledige of gedeeltelijke opschorting van de bijstand van de Unie. 

Artikel 17 

Delegatie van bevoegdheden aan de Commissie 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot wijzigingen of aanvullingen van de bijlagen I tot en m et VII bij deze 
verordening. 

Artikel 18 

Uitoefening van de delegatie 

1. De in artikel 17 bedoelde bevoegdheidsdel egatie geldt voor de geldigheidsduur van 
deze verordening. 
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2. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde doo r het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot intrekki ng beëindigt de delega tie van de in dat 
besluit genoemde bevoegdheden. Het besluit tr eedt in werking op de dag na die van 
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt verm eld. Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Zodra de C ommissie een gedelegeerde hand eling vaststelt, ste lt zij h et Europe es 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis. 

4. Behalve in de in lid 5 genoem de gevalle n, treedt een vastgestelde gedelegeerde 
handeling slechts in werking indien noch het Europees Parlem ent, noch de Raad 
binnen een periode van twee m aanden na de kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad tegen de handeling bezwaar heeft gemaakt of indien 
zowel het Europees Parlem ent als de Raad  de Comm issie voor het verstrijken van 
deze termijn heeft medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te m aken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd. 

5. Voor de afstemm ing van de bijlagen I,  II e n III op d e be slissingen van het 
OESO/DAC tot herzien ing van de in artik el 1, onder a),  vastgesteld e lijs t van 
ontvangers, is de termijn voor bezwaar een week. 

Artikel 19 

Comité 

De Commissie wordt bijgestaan door het DCI-comité. Dat comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011. 

Artikel 20 

Financieel referentiebedrag 

1. Het financiële referentiebedrag vo or de  uitv oering van d eze vero rdening voor d e 
periode 2014-2020 bedraagt 23 294 700 000 euro. 

2. De indicatieve m inimumbedragen die voor  de periode 2014-2020 aan de in de 
artikelen 5 tot en m et 9 bedoelde programm a's zijn to egewezen, zijn vastge legd in  
bijlage VII. De bedragen kunnen door m iddel van een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 18 opnieuw worden toegewezen tussen programma 's. De  
bedragen binnen het programm a voor mondiale collectieve goede ren en uitdagingen 
kunnen opnieuw worden toegewezen tussen  subrubrieken bij een  besluit van de 
Commissie dat binnen een m aand na de vaststelling ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad zal worden meegedeeld. 

Teneinde de internationale dim ensie van het hoger onderwijs te bevorderen, zal 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de ve rordening „Erasmus voor iedereen” een 
indicatief bedrag van 1 812 100 000 euro van de verschillende externe instrumenten 
(het financieringsinstrum ent voor  ont wikkelingssamenwerking, het Europees 
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nabuurschapsinstrument, het instrum ent voor pretoetredingssteun, het 
partnerschapsinstrument en het Euro pees Ontwikkelingsfon ds) worden toegewezen  
aan acties  van leer mobiliteit naar en vanuit land en buiten de  EU en aan 
samenwerking en beleidsdialoog met overh eden/instellingen/organisaties afkom stig 
uit die landen. De bepalingen van de vero rdening „Erasm us voor iedereen” zullen 
van toepassing zijn op het gebruik van deze middelen. 

De financiering zal ter beschikking worden  gesteld door middel van twee meerjarige 
toewijzingen die respectievelijk de eerste vier en de overige drie jaar bestrijken. Deze 
financiering zal worden weerspiegeld in de indicatieve meerjarenprogrammering van 
deze instrumenten, in overeenstemming met de vastgestelde behoeften en prioriteiten 
van de betrokken landen. De toewijzingen kunnen worden herzien in geval van 
belangrijke onvoorziene om standigheden of politieke veranderingen in 
overeenstemming met de externe prioriteiten van de EU. 

Artikel 21 

Europese Dienst voor extern optreden 

Deze verordening wordt toegepast in overeenstemming met Besluit 2010/427/EU van de Raad 
tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese Dienst voor extern optreden. 

Artikel 22 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in  al haar onderdel en en is rech tstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement   Voor de Raad 
De voorzitter   De voorzitter
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BIJLAGE I 

PARTNERLANDEN EN -REGIO'S DIE IN AANMERKING KOMEN OVEREENKOMSTIG 
ARTIKEL 1, LID 1, ONDER A) 

Latijns-Amerika 

1. Argentinië 

2. Bolivië 

3. Brazilië 

4. Chili 

5. Colombia 

6. Costa Rica 

7. Cuba 

8. Ecuador 

9. El Salvador 

10. Guatemala 

11. Honduras 

12. Mexico 

13. Nicaragua 

14. Panama 

15. Paraguay 

16. Peru 

17. Uruguay 

18. Venezuela 

Azië 

19. Afghanistan 

20. Bangladesh 

21. Bhutan 
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22. Cambodja 

23. China 

24. India 

25. Indonesië 

26. Democratische Volksrepubliek Korea 

27. Laos 

28. Maleisië 

29. Malediven 

30. Mongolië 

31. Myanmar/Birma 

32. Nepal 

33. Pakistan 

34. Filipijnen 

35. Sri Lanka 

36. Thailand 

37. Vietnam 

Centraal-Azië 

38. Kazachstan 

39. Kirgizië 

40. Tadzjikistan 

41. Turkmenistan 

42. Oezbekistan 

Midden-Oosten 

43. Iran 

44. Irak 

45. Jemen 
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Zuidelijk-Afrika 

46. Zuid-Afrika 
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BIJLAGE II 

OESO/DAC-LIJST VAN ODA-ONTVANGERS 
Van toepassing voor verslaglegging over stromen in 2011, 2012 en 2013 

Minst ontwikkelde landen Andere lage-inkomenslanden Lagere midden-inkomenslanden en -
gebieden

Hogere midden-inkomenslanden en -
gebieden

(bni per hoofd van de bevolking
lager of gelijk aan 1 005 USD in 2010)

(bni per hoofd van de bevolking
1 006 USD - 3 975 USD in 2010)

(bni per hoofd van de bevolking
3 976 USD - 12 275 USD in 2010)

Afghanistan Kenia Armenië Albanië
Angola Democratische Volksrepubliek Korea Belize Algerije
Bangladesh Kirgizië Bolivia * Anguilla
Benin Zuid-Sudan Kameroen Antigua en Barbuda
Bhutan Tadzjikistan Kaapverdië Argentinië 
Burkina Faso Zimbabwe Republiek Congo Azerbeidzjan
Burundi Ivoorkust Belarus
Cambodja Egypte Bosnië en Herzegovina 
Centraal-Afrikaanse Republiek El Salvador Botswana
Tsjaad Fiji Brazilië
Comoren Georgië Chili
Democratische Republiek Congo Ghana China
Djibouti Guatemala Colombia
Equatoriaal-Guinea Guyana Cookeilanden
Eritrea Honduras Costa Rica
Ethiopië India Cuba
Gambia Indonesië Dominica
Guinee Irak Dominicaanse Republiek
Guinee-Bissau Kosovo (1) Ecuador
Haïti Marshalleilanden Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Kiribati Federale Staten van Micronesia Gabon
Laos Moldavië Grenada
Lesotho Mongolië Iran
Liberia Marokko Jamaica
Madagaskar Nicaragua Jordanië
Malawi Nigeria Kazachstan
Mali Pakistan Libanon
Mauritanië Papoea-Nieuw-Guinea Libië
Mozambique Paraguay Maleisië 
Myanmar Filipijnen Maldiven
Nepal Sri Lanka Mauritius
Niger Swaziland Mexico
Rwanda Syrië Montenegro
Samoa * Tokelau-eilanden * Montserrat
Sao Tomé en Príncipe Tonga Namibië
Senegal Turkmenistan Nauru
Sierra Leone Oekraïne Niue
Salomonseilanden Oezbekistan Palau
Somalië Vietnam Panama
Sudan Westelijke Jordaanoever en Gazastrook Peru
Tanzania Servië
Oost-Timor Seychellen
Togo Zuid-Afrika
Tuvalu * Sint-Helena
Uganda Saint Kitts en Nevis
Vanuatu Saint Lucia
Jemen Saint Vincent en de Grenadines
Zambia Suriname

Thailand
Tunesië
Turkije
Uruguay 
Venezuela
* Wallis en Futuna

* Gebied

(1) Dit laat de status van Kosovo overeenkomstig het internationaal recht onverlet.  
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BIJLAGE III 

PARTNERLANDEN EN -REGIO'S MET EEN BILATERALE SAMENWERKING 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 2 

De volgende partnerlanden genieten krachtens artikel 5, lid 2, bilaterale ontwikkelingssteun in het kader van 
deze verordening: 

1. Bolivia 

2. Cuba 

3. El Salvador 

4. Guatemala 

5. Honduras 

6. Nicaragua 

7. Paraguay 

8. Afghanistan 

9. Bangladesh 

10. Bhutan 

11. Cambodja 

12. Democratische Volksrepubliek Korea 

13. Laos 

14. Mongolië 

15. Myanmar/Birma 

16. Nepal 

17. Pakistan 

18. Filipijnen 

19. Sri Lanka 

20. Vietnam 

21. Kirgizië 

22. Tadzjikistan 
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23. Turkmenistan 

24. Oezbekistan 

25. Irak 

26. Jemen 

27. Zuid-Afrika 
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BIJLAGE IV 

SAMENWERKINGSGEBIEDEN IN HET KADER VAN GEOGRAFISCHE PROGRAMMA'S 

A. GEMEENSCHAPPELIJKE SAMENWERKINGSGEBIEDEN IN HET KADER VAN 
GEOGRAFISCHE PROGRAMMA'S 

De geografische programma's kunnen onder meer worden opgesteld op basis van de hierna vastgestelde 
samenwerkingsgebieden, die niet m et sectoren m ogen worden gelijkgesteld. Er zullen prioriteiten 
worden vastgesteld overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlem ent, de 
Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Het effect van het 
EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een age nda voor verandering” en overeenkom stig de 
daaropvolgende Raadsconclusies. 

I. Mensenrechten, democratie en andere kernaspecten van goed bestuur 

(a) Dem ocratie, mensenrechten en de rechtsstaat; 

(b) Gendergelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen; 

(c) Beheer van de publieke sector; 

(d) Fiscaal beleid en administratie; 

(e) Bestrijding van corruptie; 

(f) Maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden; 

(g) Natuurlijke hulpbronnen; en 

(h) Verwevenheid van ontwikkeling en veiligheid. 

II. Inclusieve en duurzame groei ten dienste van menselijke ontwikkeling 

(a) Sociale bescherming, gezondheid, onderwijs en banen; 

(b) Bedrijfsklimaat, regionale integratie en wereldmarkten; en 

(c) Duurzame landbouw en energie. 

III. Andere gebieden die van belang zijn voor de samenhang in het ontwikkelingsbeleid 

(a) Klim aatverandering en milieu; 

(b) Asiel en migratie; en 

(c) Overgang van hum anitaire hulp en crisisre spons naar ontwikkelingssam enwerking op lange  
termijn. 
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B. SPECIFIEKE SAMENWERKINGSGEBIEDEN PER REGIO 

De bijstand van de Europese Unie ondersteunt acties en sectorale dialogen die in overeenstemming zijn 
met artike l 5 en m et het a lgemene doel, en  h et to epassingsgebied, d e doels telling en de a lgemene 
beginselen van deze verordening. Er wordt passende aandacht geschonken aan de hieronder beschreven 
gebieden, die aansluiten op gezamenlijk overeengekomen strategieën, partnerschaps-, samenwerkings- 
en handelsovereenkom sten. Er zullen prioriteiten  worden vastgesteld in overeenstemm ing me t de 
mededeling „Een agenda voor verandering” en met de daaropvolgende Raadsconclusies. 

Latijns-Amerika 

(a) bevorderen van sociale cohesie,  in het bijzonder soci ale insluiting, fatsoenl ijk werk en gelijke 
kansen, gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen; 

(b) aanpakken van problem en inzake bestuur en  ondersteunen van beleidshervorm ingen, vooral 
op het gebied van sociaal beleid, beheer van overh eidsfinanciën en fiscaliteit, veiligheid (m et 
inbegrip van de bestrijding van drugs, criminaliteit en corruptie), versterken van goed bestuur 
en overheidsinstellingen (onder meer via innovatieve mechanismen voor het tot stand brengen 
van technische samenwerking, bv. TAIEX en jumelage), bescherming van de m ensenrechten, 
inclusief de rechten va n inheem se volkeren en m ensen van Af rikaanse af komst, m ilieu, 
bestrijding van discrim inatie en bestrijding va n de productie en het ge bruik van en de handel 
in drugs; 

(c) ondersteunen van verschillende processen van regionale integratie en  onderlinge verbinding 
van netwerkinfrastructuren, en tegelijkertijd de complementariteit met door de EIB en andere 
instellingen ondersteunde activiteiten garanderen; 

(d) bekijken van de verwevenheid van ontwikkeling en veiligheid; 

(e) ondersteunen van beleid op het gebied van onderwijs en de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke Latijns-Amerikaanse ruimte voor hoger onderwijs; 

(f) aanpakken van economische kwet sbaarheid en bijdragen aan st ructurele vera nderingen door 
het oprichten van sterke part nerschappen rond handel, invest eringen, knowhow en onderzoek, 
innovatie en technologie, en bevorderen van duurzame en inclusieve groei in al zijn dimensies, 
met bijzondere aandacht voor de  uitdagingen van m igratiestromen, voedselzekerheid (m et 
inbegrip van duurzam e landbouw en  visserij), klim aatverandering, duurzam e energie en de 
bescherming en versterking van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, met inbegrip van water 
en bossen, alsmede productieve investering voor meer en betere banen in de groene economie; 

(g) verzekeren van een passende follow-up van noodmaatregelen op korte term ijn gericht op het  
herstel na een ramp of na een crisis die via andere financieringsinstrumenten zijn uitgevoerd. 

Azië 

(a) bevorderen van sociale cohesie,  in het bijzonder soci ale insluiting, fatsoenl ijk werk en gelijke 
kansen en gendergelijkheid; 
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(b) oprichten van inclusieve partnerschappen rond handel, investering, hulp, m igratie, onderzoek, 
innovatie en technologie; 

(c) bouwen en versterken van legitieme, doeltreffende en verantwoordelijke overheidsinstellingen 
en -instanties, door het bevorde ren van institutionele hervormingen (inclusief op het vlak van 
goed bestuur en corruptiebestr ijding, beheer van overheidsfina nciën, belastingheffing en 
hervorming van openbaar bestuur) en wetgev ende, adm inistratieve en regelgevende 
hervormingen in overeenstemm ing m et internati onale normen, in het bijzonder in zwakke 
staten en landen in conflict- en postconflictsituaties; 

(d) ondersteunen van een actief en georganise erd maatschappelijk middenveld voor ontwikkeling 
en bevorderen van publiek-private partnerschappen; 

(e) ondersteunen van beperking van en aanpassin g aan klim aatverandering, de bevordering van 
duurzame consumptie en productie evenals inve steringen in schone t echnologieën, duurzame 
energie, vervoer, duurzam e landbouw en visseri j, de bescherm ing en versterking van 
biodiversiteit en ecosysteem diensten, m et inbe grip van water en bossen, en scheppen van 
fatsoenlijk werk in de groene economie; 

(f) aanmoedigen van meer regionale integratie en samenwerking op een re sultaatgerichte manier, 
via ondersteuning aan verschillende processen van regionale integratie en dialoog; 

(g) bijdragen aan het voorkom en van e n reageren  op gezondheidsrisico' s, m et inbegrip van die 
risico's die voortvloeien uit het contact tussen dieren, m ensen en hun verschillende  
omgevingen; 

(h) in de context van de verwevenheid van veili gheid en ontwikkeling, bestrijden van corruptie en 
georganiseerde misdaad, drugsproductie, drugsgebruik en drugs handel en van andere vorm en 
van illegale handel, en het ondersteunen van effi ciënt grensbeheer en grensoverschrijdende  
samenwerking; 

(i) ondersteunen van ram penparaatheid en herste l na ram pen op lange term ijn, inclusief op het 
gebied van voedsel- en voedingszekerheid en hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen. 

Centraal-Azië 

In overeenstemming met de gem eenschappelijke doelstellingen die zijn opgenom en in de EU-str ategie 
voor een nieuw partnerschap met Centraal-Azië van 2007: 

(a) bevorderen van cons titutionele hervorm ingen en aanp assing van  de wette lijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen aan die van de Unie, inclusief ve rdere democratisering en een  
georganiseerd m aatschappelijk m iddenveld, steun voor de rechtsstaat, goed bestuur, 
belastingheffing en versterking van nati onale instellingen en instanties, zoals  
verkiezingsorganen, parlem enten, he rvorming va n het openbaar bestuur en het beheer van 
overheidsfinanciën; 

(b) bevorderen van inclusieve en duurzam e econo mische groei, aanpakken van sociale en 
regionale ongelijkheden, en ondersteunen van be leid op gebieden als opleiding, onderzoek, 
innovatie en techno logie, gezondh eid, fatsoe nlijk werk, duurzam e energie,  land bouw en 
plattelandsontwikkeling, stimuleren van het mkb en tegelijkertijd van de ontwikkeling van een 
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markteconomie, handel en investeringen, m et inbegrip van hervorm ingen van de regelgeving 
en steun voor integratie in de WHO; 

(c) ondersteunen van efficiënt grensbeheer en grensoverschrijdende samenwerking om duurzame 
economische, sociale en  milieuontwikkeling in grensreg io's te bevorderen; in de co ntext van 
de verwevenheid van veiligheid  en ontwikkeling, bestrijden va n georganiseerde m isdaad en 
alle vormen van illegale handel, inclusief de bestrijding van dr ugsproductie en drugsgebruik 
alsmede de negatieve gevolgen ervan, met inbegrip van hiv/aids; 

(d) bevorderen van bilaterale en regionale samenwerking, dialoog en  integratie in clusief met de 
landen die vallen onder het Europees nabuurschaps instrument en andere instrum enten van de  
Unie ter ondersteuning van beleidshervorm ingen, onder m eer door het vergroten van de  
capaciteit van instellingen, technische bijsta nd (bv. TAIEX), inform atie-uitwisseling en 
jumelage, en door belangrijke investeringen via passende m echanismen voor het vrijm aken 
van financiële middelen van de EU in de sectoren opleiding, milieu en energie, water/sanitaire 
voorzieningen, koolstofarm e ontwikkeli ng/weerstand tegen de gevolgen van 
klimaatverandering, alsmede verbeteren van de continuïteit en veiligheid van de internationale 
energietoevoer en het vervoer, onderlinge verbindingen, netwerken en hun operatoren, onder 
meer via door de EIB ondersteunde activiteiten. 

Midden-Oosten 

(a) aanpakken van problem en op het gebied va n goed bestuur (waaronder op het gebied van 
belastingen), mensenrechten en po litieke gelijkheid, in  het bijzonder in zwakke staten, om  te 
helpen bij het opbouwen van legitiem e, de mocratische, efficiënte en verantwoordelijke 
overheidsinstellingen en een actief en georganiseerd maatschappelijk middenveld; 

(b) bevorderen van sociale cohesie,  in het bijzonder soci ale insluiting, fatsoenl ijk werk en gelijke 
kansen en gendergelijkheid; 

(c) bevorderen van duurzam e econom ische her vormingen en diversificatie, handel, de 
ontwikkeling van een m arkteconomie, produc tieve en duurzam e investeringen in de 
voornaamste sectoren (zoals energie, m et inbegrip van hernieuwbare en ergie), publiek-private 
partnerschappen, en de integratie van de partnerlanden in de WHO; 

(d) bevorderen van regionale sam enwerking, dialoog en integratie, ook m et de landen die vallen 
onder het Europees nabuurschapsinstrum ent en de Golfstaten die vallen onder het 
partnerschapsinstrument en andere EU-instrumenten, onder meer door integratie-inspanningen 
binnen de regio, m et nam e op het gebied va n econo mie, energie, water, v ervoer en 
vluchtelingen, te ondersteunen; 

(e) aanvullen van de m iddelen die in het kade r van dit instrum ent werden besteed, m et 
samenhangend werk en steun via andere EU-i nstrumenten, die gericht kunnen zijn op een 
bredere regionale integratie, op het bevorderen van de belangen van de EU op gebieden als 
economie, energie, onderzoek, innov atie en technologie, de be strijding van drugsproductie, -
gebruik en -handel in de context van de verw evenheid van veiligheid en ontwikkeling, op het  
beheren van de m igratie en op het helpen va n ontheem de personen en vluchtelingen in de 
context van de verwevenheid van tussen ontwikkeling en migratie. 
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Zuidelijk-Afrika 

(a) bijdragen aan de consolidatie van een de mocratische sam enleving, goed bestuur en de 
rechtsstaat, in het belang van de regionale en continentale stabiliteit en integratie; 

(b) ondersteunen van de aanpassingsinspanning en door het oprichten van verschillende 
vrijhandelszones; 

(c) bevorderen van fatsoenlijk werk, bijdragen aan  de bestrijding van ar moede, ongelijkheid en 
uitsluiting, onder andere door he t lenigen van de basisbehoe ften van gem eenschappen die 
vroeger achtergesteld waren; 

(d) overwinnen van economische kwetsbaarheid en bereiken van structurele veranderingen met de 
nadruk op fatsoen lijke werkgelegenheid door aa nhoudende en inclu sieve economische groei, 
een koolstofar me groene econom ie en duurzam e ontwikkeling in al haar dim ensies (m et 
inbegrip van duurzam e landbouw en visserij), en versterken van de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten; 

(e) het aanpakken van seksueel en gendergewe ld en gezondheidsproblem en, m et inbegrip van 
hiv/aids en de gevolgen ervan voor de samenleving. 
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BIJLAGE V 

ACTIVITEITENGEBIEDEN IN HET KADER VAN THEMATISCHE PROGRAMMA'S 

A. PROGRAMMA VOOR MONDIALE COLLECTIEVE GOEDEREN EN UITDAGINGEN 

Overeenkomstig de in artikel 6 vastgestelde voorwaarden streeft het programma voor mondiale 
collectieve goederen en uitdaginge n naar het versterken van de samenwerking, de uitwisseling van 
kennis en ervaring en de capaciteiten van de partnerlanden. Het programma kan onder m eer worden 
opgesteld op basis van de volgende sam enwerkingsgebieden, waarbij een m aximale onderlinge 
synergie gegarandeerd moet worden omdat zij onderling sterk verweven zijn. 

Milieu en klimaatverandering 

(a) bijdragen aan de uitvoering van de internationale milieu- en klimaatdimensie van de visie van 
de EU voor 2020; 

(b) helpen van de ontwikkelingslanden bij de bron om de MDG' s inzake duurzaam  gebruik van  
natuurlijke hulpbronnen en milieuduurzaamheid te verwezenlijken; 

(c) bevorderen van de uitvoering van initiatiev en van de Unie en verbintenissen die op 
internationaal en reg ionaal niveau  zijn ove reengekomen, en/of een grensoverschrijdende 
karakter hebben, in het bijzonder op het vlak van klimaatverandering, door de bevordering van 
klimaatbestendige strategieën, m et name aanpassingsstrategieën met synergetische voordelen 
voor de biodiversiteit, biodivers iteits- en ecosysteem diensten, bossen inclusief  FLEGT, 
woestijnvorming, geïntegreerd beheer van waterreserves, beheer  van natuurlijke hulpbronnen, 
goed beheer van chem icaliën en afval, effici ënt gebruik van de hulp bronnen en de groene 
economie; 

(c) bijdragen aan het verhogen van de integratie  en het stroom lijnen van de doelstellingen op he t 
gebied van klimaatverandering en milieu in de EU-samenwerkingshulp door middel van steun 
voor methodologisch en onderzoekswerk, m et inbegrip van m onitoring-, verslagleggings- en 
controlemechanismen, het in kaart brengen van ecosystem en, beoor deling en waardering, 
verbetering van de m ilieudeskundigheid en bevordering van innovatieve m aatregelen en 
beleidssamenhang; 

(d) versterken van het milieubestuur en ondersteunen van het uitwerken van internationaal beleid, 
onder m eer door te zorgen voor onderlinge vera nkering van de m ilieupijler en de andere 
pijlers van het internationaal bestuur voor duurzam e ontwikkeling, door te assisteren bij de  
milieumonitoring en -evaluatie op regionaal en internationaal niveau, en  door de naleving en  
handhaving van m ultilaterale m ilieuovereenkomsten te be vorderen m et doeltreffende 
maatregelen. 

Duurzame energie 

(a) bevorderen van toegang tot veilige, betaalba re, schone en duurzam e energiediensten als een 
belangrijke motor voor de uitbanning van arm oede en voor inclusieve groei, m et een 
bijzondere nadruk op het gebruik van plaatselijke energiebronnen; 
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(b) bevorderen van een groter gebruik van hernieuw bare energietechnologi eën en van energie -
efficiëntie, en bevorderen van koolstofarme ontwikkelingsstrategieën; 

(c) bevorderen van energiezekerheid door bv. diversificatie va n bronnen en trajecten, waarbij 
rekening moet worden  gehouden m et problem en inzake prijsvo latiliteit en mogelijk e 
emissiereducties, de markten m oeten worden verbeterd en onderlinge verbindingen en de 
handel op het vlak van energie moeten worden aangemoedigd. 

Menselijke ontwikkeling 

(a) Groei, werkgelegenheid en betrokkenheid van de privésector 

Bevorderen van m aatregelen gericht op het scheppe n van meer en betere banen, in gebieden 
zoals het ontwikkelen van de concurrentiekracht en de  weerbaarheid van het plaatselijke mkb 
en de integratie daarvan in de wereldeconom ie, assisteren van de ontwikkelingslanden in de 
integratie in  het m ultilaterale handelssysteem, ontwikkelen van de priv ésector en verbeteren 
van het ondernem ingsklimaat, ondersteunen van de bepaling en uitvoeri ng van beleid inzake  
industriële innovatie en technologie en va n handelsbeleid en handelsovereenkom sten, 
ondersteunen van regionale integratie-inspann ingen, bevorderen van investeringsbetrekkingen 
tussen de EU en de partnerl anden en -regio' s en  versterken van private en publieke  
investeringen en sam enwerking door m iddel van innovatieve financ ieringsinstrumenten. 
Bevorderen van de groene econom ie, effi ciënt gebruik van de hulpbronnen en duurzam e 
consumptie en productieprocessen. Bevorde ren van het gebruik van elektronische 
communicatie als m iddel om groei doorheen alle s ectoren te ondersteunen om  zo de digitale 
kloof te dichten, bevorderen dat er op dit gebied  een adeq uaat beleids - en wetgev ingskader 
wordt ontwikkeld, en bevorderen van de ontwikke ling van de nodige infr astructuur en het 
gebruik van op ICT gebaseerde diensten en toepassingen. 

(b) Werkgelegenheid, vaardigheden, sociale bescherming en sociale insluiting 

(i) Ondersteunen van hoge niveaus van productiev e en fatsoenlijke banen, m et name via het 
ondersteunen van degelijke werkgelegenheidsmaat regelen en -strategi eën, beroepsopleiding 
voor inzetbaarheid die aansluit op de behoeften van en vooruitzichten op de arbeidsm arkt, en 
degelijke arbeidsvoorwaarden, ook in de info rmele econom ie, bevorderen van fatsoenlijk 
werk, inclusief de strijd te gen kinderarbeid, en sociale dialoog alsook faciliteren van 
arbeidsmobiliteit met eerbiediging van de rechten van migranten; 

(ii) versterken van sociale cohesie, in het b ijzonder via het oprichten/versterken van duurzame 
socialezekerheidsstelsels, met inbegrip van een daaraan gekoppelde fiscale hervorming; 

(iii) versterken van so ciale inslu iting via sa menwerking op het vlak va n billijke toegang tot 
basisdiensten, werkgelegenheid voor iedereen, de versterki ng van de positie van bepaalde 
groepen en de eerbiediging van hun rechten, met name jongeren, m ensen met een handicap, 
vrouwen en minderheden, zodat de volledige be volking kan deelnemen aan en profiteren van 
de schepping van welvaart en culturele diversiteit. 

(c) Gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen 

(i) Ondersteunen van programma's op nationaal niveau ter bevordering van het versterken van 
de economische en sociale positie van vrouwen en politieke participatie van vrouwen; 
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(ii) Ondersteunen van nationale, regionale en wereldwijde initi atieven om dit vraagstuk op de 
agenda voor de doeltreffendheid van hulp te plaatsen. 

(d) Gezondheid  

(i) Verbeteren van de gezondheid en het welz ijn van m ensen in de ontwikkelingslanden door 
de toegang tot en de billijke verstrekking va n essentiële openbare gezondheidsdiensten van 
goede kwaliteit te vergroten en meer specifiek: 

(ii) ondersteunen en vorm geven van de bele idsagenda van wereldw ijde initiatieven die  
aanzienlijk onm iddellijk voordeel opleveren voor de partnerlanden, rekening houdend m et 
resultaatgerichtheid, de doeltreffendheid van de  hulp en de gevolgen voor de stelsels voor 
gezondheidszorg, m et inbegrip van het onderste unen van partnerlanden om  m eer bij deze 
initiatieven betrokken te raken; 

(iii) ondersteunen van specifieke initiatieven, vooral op regionaal  en m ondiaal niveau, die de 
stelsels voor gezondheidszorg versterken en land en helpen bij de ontw ikkeling en uitvoering 
van een degelijk, em pirisch onderbouwd nati onaal gezondheidsbeleid, en op prioritaire 
werkterreinen (bv. gezondheid van m oeders en seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, to egang tot geboortereg eling, m ondiale collectiev e goederen en reactie op 
wereldwijde gezondheidsbedreigingen). 

(e) Onderwijs, kennis en vaardigheden 

(i) Ondersteunen van de verwezenlijking van internationaal overeengekomen doelstellingen op 
het gebied van onderwijs via wereldwijde initiatieven en partnerschappen, met speciale nadruk 
op het bevorderen van kennis, vaardighede n en waarden voor duurzam e en inclusieve 
ontwikkeling; 

(ii) Bevorderen van  de u itwisseling van ervaring , goede p raktijken en innovatie, op basis v an 
een evenwichtige benadering van de ontwikkeling van onderwijsstelsels; 

(iii) Verbeteren van de gelijke toegang tot en de kwaliteit van onderwijs, ook voor kwetsbare 
groepen, vrouwen en m eisjes, en voor lande n die het verst verwijderd zijn van de 
verwezenlijking van globale doelstellingen. 

Voedselzekerheid en duurzame landbouw 

Het programma versterkt de sam enwerking, de uitwisseling van kennis en erva ring, en de capaciteiten 
van de partnerlanden op het gebied van de vier pijlers van voedselzekerhei d: beschikbaarheid van 
voedsel (productie), toega ng tot voedsel (inclusief m arkten, va ngnetten en gender bewustzijn), het 
benutten van voedsel (m aatschappelijk verantwoorde  voedingsm aatregelen) en  s tabiliteit, waarbij 
voorrang moet worden gegeven aan vier dim ensies: kleinschalige landbouw, bestuur, regionale 
integratie en bijstandsmechanismen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. 

(a) bevorderen van de ontwikkeling van duur zame kleinschalige landbouw door een op het  
ecosysteem gebaseerde, koolstofarm e en kli maatbestendige veilige toegang tot technologie 
(inclusief infor matie en comm unicatietechnologieën), en door uitbreidings- en technische 
diensten, regelingen voor plattelandsontwikke ling, productieve invester ingsmaatregelen, het 
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beheer van grond en natuurlijke hulpbronnen en de  bescherming van genetische diversiteit, in 
een ondersteunende economische omgeving; 

(b) ondersteunen van m ilieubewuste en sociaa l bewuste beleidsvorm ing en bestuur van de  
relevante sectoren, de rol van de overheids- en niet-overheidsactoren in de regelgeving in die 
sectoren en het gebruik van collectieve goede ren, de organisatiecap aciteit, prof essionele 
organisaties en instellingen van de sector; 

(c) versterken van voedsel- en voedingszekerheid  via adequaat beleid, m et inbegrip van het 
beschermen van de biodiversiteit en ecosyst eemdiensten, beleid  in zake klim aataanpassing, 
informatiesystemen, cris ispreventie en -beh eer, en op kwets bare bevolkingsgroepen gerichte 
voedingsstrategieën; 

(d) bevorderen van veilige en duu rzame praktijk en doorheen de toeleveringsk eten van 
levensmiddelen en diervoeders. 

Asiel en migratie 

(a) bevorderen van bestuur op het gebied van migratie op alle niveaus; 

(b) verzekeren van beter beheer van migratiestromen in al hun dimensies; 

(c) maximaliseren van de effecten voor de ontwikkeling van de toegenom en regionale en 
wereldwijde m obiliteit van m ensen, waarbij d e rechten v an m igranten m oeten worden 
bevorderd en bescherm d, door het ondersteunen van de form ulering en uitvoering van een 
degelijk regionaal en nationaal asiel- en  m igratiebeleid en door het opnem en van de 
migratiedimensie in andere regionale en nationale beleidsterreinen; 

(d) verbeteren van een gem eenschappelijk sta ndpunt over de verwevenheid van m igratie en 
ontwikkeling, m et inbegrip van de sociale en econom ische gevolgen van het beleid van 
regeringen op het gebied van migratie/asiel of in andere sectoren. 

B. PROGRAMMA VOOR ORGANISATIES VAN HET MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD EN PLAATSELIJKE OVERHEDEN 

In overeenstemming met de herbev estigde steun van de EU voor de mocratie, mensenrechten en goed 
bestuur, versterkt het programma voor organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke 
overheden in ontwikkeling de sam enwerking, uitwisseling van kennis en ervaring, en capaciteiten van 
de organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden in de partnerlanden, ter 
ondersteuning van internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelen. 

In overeenstemming met de in artikel 6 vastgestelde voorwaarden draagt het programma bij aan: 

(a) een inclusieve en op medebeslissing gebaseerde samenleving in de partnerlanden door sterkere 
organisaties van het m aatschappelijk m iddenveld en plaatselijke overheden en door het  
verlenen van basisdiensten aan mensen in nood; 

(b) een grotere m ate van vertrouwdheid  bij de E uropese bevolking m et de  
ontwikkelingsproblematiek en he t mobilise ren van actiev e overhe idssteun in d e Unie, de 



 

NL 48   NL 

kandidaat-lidstaten en de potenti ële kandidaat-lidstaten voor st rategieën die gericht zijn op 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in de partnerlanden; 

(c) een vergroting van de capaciteit van Europese  en zuid elijke netwerken van organisaties van 
het m aatschappelijk m iddenveld en plaatsel ijke overheden, zodat een belangrijke en 
voortdurende beleidsdialoog op het gebied van ontwikkeling gegarandeerd is. 

Activiteiten die door dit programma worden ondersteund, hebben betrekking op: 

(a) interventies in de partnerlanden die kwetsb are en ge marginaliseerde groepen in de m inst 
ontwikkelde landen ondersteunen door hun via organisaties van het m aatschappelijk 
middenveld en plaatselijke overheden basisdiensten aan te bieden; 

(b) capaciteitsontwikkeling van de beoogde actoren, in aanvulling op de steun die in het kader van 
het nationaal programma wordt toegekend, maatregelen gericht op: 

(i) versterken van de capacite it van de organisati es van het m aatschappelijk middenveld om 
effectief deel te nemen aan het ontwikkelingsproces; 

(ii) f aciliteren van een  bete re inte ractie tu ssen de organisaties va n het m aatschappelijk 
middenveld, de staat en andere ontwikkelingsactoren in de context van ontwikkeling; 

(iii) versterken van de capaciteit van plaatselijke overheden om effectief deel te nemen aan het 
ontwikkelingsproces, met erkenning van hun bijzondere rol en kenmerken; 

(c) bewuster maken van het publiek van de ont wikkelingsproblematiek en bevorderen van het 
formele en inform ele onderwijs in  verband met ontwikkeling in de Unie, de kandidaat-
lidstaten en de poten tiële kandidaat-lidstaten, teneinde he t ontwikkelingsbeleid te verankeren 
in de Europese samenlevingen, m eer ove rheidssteun beschikbaar te stellen voor 
armoedebestrijding en voor billijkere be trekkingen tussen de ontwikkelde en de 
ontwikkelingslanden, h et bewustz ijn betref fende de prob lemen en moeilijkh eden van de 
ontwikkelingslanden en hun bevolking in de Unie te  vergroten en de sociale dim ensie van de 
mondialisering te bevorderen; 

(d) coördinatie, capaciteitsontwikkeling en institutione le ve rsterking v an de n etwerken v an 
organisaties van het m aatschappelijk m iddenveld en plaatselijke overheden, binnen hun 
organisaties en tussen de ve rschillende categorieën belanghebbenden die deelnem en aan het 
Europese openbare debat over ontwikkeling, even als coördinatie, capaci teitsontwikkeling en 
institutionele ver sterking van zu idelijke ne twerken van o rganisaties van het m aatschappelijk 
middenveld en plaatselijke overheden en overkoepelende organisaties. 

Organisaties van het maatschappelijk middenveld zijn niet-winstgevende niet-overheidsactoren die 
op een ona fhankelijke en veran twoordingsplichtige basis werken. He t gaa t m et nam e om : niet-
gouvernementele organisaties, organisaties van de inheemse bevolkingen, organisaties die nationale 
en/of etnische m inderheden vert egenwoordigen, plaatselijke handels verenigingen en plaatselijke 
actiegroepen, coöperaties, werkgeve rsverenigingen en vakbonden (socia le partners), organisaties die 
economische en sociale actoren vertegenwoordigen, orga nisaties die corruptie en fraude bestrijden en 
goed openbaar bestuur bevorderen, burgerrechtenor ganisaties en organisa ties die discrim inatie 
bestrijden, plaatselijke organisati es (en netwerken daarvan) die werkzaam  zijn op het gebied van 
gedecentraliseerde reg ionale sam enwerking en in tegratie, verbru ikersverenigingen, vrouwen- en  
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jongerenorganisaties, m ilieu-, onderwijs-, cu lturele, onderzoeks- en wetensch appelijke organisaties, 
universiteiten, kerken en religi euze verenigingen en gem eenschappen, m edia, en alle niet-
gouvernementele organisaties en onafhankelijke stichtingen, waaronder onafhankelijke politieke 
stichtingen, die een bijdrage kunnen leveren tot het verwezenlijken van de doelstellingen van deze  
verordening. 

Plaatselijke overheden behelzen allerhande subnationale overhe idsniveaus en -instanties: steden en 
gemeenten, districten, arrondissementen, provincies, regio's, enz. 

*** 
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BIJLAGE VI 

ACTIVITEITENGEBIEDEN IN HET KADER VAN HET PAN-AFRIKAANS PROGRAMMA 

Het pan-Afrikaans programm a ondersteunt de doe lstellingen en algem ene be ginselen van de 
gezamenlijke Afrika-EU-strategie, meer bepaald: 

(a) verlenen van steun voor de doelstellingen, in itiatieven en activ iteiten die in de gezam enlijke 
Afrika-EU-strategie en de d aaropvolgende actieplannen zijn  overeengekom en en die onder 
meer de volgende terreinen bestrijken: vred e en veiligheid, dem ocratisch b estuur en  
mensenrechten, handel, regionale integratie en  inf rastructuur (met inbegrip van vervoer), 
MDG's, energie, k limaatverandering en m ilieu, m igratie, m obiliteit en werkgelegenheid, 
wetenschap, informatiemaatschappij en ruimte, evenals horizontale aspecten; 

(b) verlenen van steun aan andere relevant e initia tieven en ac tiviteiten d ie worden 
overeengekomen in de werkrege lingen die v olgens de  gezam enlijke strateg ie worden 
vastgelegd; 

(c) toepassen van het beginsel „Afrika beha ndelen als één geheel” en bevorderen van de  
samenhang tussen de regionale en continenta le niveaus, m et bijzondere aandacht voor 
activiteiten van regio-overschr ijdende, continentale  of m ondiale aard, en ondersteunen van 
gezamenlijke Afrika-EU-initiatieven op mondiaal vlak. 
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BIJLAGE VII 

INDICATIEVE FINANCIËLE TOEWIJZING VOOR DE PERIODE 2014-2020 

(IN MILJOEN EURO) 

Geografische programma's 13 991,5 euro 

Thematisch programma voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen 6 303,2 euro 

Waarvan: 

– Milieu en klimaatverandering 

– Duurzame energie 

– Menselijke ontwikkeling 

– Voedselzekerheid en duurzame landbouw 

– Asiel en migratie 

31,8 %28 

12,7 % 

20,0 % 

28,4 % 

7,1 % 

 

Ten minste 50 % van de middelen — voorafgaand aan de toepassing van de indicatoren op basis van 
de OESO-methodiek (de „Rio-indicatoren”) — zal dienen voor klimaatactie en milieugerelateerde 
doelstellingen. 

Thematisch programma voor organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke 
overheden 2 000 euro 

Pan-Afrikaans programma 1 000 euro

                                                 
28 In principe zouden middelen gelijkmatig worden toegewezen tussen milieu en klimaatverandering. 
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FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN 

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief 

 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur 

 1.3. Aard van het voorstel/initiatief 

 1.4. Doelstelling(en) 

 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief 

 1.6. Duur en financiële gevolgen 

 1.7. Voorgenomen beheersvorm(en) 

2. BEHEERSMAATREGELEN 

 2.1. Regels inzake bewaking en verslaglegging 

 2.2. Beheers- en controlesysteem 

 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

 3.1. Rubriek(en) van het m eerjarige financie el kader en betrokken begrotingsonder(e)l(en) 
voor uitgaven 

 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven 

 3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven 

 3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

 3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

 3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader 

 3.2.5. Bijdrage van derden aan de financiering 

 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten
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FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN 

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur2930 

Titel 19: Buitenlandse betrekkingen 

19 02: Samenwerking met derde landen op het gebied van asiel en migratie 
19 09: Betrekkingen met Latijns-Amerika 
19 10: Betrekkingen met Azië, Centraal-Azië en het Midden-Oosten (Irak, Iran, Jemen) 

Titel 21: Ontwikkeling en betrekkingen met staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (ACS) 

21 02: Voedselzekerheid 
21 03: Niet-overheidsactoren in ontwikkeling 
21 04: Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van energie 
21 05: Menselijke en sociale ontwikkeling 

1.3. Aard van het voorstel/initiatief 

⌧ Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie31 

 Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie 

1.4. Doelstellingen 

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de 
Commissie 

Deze verordening heeft als doel duu rzame en incl usieve ontwikkeling in  de partnerlanden en 
-regio's te bevorderen, m et als hoofddoel de ar moede uit te bannen, en de mocratie, de 
rechtsstaat, goed bestuur en eer biediging van de m ensenrechten te bevorderen, zoals vereist 
door het TEU, in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, terwijl tegelijkertijd de samenhang met de 

                                                 
29 ABM: activiteitsgestuurd management – ABB: activiteitsgestuurde begroting. 
30 DEVCO zal een wijziging van de beleidsterreinen aanvragen vanaf het begrotingsjaar 2014. 
31 In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement. 
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mededeling van de Commissie inzake het EU-ont wikkelingsbeleid „Het effect van het EU-
ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering” gegarandeerd is. 

1.4.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

In deze verordening worden de essentiële el ementen en de basis voor de EU-interven tie 
vastgelegd. De om zetting van de doelstelli ngen van de verordening naar specifieke 
doelstellingen binnen de verschillende programma's (geografische programma's, thematisch 
programma voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen, thematisch programma 
voor organisaties van het maatschappelijk middenveld en plaatselijke overheden en het 
pan-Afrikaans programma) verloopt via m eerjarige pr ogrammering en jaarlijkse 
actieprogramma's waarin de door de EU uit te voeren activiteiten in detail worden beschreven, 
met inbegrip van de verwachte resultaten en de effecten die m et de betrokken m aatregelen 
worden beoogd. De specifieke doelstellingen w orden daarom op dat mom ent vastgelegd, met 
de bijzonderheden van de betrokken maatregel in het achterhoofd. 

De m illenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, of de  internation aal overeen gekomen 
armoedebestrijdingsdoelstellingen die na 2015 in de plaats daarvan zullen kom en, zullen 
zorgen voor erkende prestatie-indicatoren: 

Nr. 1: MDG1 - Armoede en honger uitbannen 

– Het aantal mensen wier inkomen minder dan 1 dollar per dag bedraagt, halveren 

– Volledige en productieve werkge legenheid en fatsoenlijk we rk voor iedereen, inclusief  
vrouwen en jonge mensen, bereiken 

– Het aantal mensen dat honger lijdt, halveren 

Nr. 2: MDG2 - Basisonderwijs voor iedereen 

Ervoor zorgen dat kinderen overal, zowel j ongens als m eisjes, het basisonderwijs kunnen 
afmaken 

Nr. 3: MDG3 - Gendergelijkheid 

De genderongelijkheid in het lager en m iddelbaar onderwijs en in alle opleidingsniveaus 
wegwerken 

Nr. 4: MDG4 - Bestrijding van kindersterfte 

De sterftecijfers bij kinderen onder de 5 jaar met twee derde terugdringen. 

Nr. 5: MDG5 - Gezondheid van moeders 

– De moedersterfte met drie vierde terugdringen 

– Tegen 2015 universele toegang tot reproductieve gezondheid bereiken 

Nr. 6: MDG6 - Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere ziekten 

– De verspreiding van hiv/aids een halt toeroepen 
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– Universele toegang tot behande ling voor hiv/aids bereiken  voor al diegenen die het 
nodig hebben 

– De verspreiding van malaria en andere belangrijke ziektes een halt toeroepen 

Nr. 7: MDG 7 - Ecologische duurzaamheid 

– De principes van duurzam e ontwikkeling integr eren in nationale be leidsterreinen en 
programma's en het verlies van natuurlijke hulpbronnen tenietdoen 

– Het verlies van biodiversiteit verminderen en een aanzienlijke verlaging van de verliezen 
bewerkstelligen 

– Het aantal m ensen zonder duurzam e toegang tot veilig drinkwater en sanitaire 
voorzieningen halveren 

– De levenso mstandigheden van ten m inste honderd m iljoen m ensen in sloppenwijken 
aanzienlijk verbeteren tegen 2020 

Nr. 8: MDG 8 – Mondiaal partnerschap voor ontwikkeling 

– Verder ontwikkelen van een open, op re gels gebaseerd, voorspelbaar, niet 
discriminerend handels- en financieel stelsel 

– De specifieke behoeften van de minst ontwikkelde landen, niet aan zee grenzende landen 
en kleine insulaire ontwikkelingslanden aanpakken 

– De schuld van de ontwikkelingslanden afdoend aanpakken 

– In sam enwerking m et farm aceutische bedrijv en essentiële  geneesm iddelen teg en een 
betaalbare prijs beschikbaar stellen in ontwikkelingslanden 

– In sam enwerking m et de privésector de  voordelen van nieuwe technologieën 
beschikbaar stellen, vooral informatie- en communicatietechnologieën 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

19 02: Samenwerking met derde landen op het gebied van asiel en migratie 

19 09: Betrekkingen met Latijns-Amerika 

19 10: Betrekkingen met Azië, Centraal-Azië en het Midden-Oosten (Irak, Iran, Jemen) 

21 02: Voedselzekerheid 

21 03: Niet-overheidsactoren in ontwikkeling 

21 04: Milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van energie 

21 05: Menselijke en sociale ontwikkeling 
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1.4.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg 

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de beoogde begunstigden/doelgroepen. 

In deze v erordening w orden de es sentiële ond erdelen en de basis vo or de EU-interven tie 
vastgelegd. De precieze m aatregelen worden bepaald via m eerjarige programmering en 
jaarlijkse actieprogramma's waarin de door de EU uit te voeren activite iten in detail worden 
beschreven, m et inbegrip van de verwachte re sultaten en de effecten die m et de betrokken 
maatregelen worden beoogd. De specifieke indi catoren w orden op dat m oment vastgelegd, 
met de bijzonderheden van de betrokken maatregel in het achterhoofd. 

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren 

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is 
uitgevoerd. 

In deze v erordening w orden de es sentiële ond erdelen en de basis vo or de EU-interven tie 
vastgelegd. De precieze m aatregelen worden bepaald via m eerjarige programmering en 
jaarlijkse actieprogramma's waarin de door de EU uit te voeren activite iten in detail worden 
beschreven, m et inbegrip van de verwachte re sultaten en de effecten die m et de betrokken 
maatregelen worden beoogd. De specifieke indi catoren w orden op dat m oment vastgelegd, 
met de bijzonderheden van de betrokken maatregel in het achterhoofd. 

De internationaal overeengekom en doelen en indicatoren voor de m illenniumdoelstellingen 
(MDG's) en klim aatverandering zijn reeds beke nd. Er m oeten duidelijke ijkpunten en regels 
voor het toezicht en de versla glegging voor alle relevante EU -beleidsinstrumenten worden 
vastgesteld. De splitsing van indicato ren za l belangrijk  zijn voor het toezicht op de 
verwezenlijking van billijk e resu ltaten voor de m eest kwetsbare groep en in de samenleving  
wat sociale insluiting betreft. 

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief 

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien 

Zie effectbeoordeling en toelichting. 

De EU blijft zich ervoor inzetten om  de ontwikk elingslanden te help en om de arm oede in de 
partnerlanden en -regio's terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen overeenkomstig de in de 
Verdragen vastgelegde doelstellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

1.5.2. Meerwaarde van de deelname van de EU 

De EU bevindt zich in een unieke onpartijdige positie om een gedeelte van de externe bijstand 
van de E U in naam  van en sam en met de  lidstaten te v erlenen, zod at z ij m eer 
geloofwaardigheid krijgt in de landen waarin zij actief is. Enkel de EU heeft de kritieke m assa 
om te kunnen reageren op mondiale uitd agingen zoals armoedebestrijding en 
klimaatverandering. Dankzij haar grote om vang en het bestaande netwerk van internationale 
overeenkomsten kan zij hulp tot bij de arm en brengen in een aantal van ' s werelds m eest 
afgelegen gebieden, waarbij zij zowel hulp verstrekt als coördineert. 



 

NL 57   NL 

In haar rol als bevorde raar van inc lusiviteit en multila teralisme kan de Unie m eer doen dan 
andere internationale organisaties. 

Als de Unie verenigd o ptreedt, kan  zij m eer effect sorteren  en m eer druk uitoefenen op het 
gebied van beleidsdialoog en samenwerking tussen donoren. 

Een EU-aanpak is ook kosteneffectiever, met lagere administratieve kosten dan gemiddeld. 

1.5.3. Lering getrokken uit soortgelijke ervaringen in het verleden 

De evaluaties, verslagen van de R ekenkamer en  tussentijdse evaluaties van de geografische 
programma's tonen aan dat er dankz ij het financieringsinstrum ent voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) vooruitg ang werd geb oekt in de verwezenlijking van 
verschillende MDG's in de DCI-ontwikkelingsla nden. Overeenkomstig het beginsel van eigen 
verantwoordelijkheid is het echter aan de be gunstigde regeringen om de nodige hervormingen 
door te voeren en het nodige bele id aan te nem en en uit te vo eren die de m otor vormden van 
deze prestaties. 

De nieuwe uitvoering smodaliteiten voor het DC I, zoals begroting ssteun en sectorale 
benadering, m aakten een nauwere s amenwerking met de partnerlanden mogelijk: er bestaat 
een duidelijk verband tussen het niveau van beleid sdialoog met de beguns tigde landen en de 
modaliteit van het verlenen van bijstand. Daarnaast hebben de nieuwe uitvoeringsmodaliteiten 
gezorgd voor een m eer doeltreffende taakve rdeling door m edefinanciering onder donoren 
mogelijk te maken. 

De them atische programma 's gaven de Commi ssie extra f lexibiliteit in het aanpakken van 
bepaalde uitdagingen en vorm den ook een nuttig instrum ent ter aanvulling van de 
geografische programma's. 

In een gemondialiseerde omgeving is er nood aa n een wederzijdse versterking van interne en 
externe acties. Het uitgangspunt is dat integratie , en niet herhaling, het kernwoord moet zijn. 
De bestaande structuur was ontoe reikend om de Commissie snel op voldoende grote schaal te  
laten optreden, hoewel dat essentieel was om  de doeltreffendheid van het interne E U-beleid te 
garanderen. 

In sommige gevallen w aren de thematische programma's niet flexibel genoeg om  op recente  
mondiale crises te reageren (bv. de voedselprijzencrisis, de voge lgriep) of om  internationale 
verbintenissen na te kom en die op het hoogste  politieke niveau zijn aangegaan (bv. 
biodiversiteit en klim aatverandering). De m iddelen uit de them atische programm a's moeten  
dus op een flexibelere m anier kunnen worden be steed zodat de inzet op lange term ijn in 
verband met mondiale collectieve goederen en uitdagingen voorspelbaarder wordt, en om  te 
reageren op de verschillende schokken die de armsten treffen. 

De ontwikkelingssamenwerking is nog steeds te versnipperd en te ambitieus. Bovendien moet 
de complementariteit tussen de geografische en de thematische programma's worden versterkt. 

Er werd onvoldoende rekening gehouden m et de specifieke behoeften van landen in crisis-, 
postcrisis- en kwetsbare situaties, en de st roefheid van het besluitvorm ingsproces voor de 



 

NL 58   NL 

toewijzing van middelen, de programmering en de  uitvoering maakte het voor de EU m oeilijk 
om snel te reageren op snel evoluerende situaties. 

Het DCI bevatte indicatieve toew ijzingen per regio, zonder een gede elte van de middelen niet 
toe te wijze n om  zo enige ru imte te la ten om  m iddelen te  m obiliseren om  te rea geren op 
onvoorziene behoeften. 

Tot slot is het huidige programm erings- en u itvoeringsproces voor het DCI te complex, e n 
staat het niet toe om de programm eringscyclus van de EU a f te stemmen op de cycli van haar 
partners. Bovendien wordt gezam enlijke pr ogrammering m et de lidstaten onvoldoende 
vergemakkelijkt. Voorts is er geen duidelijk rech tskader voor het aanwenden van innovatiev e 
instrumenten die door andere donoren worden ge bruikt, zoals het sam envoegen van subsidies  
en leningen en het gebruik van publiek-private partnerschappen. 

1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten 

Het herz iene instrument m aakt integ raal deel uit van de algem ene structuur van 
financieringsinstrumenten voor extern optrede n, die rond vier bela ngrijke hoofdstukken zal 
worden georganiseerd: een op het b eleid gebaseerd hoofdstuk dat voorn amelijk gericht is o p 
de samenwerking met de partnerlanden binnen en buiten de begroting; werken aan horizontale 
prioriteiten en waarden; humanitaire hulp en civiele bescherming; en crisismanagement. 

Bovendien zal voor elk  land de on twikkelingssamenwerking een aanvu lling vo rmen op het  
nieuwe partnerschapsinstrum ent. De interact ie tussen het DCI, het E OF en het ENPI zal 
bijzonder sterk zijn onder de thematische programma's van he t DCI voor organisaties van het 
maatschappelijk middenveld/plaatselijke overheden en voor mondi ale collectieve goederen en 
uitdagingen, aangezien de m iddelen uit die pr ogramma's maatregelen zullen bestrijken en/of  
aanvullen in  de geografische zones die valle n onder deze respectiev e instrum enten op het  
gebied van: steun voor het m aatschappelijk middenveld en de plaatselijke overheden, 
klimaatverandering, energie, voedselzekerheid, menselijke ontwikkeling en migratie. 

Interactie m et het handelsbe leid, in het bijzonder SAP/SAP-plus en „alles behalve 
wapens”-regelingen, maar ook hand elsovereenkomsten zullen bijzonder belang rijk blijven bij 
acties van hulp voor handel/handelsgerelateerde bijstand die in het kader van het DCI zowel 
op bilateraal als op regionaal niveau worden gefinancierd. 

In een gemondialiseerde om geving maakt intern EU-beleid op ve rschillende terreinen (zoals 
milieu, klim aatverandering, werk gelegenheid (m et inbegrip van  fatsoenlijk werk), 
gendergelijkheid, energie, water, ver voer, justitie en veiligheid, onderzoek , 
informatiemaatschappij, immigratie, visser ij) meer en m eer deel uit v an het exte rn optreden  
van de EU, en in overeenstemm ing met de Europa 2020-agenda en het Verdrag van Lissabon 
is een wederzijdse versterking van de interne en de externe acties nodig. Het uitgangspunt is 
dat integratie, en niet herhaling, de kernpriori teit moet zijn. De voorna amste argumenten zijn: 
i) sam enhang van het extern optreden; ii) doeltreffendheid van de hulp, m et na me de  
verbintenis om het aantal actoren en programma' s te verm inderen; en iii) m aximaliseren van 
synergieën tussen beleidsdoelstellingen. 
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1.6. Duur en financiële gevolgen 

⌧ Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur 

–  Voorstel/in itiatief 

– ⌧ Financiële gevolgen van 01/01/2014 tot 31/12/2020 

– ⌧ Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur van kracht vanaf 01/01/2014 

– Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ, 

– gevolgd door een volledige uitvoering. 

1.7. Beoogde beheersvorm(en)32 

⌧ Direct gecentraliseerd beheer door de Commissie 

⌧ Gecentraliseerd indirect beheer door delegatie van uitvoeringstaken aan: 

– ⌧ uitvoerende agentschappen 

– ⌧ door de Gemeenschappen opgerichte organen33 

– ⌧ nationale openbare organen of organen met een openbare dienstverleningstaak 

–  personen aan wie de uitvoeri ng van specifieke acties in he t kader van titel V van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoem d in het 
betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement 

 Gedeeld beheer met lidstaten 

⌧ Gedecentraliseerd beheer met derde landen 

⌧ Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke) 

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder „Opmerkingen”. 

Opmerkingen 

De maatregelen die in h et kader van deze verordening zullen worden gefinancierd, worden uitgev oerd 
onder direct gecen traliseerd beh eer door de Co mmissie vanuit d e hoofdzetel en/of via de 
gedeconcentreerde delegaties van de Unie en onde r eender welke andere beheersm ethode waarin het  
Financieel Reglement voorziet teneinde de doelstellingen van de verordening beter te bereiken. 

                                                 
32 Nadere i nformatie over be heersvormen en ver wijzingen naar het Fi nancieel R eglement zi jn t e vi nden o p de 

BudgWeb-site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
33 In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Er kan worden voorzien in gezam enlijk beheer, waar van toepassing, v oor specifieke acties met VN-
agentschappen en insta nties, Europ ese of  inter nationale f inanciële ins tellingen zo als de Euro pese 
Investeringsbank, de Europese Bank voor weder opbouw en ontwikkeling, de Wereldbank of de  
Afrikaanse Ontwikkelingsbank, en andere interna tionale organisaties die op het gebied van 
ontwikkeling actief zijn.
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2. BEHEERSMAATREGELEN 

2.1. Regels inzake toezicht en verslaglegging 

Vermeld frequentie en voorwaarden. 

De monitoring- en evaluatiesystemen van de Europese Commissie zijn in toenemende mate gericht op 
resultaten. Hierbij zijn interne personeelsleden en externe deskundigheid betrokken. 
Task managers in de delegaties en op de hoofdzetel houden continu op verschillende manieren toezicht 
op de uitvoering van projecten en programma's, inclusief waar mogelijk aan de hand van bezoeken ter 
plaatse. Toezicht verstrekt waardevolle informatie over de vooruitgang; het helpt managers om huidige 
en potentiële knelpunten vast te stellen, en om corrigerende maatregelen te nemen. 
Externe onafhankelijke deskundigen worden ingehuurd om de prestaties van de externe acties van de 
EU via drie verschillende stelsels te beoordelen. Deze beoordelingen dragen bij tot 
verantwoordelijkheid en tot de verbetering van lopende interventies; zij maken het ook mogelijk om 
lering te trekken uit vroegere ervaringen om het toekomstige beleid en toekomstige acties te 
onderbouwen. De instrumenten maken allemaal gebruik van de internationaal erkende OESO/DAC 
evaluatiecriteria, waaronder (mogelijke) effecten. 
Ten eerste, op het projectniveau, verstrekt de door de hoofdzetel beheerde resultaatgerichte monitoring 
(ROM) een korte, gerichte momentopname van de kwaliteit van een steekproef van interventies. Aan 
de hand van een sterk gestructureerde, gestandaardiseerde methodiek kennen onafhankelijke ROM-
deskundigen scores toe die de sterke en de zwakke punten van het project benadrukken, en doen zij 
aanbevelingen om de doeltreffendheid te verhogen. 
Evaluaties op projectniveau, die worden beheerd door de EU-delegatie die voor het project 
verantwoordelijk is, verschaffen een meer gedetailleerde grondige analyse en helpen projectmanagers 
om lopende interventies te verbeteren en toekomstige interventies voor te bereiden. Externe 
onafhankelijk deskundigen met thematische en geografische deskundigheid worden ingehuurd om de 
analyse uit te voeren en bij alle belanghebbenden, niet in het minst de eindbegunstigden, feedback en 
bewijzen te verzamelen. 
De Commissie voert ook strategische evaluaties van haar beleid uit, van programmering en strategie tot 
de uitvoering van interventies in een specifieke sector (zoals gezondheid, onderwijs, enz.), in een land 
of regio, of van een specifiek instrument. Deze evaluaties zijn een belangrijke inbreng voor de 
formulering van het beleid en het ontwerp van instrumenten en projecten. Deze evaluaties worden 
allemaal gepubliceerd op de website van de Commissie en een samenvatting van de bevindingen is 
opgenomen in het jaarverslag aan de Raad en het Europees Parlement. 

2.2. Beheers- en controlesysteem 

2.2.1. Geconstateerde risico's 

Risico-omgeving 

De operationele omgeving van hulp in het kader van dit instrument wordt gekenmerkt door de 
volgende risico' s: het niet verwezenlijken va n de doelstellingen va n het instrum ent, een 
suboptimaal financieel beheer en/of het niet voldoen aan de toepasselijke voorschriften (fouten 
wat betreft wettigheid en regelmatigheid): 

– economische/politieke instabiliteit en/of nat uurrampen kunnen leid en tot moeilijkheden 
en vertragingen qua ontwerp en uitvoering van interventies, vooral in zwakke staten; 
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– een gebrek aan institutionele en administratieve capaciteit in de partnerlanden kan leiden 
tot moeilijkheden en vertragingen qua ontwerp en uitvoering van interventies; 

– geografisch verspreide projecten en program ma's (die veel staten/gebieden/regio' s 
behelzen) kunnen uitdagingen vorm en op he t gebied van logistiek/m iddelen voor 
toezicht - vooral de follow-up ter plaatse van activiteiten; 

– de diversiteit van potentiële part ners/begunstigden m et hun diverse 
internecontrolestructuren en -capaciteit en kan leiden tot versnippering en de 
doelmatigheid en efficiëntie van de besc hikbare m iddelen van de Commissie om de 
uitvoering te ondersteunen en controleren, verminderen; 

– gebrekkige kwalite it en  kwan titeit van besch ikbare geg evens over  de resultaten e n de 
effecten van externe hulp/uitvoering van nationaal ontwikkeli ngsplannen in de 
partnerlanden kunnen verhinderen dat de Co mmissie verslag kan uitbrengen over en 
haar verantwoordelijkheid kan nemen voor resultaten. 

Verwacht niveau van risico van niet-naleving van de toepasselijke voorschriften 

De nalevingsdoelstelling voor het instrum ent is een behoud van het risiconiveau van niet-
naleving (foutenpercentage) voor de portefeuille van Eur opeAid uit het verleden, wat 
overeenkomt m et een „ netto”-restfoutenpercentage (op m eerjarige basis nadat alle geplande 
controles en correcties op gesl oten contracten  zijn uitg evoerd) van m inder dan 2 %. Dit 
impliceerde traditioneel een geraamd foutenbereik van 2-5 % voor een jaarlijkse willekeu rige 
steekproef van verrichtingen die door de Europese Rekenkam er ten behoeve van de jaarlijkse 
betrouwbaarheidsverklaring werd genom en. Eur opeAid beschouwt dit als het laagste risico 
van niet-naleving dat v erwezenlijkt kan worden in het licht van d e risicovolle o mgeving en 
rekening houdend m et de adm inistratieve lasten en de nodige kostenefficiëntie van controles 
op de naleving. 

2.2.2. Beoogde controlemiddel(en) 

Internecontrolestructuur EuropeAid 

Het in terne contro le-/beheersproces van EuropeAid is ontworpen om  redelijke zekerheid te 
verstrekken betreffende de verwezenlijking v an de doelstellingen  q ua doelm atigheid en 
efficiëntie van haar operaties, de betrouwbaarhe id van haar financiële verslaglegging en de  
naleving van het relevante juridische en procedurele kader. 

Doelmatigheid en efficiëntie 

Ter garantie van de doelm atigheid en effi ciëntie van haar operaties (en om  het hoge 
risiconiveau in verband m et ex terne hulp te beperken), zal EuropeAid, naast alle elem enten 
van het strategisch beleid en het planningspr oces voor de Comm issie in haar geheel, de 
interne-auditomgeving en andere vereisten va n de internecontrolenor men van de Commissie, 
blijven beschikken over een op m aat gesneden kader voor het beheer van  de hulp,  dat voor al 
haar instrumenten zal gelden: 
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– een gedeconcentreerd beheer van het m erendeel van de externe hulp door de EU-
delegaties ter plekke; 

– duidelijke en for mele afbakening van de fi nanciële verantwoordelijkheid (van de 
gedelegeerde ordonnateur (directeur-generaal)) aan de hand van een subdelegatie van de 
gesubdelegeerde ordonnateur (directeur ) op de hoofdzetel aan het hoofd van de 
delegatie; 

– regelmatige verslaglegging van de EU-delega ties aan de hoofdzetel (vers lagen over h et 
beheer van de externe bijstand) inclusief een  jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring door 
het hoofd van de delegatie; 

– voorzien van een degelijk opleidingsprogr amma voor de personeelsleden in de 
hoofdzetel en in de delegaties; 

– aanzienlijke ondersteuning en begeleiding van de hoofdzetel/de delegatie (ook via 
internet); 

– regelmatige contro lebezoeken aan „gedecon centreerde” de legaties om  de drie  to t z es 
jaar; 

– een m ethodiek voor projectm anagement en vo or het beheer van de programm acyclus 
bestaande uit: 

– instrumenten voor kwaliteitsondersteuning voor het uitwerken van de  interventie, de 
uitvoeringsmethode, het financieringsm echanisme, het beheerssysteem , de beoordeling 
en selectie van uitvoerende partners, enz.; 

– programma- en projectbeheer, m onitoring- en verslagleggingsinstrum enten voor een 
doeltreffende uitvoering, met inbegrip van regelmatige externe monitoring van projecten 
ter plaatse; 

– belangrijke evaluatie- en audit-componenten. 

Financiële verslaglegging en boekhouding 

EuropeAid zal de hoogste normen op het gebied van boekhouding en financiële verslaglegging 
blijven nastreven, door gebruik te maken van het boekhoudsysteem op transactiebasis (ABAC) 
van de Comm issie en van de specifieke inst rumenten voor externe hulp, zoals het Common 
Relex Information System (CRIS). 

In verband  m et de naleving van het re levante wette lijke en proced urele ka der, zijn de  
methoden voor controle op de naleving uiteeng ezet in punt 2.3 ( maatregelen ter voorkom ing 
van fraude en onregelmatigheden) 

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

Vermeld de bestaande of geplande preventie- en beschermingsmaatregelen. 
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Gezien de risicovolle om geving waarin EuropeAid werkzaam  is, moeten haar system en 
anticiperen op een aanzienlijk aantal potentiële nalevingsfouten (onregelm atigheden) in de 
verrichtingen en zo vro eg m ogelijk in het be talingsproces een hoog niveau van preventie,  
detectie en correctiecontroles inbouwen. Dit betekent in prak tijk dat de controles op de 
naleving van EuropeAid vooral zullen steu nen op belangrijke controles vooraf op een 
meerjarige basis, zowel door externe controle urs als door personeelsleden van de Commissie  
ter plaatse, vóór de eindafrekening van het project (waarbij ook nog steeds een aantal audits en 
-controles achteraf worden verricht), die heel wat verder gaan dan de  financiële waarborgen 
die door het Financieel Reglem ent worden opgelegd. Het nalevingskader van E uropeAid 
bestaat onder meer uit de volgende belangrijke componenten: 

Preventieve maatregelen 

- Verplichte basisopleiding betr effende fraudeproblemen voor de  personeelsleden die bij het 
beheer van de hulp betrokken zijn en de externe controleurs; 

- Bieden van begeleiding (ook via internet), inclusief de praktische gids voor opdrachten, de 
EuropeAid Companion en de toolkit voor financieel beheer (voor uitvoerende partners); 

- Beoordeling vooraf om  te garanderen dat de  overheden die instaa n voor het beheer van 
middelen onder gezamenlijk en gedecentraliseerd  beheer,  passen de 
fraudebestrijdingsmaatregelen ter preventie en detectie van fraude in het beheer van EU-
middelen toepassen; 

- Screening vooraf van de fraudebestrijdingsm echanismen die in het partnerland voorhanden 
zijn, als onderdeel van de be oordeling van het ontvankelijkheid scriterium van beheer van 
overheidsfinanciën voor het ontvangen van begroti ngssteun (d.w.z. actieve inzet om fraude en 
corruptie te bestrijden, geschi kte in spectieautoriteiten, vold oende gerec htelijke c apaciteit en 
efficiënte reactie- en sanctiemechanismen); 

- De Comm issie ondertekende in 2008 in A ccra het Internationa le initiatief inzake 
transparantie van ontwikkelingshulp (IATI),  waarin zij instem de m et een norm  voor  
transparantie van hu lp die  m eer tijdige,  ge detailleerde en regelm atige gegevens over 
hulpstromen en documenten garandeert; 

- De Comm issie voert sinds 14 oktober 2011 de eerste fase van de IATI-norm voor  
transparantie bij het publiceren van inform atie over hulp uit, voordat in novem ber 2011 het 
volgende forum  op hoog niveau over de doelt reffendheid van hulp in Busan plaatsvindt. 
Daarnaast zal de Commissie in  sam enwerking m et de EU-lids taten werk en aan een 
gezamenlijke online IT-applic atie, TR-AID genaam d, die de gegevens o ver EU-hulp  die via 
het IATI en andere bronnen wo rden verstrekt, in gebruiksvr iendelijke inf ormatie over hulp 
omzet. 

Detectie en corrigerende maatregelen 

- Externe audits en controles (zowel verplicht als op basis va n risico' s), inclusief door de 
Europese Rekenkamer; 

- Retroactieve controles (op basis van risico's) en terugvorderingen; 
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- Opschorting van de EU-financiering wanneer er  sprake is van een ernstig fraudegeval, 
inclusief grootschalige corruptie, totdat de au toriteiten passende maatregelen hebben genomen 
om dergelijke fraude in de toekomst te corrigeren en voorkomen. 

EuropeAid zal haar fraudebestrijdingsstrategie verder ontwikkelen in overeenstemming met de 
nieuwe fraudebestrijdingsst rategie van de Commissie (CAFS), die op 24 juni 2011 is 
aangenomen, om onder meer te garanderen dat: 

- de interne fraudebestrijdi ngscontroles van EuropeAid vo lledig zijn afgestemd op de  
fraudebestrijdingsstrategie van de Commissie; 

- de aanpak van frauderisicobeheer van Euro peAid is afgestem d op het identificeren van 
frauderisicogebieden en passende reacties; 

- de systemen die in derde landen voor de be steding van EU- middelen worden toegepast, het 
mogelijk maken om relevante gegevens te verzamelen die voor het frau derisicobeheer kunnen 
worden gebruikt (bv. dubbele financiering); 

- waar nodig netwerkgroepen en doeltreffende  IT-instrum enten voor de analyse van 
fraudegevallen in de sector van de externe hulp kunnen worden ingevoerd. 

2.4. Raming van de kosten en baten van de controles 

Voor de portefeuille van EuropeAid als geheel bedragen de kosten van interne 
controles/beheer in h et totaal jaarlijks naa r s chatting g emiddeld 658 miljoen euro aan 
vastleggingen in de begrotingsplanning 2014-2020. Dit bedrag omvat het beheer van het EOF, 
dat op een geïntegreerde manier binnen de beheersstructuur van EuropeAid functioneert. Deze 
„niet-operationele” kosten ve rtegenwoordigen ongeveer 6,4 % van het geraam de jaarlijkse 
gemiddelde van 10,2 miljard euro aan totale (operationele + administratieve) vastleggingen 
voor de uitgaven van DEVCO die in de peri ode 2014-2020 uit de algemene begroting van de 
EU en het EOF worden gefinancierd. 

Deze beheerskosten omvatten de kosten van alle EuropeAid-personeelsleden op de hoofdzetel 
en in de delegaties, infrastructuur, reizen, op leiding, monitoring, evaluatie en auditopdrachten 
(inclusief die welke door de begunstigden worden gestart). 

EuropeAid is van plan om  de  verhouding beh eers-/operationele activ iteiten geleidelijk te 
verminderen, nu de regelingen va n de nieuwe instrum enten verbeterd en vereenvoudigd zijn 
op basis  va n de wijzig ingen d ie e r waars chijnlijk aanko men m et het he rziene Financie el 
Reglement. De voornaam ste baten van deze beh eerskosten bestaan in het verwezenlijken van 
de beleidsdoelstellingen en het efficiënt en doelmatig gebruik van de m iddelen. Met robuuste 
en kostenefficiënte preventieve maatregelen en andere controles kan worden gegarandeerd dat 
de middelen wettig en regelmatig worden gebruikt. 

Hoewel er verder naar zal worden gestreefd om  de beheersactiviteiten en de controles van de 
naleving te verbeteren e n zo goed mogelijk op  de uitg aven af  te ste mmen, zijn de kosten 
daarvan globaal genomen noodzakelijk om  te garanderen dat de doelstellingen van de 
instrumenten doelmatig en efficiënt worden ve rwezenlijkt met een m inimaal risico van niet-
naleving (restfoutenpercentage van m inder dan 2 %). Zij zijn aanzien lijk lager dan de ris ico's 
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die zijn verbonden aan het afschaffen of ter ugschroeven van de in terne controles op dit 
risicovolle gebied. 
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3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) 
voor uitgaven 

• Bestaande begrotingsonderdelen van de uitgaven 

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen. 

Begrotingsonderdeel Soort 
uitgaven Bijdrage 

Rubriek 
van het 

meerjarig 
financieel 

kader 
Rubriek IV Europa als wereldspeler 

GK/NG
K 

(34) 

van 
EFTA35-

landen 

van 
kandidaat-
lidstaten36 

van derde 
landen 

in de zin van artikel 
18, lid 1, onder a 

bis), van het 
Financieel 
Reglement  

19 
19 01 04 Administratieve uitgaven van het 
DCI-beleidsterrein „Externe betrekkingen” NGK NEE NEE NEE NEE 

19 
19 02: Samenwerking met derde landen 
op het gebied van asiel en migratie GK NEE NEE NEE NEE 

19 19 09: Betrekkingen met Latijns-Amerika GK NEE NEE NEE NEE 

19 
19 10: Betrekkingen met Azië, Centraal-
Azië en het Midden-Oosten (Irak, Iran, 
Jemen) 

GK NEE NEE NEE NEE 

19 
19 11: Beleidsstrategie en coördinatie 
voor het beleidsterrein „Externe 
betrekkingen” 

GK NEE NEE NEE NEE 

21 
21 01 04 Administratieve uitgaven van het 
beleidsterrein „Ontwikkeling en 
betrekkingen met de ACS-staten” 

NGK NEE NEE NEE NEE 

21 21 02: Voedselzekerheid GK NEE NEE NEE NEE 

21 
21 03: Niet-overheidsactoren in 
ontwikkeling GK NEE NEE NEE NEE 

21 
21 04: Milieu en duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van 
energie 

GK NEE NEE NEE NEE 

21 21 05: Menselijke en sociale ontwikkeling GK NEE NEE NEE NEE 

• Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen37 

                                                 
34 GK= gesplitste kredieten / NGK= niet-gesplitste kredieten. 
35 EVA: Europese Vrijhandelsassociatie. 
36 Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten uit de westelijke Balkan. 
37 Aan te vullen in een later stadium. 
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In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen. 

Begrotingsonderdeel Soort 
uitgaven Bijdrage 

Rubriek 
van het 

meerjarig 
financieel 

kader 
Nummer  
[Omschrijving………………….…………..] GK/NGK van EVA-

landen 

van 
kandidaat-
lidstaten 

van derde 
landen 

in de zin van artikel 
18, lid 1, onder a 

bis), van het 
Financieel 
Reglement 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 JA/ 

NEE JA/NEE JA/ 
NEE JA/NEE 
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3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven 

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven 

miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

Rubriek van het meerjarig financieel kader: 
4 Nummer  

 

DG: DEVCO 
  Jaar 

N38 
2014 

Jaar 
N+1 
2015 

Jaar 
N+2 
2016 

Jaar 
N+3 
2017 

Jaar 
N+4 
2018 

Jaar 
N+5 
2019 

Jaar 
N+6 
2020 

TOTAAL 

 Beleidskredieten         

Vastleggingen (1) 
2 

606,815 
2 

788,125 
2 

980,045 
3 

182,977 
3 

390,185 
3 

614,782 
3 

846,274 22  409,105 Instrument vo or ontwikkelingssamenwerking 
(19.02, 19.09, 19 .10, 2 1.02, 2 1.03, 21.04, 
21.05, 21.06) Betalingen (2) 

411,383 57 9,190 
1 

206,218 
1 

765,760 
2 

383,491 
3 

257,677 
12 

805,385 22  409,105 
Uit de  be groting voor specifieke pr ogramma's g efinancierde 
 administratieve kredieten39         

Nummer begr otingsonderdeel 19. 0104 0 1 en  
21.010401  (3) 

109,885 11 4,975 12 0,254 125,723 13 5,115 13 6,918 142,726 894,363 

Vastleggingen =1+3 
2 

716,700 
2 

903,100 
3 

100,300 
3 

308,700 
3 

525,300 
3 

751,700 
3 

989,000 23  294,700 TOTAAL kredieten 
voor DG DEVCO Betalingen =2+3 

521,268 69 4,165 
1 

326,472 
1 

891,483 
2 

518,606 
3 

394,595 
12 

948,111 23 294,700 

 

                                                 
38 Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. 
39 Technische e n/of a dministratieve bi jstand en uitgaven te r ond ersteuning van  de ui tvoering va n pr ogramma's en/of acties va n de EU (vroe gere „BA”-

onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek. 
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Vastleggingen (4) 
2 

606,815 
2 

788,125 
2 

980,045 
3 

182,977 
3 

390,185 
3 

614,782 
3 

846,274 22  400,337 
 TOTAAL beleidskredieten 

Betalingen (5) 411,383 57 9,190 1 
206,218 

1 
765,760 

2 
383,491 

3 
257,677 

12 
805,385 22 409,105

 TO TAAL uit d e be groting v oor spe cifieke pr ogramma's 
gefinancierde administratieve kredieten 

(6) 109,885 11 4,975 12 0,254 125,723 13 5,115 13 6,918 142,726 885,595

Vastleggingen =4+6 
2 

716,700 
2 

903,100 
3 

100,300 
3 

308,700 
3 

525,300 
3 

751,700 
3 

989,000 23  294,700 TOTAAL kredieten  
voor RUBRIEK <4> 

van het meerjarig financieel kader Betalingen =5+6 
521,268 69 4,165 

1 
326,472 

1 
891,483 

2 
518,606 

3 
394,595 

12 
948,111 23 294,700 



 

NL 71   N

 

Rubriek van het meerjarig financieel kader: 5 „Administratieve uitgaven” 

miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

 
  Jaar 

N 
2014 

Jaar 
N+1 
2015 

Jaar 
N+2 
2016 

Jaar 
N+3 
2017 

Jaar 
N+4 
2018 

Jaar 
N+5 
2019 

Jaar 
N+6 
2020 

TOTAAL 

DG: DEVCO  

 Personele middelen 85,041 8 4,182 8 3,329 82,480 82,480 8 2,480 82,480 582,473

 Andere administratieve uitgaven 3,909 3,818 3, 781 3,755 3, 755 3, 755 3,75526,528

TOTAAL DG DEVCO Kredieten 88,950 88,000 8 7,110 86,235 8 6,235 8 6,235 86,235 609,001

 

TOTAAL kredieten 
voor RUBRIEK 5 

van het meerjarig financieel kader 

(Totaal v astleggingen 
= totaal betalingen) 

88,950 88,000 8 7,110 86,235 8 6,235 86 ,235 86,235 609,001 

miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

 
  Jaar 

N 
2014 

Jaar 
N+1 
2015 

Jaar 
N+2 
2016 

Jaar 
N+3 
2017 

Jaar 
N+4 
2018 

Jaar 
N+5 
2019 

Jaar 
N+6 
2020 

TOTAAL 

Vastleggingen 2 
805,650 

2 
991,100 

3 
187,410 

3 
394,935 

3 
611,535 

3 
837,935 

4 
075,235 23  903,701 TOTAAL kredieten  

voor RUBRIEK 1 tot en met 5 
van het meerjarig financieel kader  Betalingen 610,218 78 2,165 

1 
413,582 

1 
977,718 

2 
604,841 

3 
480,830 

13 
034,346 23 903,701
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3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig 

–  Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: 

Vastleggingskredieten, miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

  
Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

Jaar 
N+3 Jaar N+4 tot N+7 TOTAAL 

OUTPUTS 

Vermeld 
doelstellingen 

en outputs 

 

 

   Kosten Kosten Kosten Kosten Kos ten Kosten Totale kosten 

Geografische programma's40        . 

Subtotaal 1 631,732 1 743,689 1 862,134 1 987,305 2 117,402 2 253,384 2 395,938 13 991,50 

Thematisch programma voor mondiale 
collectieve goederen en uitdagingen 

                

Subtotaal 735,099 785,536 838,895 895,285 953,894 1 015,154 1 079,375 6303,20 

Thematisch programma voor 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en plaatselijke overheden 

                

Subtotaal 233,246 249,250 266,181 284,073 302,670 322,108 342,485 2 000,00 

Pan-Afrikaans programma                 

Subtotaal 116,623 124,625 133,090 142,037150,3
35 

161,054 171,242 1 000,00 

TOTALE KOSTEN 2 716,700 2 903,100 3 100,300 3 308,700 3 525,300 3 751,700 3 989,000 23 294,70 

                                                 
40 Zoals beschreven in punt 1.4.2. „Specifieke doelstelling(en) – Enkel de verschillende programma's van de verordening zijn opgenomen in de tabel…”. 
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3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

3.2.3.1. Samenvatting 

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig 

– ⌧ Voor het voorstel/initiatief zijn ad ministratieve kredieten nodig, zoals 
hieronder nader wordt beschreven: 

miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

 Jaar 
N41 

2014 

Jaar 
N+1 
2015 

Jaar 
N+2 
2016 

Jaar 
N+3 
2017 

Jaar 
N+4 
2018 

Jaar 
N+5 
2019 

Jaar 
N+6 
2020 

TOTAAL 

 

RUBRIEK 5 
van het meerjarig 
financieel kader 

        

Personele middelen 
85,041 8 4,182 8 3,329 8 2,480 82,480 82 ,480 82 ,480 582,473 

Andere 
administratieve 
uitgaven 3,909 3, 818 3, 781 3, 755 3, 755 3, 755 

3,75526,5
28 

Subtotaal RUBRIEK 5 
van het meerjarig 
financieel kader 88,950 88,000 8 7,110 8 6,235 8 6,235 8 6,235 8 6,235 609,001

 

Buiten RUBRIEK 542 
van het meerjarig 
financieel kader 

        

Personele middelen 97,417101
,668 10 6,059 11 0,589 11 5,154 11 9,788 12 4,527 775,203 

Andere 
administratieve 
uitgaven 12,467 1 3,307 1 4,195 1 5,134 1 9,961 1 7,129 1 8,199 

110,392 

Subtotaal 
buiten RUBRIEK 5 
van het meerjarig 
financieel kader 109,885 11 4,975 12 0,254 12 5,723 13 5,115 13 6,918 14 2,726 885,595

 

                                                 
41 Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. 
42 Technische en /of a dministratieve bi jstand en uitgaven t er ondersteuning va n de  ui tvoering v an 

programma's en/of act ies v an de E U ( vroegere „B A”-onderdelen), o nderzoek door der den, ei gen 
onderzoek. 
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TOTAAL 198,8 202,976 207,364 211,958 221,350 223,152 228,961 1 494,596
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3.2.3.2.  Geraamde personeelsbehoeften 

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig 

– ⌧ Voor het voorstel/initiatief zijn pe rsonele m iddelen nodig, zoals hieronder 
nader wordt beschreven: 

Raming in een geheel getal (of met hoogstens 1 decimaal) 
 

Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 Jaar N+3 

Jaar 
N+4 
2018 

Jaar 
N+5 
2019

Jaar 
N+6 
2020 

 Formatieplaatsen (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)  

XX 01 01 01 (hoofdzetel en 
vertegenwoordigingen van de 
Commissie) 357,2 35 3,6 350,1 346,6 346,6 346,6 346,6 

XX 01 01 02 (delegaties) 157,8 156,2 154,6 153,0 153,0 153,0 153,0 

XX 01 05 01 (onderzoek onder contract)        

10 01 05 01 (eigen onderzoek)        

 Extern personeel (in voltijds equivalent: VTE)43  

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE van de 
„totale financiële middelen”) 24,1 23 ,9 23,6 23,4 23,4 23,4 23,4 

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA en SNE 
in de delegaties)        

- in de 
hoofdzetel45 146,3 143,5 140,6 13 7,9 13 5,2 132,5 129,9 XX 01 04 yy44 
- in delegaties 985,7 1032,7 1081,2 1 131,2 1 181,7 1232,9 1285,3 

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE - 
onderzoek onder contract) 

       

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – eigen 
onderzoek)        

Andere begrotingsonderdelen (te 
vermelden)        

TOTAAL 1 
671,1 

1 
709,8 1 750,1 1 792,1 

1 
839,8 

1 
888,4 

1 
938,1 

 

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel. 

Hiervoor zal een beroep worden gedaan  op de personeelsleden van het DG die reeds met het 
beheer van d e actie zijn belast en/of binne n het DG zijn heringe deeld, eventueel aangevuld 

                                                 
43 CA = arbeidsc ontractant; INT = uitzendkra cht („ intérimaire”); JED = j onge deskundige in delegaties 

(„jeune expert en délégation”); L A = pl aatselijke fu nctionaris; SN E = gedet acheerd n ationaal 
deskundige. 

44 Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere „BA”-onderdelen).. 
45 Vooral voor de str uctuurfondsen, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

en het Europees Visserijfonds (EVF). 
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met middelen die in het  kader van de jaar lijkse toewijzing - met inachtneming van de 
budgettaire beperkingen - aan het beherende DG kunnen worden toegewezen. 

Beschrijving van de uit te voeren taken: 

Ambtenaren en tijdelijke  
functionarissen 

 

Extern personeel  
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3.2.4. Verenigbaarheid met het meerjarig financieel kader 2014-2020 

–  Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het m eerjarig financieel kader 2014-
2020 

–  Het voorstel/initiatief ve rgt herprogrammering van de betrokken rubriek van 
het meerjarig financieel kader 

Zet ui teen welke herprogrammering no dig i s, o nder vermelding va n de bet rokken 
begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. 

–  Het voorstel/in itiatief vergt to epassing van h et flexib iliteitsinstrument of 
herziening van het meerjarig financieel kader46 

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de 
desbetreffende bedragen. 

3.2.5. Bijdragen van derden 

–  Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden 

–  Het voorstel/initiatief voor ziet in m edefinanciering, zoals hieronder wordt  
geraamd: 

Kredieten miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

 
Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

Jaar 
N+3 

… invullen: zoveel jaren als 
nodig om de duur van de 

gevolgen weer te geven (zie punt 
1.6) 

Totaal 

Invullen: 
medefinancieringsbron         

TOTAAL 
medegefinancierde 
kredieten 

        

 

                                                 
46 Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord. 
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3.3 Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–  Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten 

–  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen: 

 voor de eigen middelen 

 voor de diverse ontvangsten 

miljoen euro (tot op 3 decimalen) 

Gevolgen van het voorstel/initiatief47 

Begrotingsonderdeel voor  
ontvangsten: 

Voor het 
lopende 

begrotingsjaar 
beschikbare 

kredieten 

Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

Jaar 
N+3 

… invullen: zoveel kolommen als nodig 
om de duur van de gevolgen weer te 

geven (zie punt 1.6) 

Artikel ………….         

Voor de diverse ontva ngsten die worden „toegewezen”, ve rmeld het (de) betrokke n 
begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven. 

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten. 

 

                                                 
47 Voor t raditionele eigen m iddelen (douane rechten en  s uikerheffingen) moeten net tobedragen w orden 

vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten. 


