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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over Verordening (EG) 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking: geleerde lessen en toekomstperspectieven
(2009/2149(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 208 tot en met 211 en op de artikelen 290 en 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking1 (Development Cooperation Instrument - DCI),

– gezien de Millenniumverklaring van 8 september 2000, waarin de millenniumdoelstellingen 
voor ontwikkeling (Millennium Development Goals - MDG's) - collectief door de 
internationale gemeenschap vastgestelde criteria voor de uitbanning van armoede - zijn 
vastgelegd,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de 
Commissie betreffende het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: ‘De Europese 
consensus', ondertekend op 20 december 20052,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring over democratische controle en de samenhang van 
externe acties, en de verklaring van de Commissie over democratische controle en de 
samenhang van externe acties bij het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer3, 

– gezien de verklaringen van de Commissie die zijn opgenomen in de notulen van de Raad 
waarin formeel het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de instelling van een 
DCI4 wordt aangenomen, en in het bijzonder de 'Verklaring van de Commissie met 
betrekking tot artikel 5 DCI',

– gezien brief D (2007) 303749 van 5 maart 2007 van de toenmalige voorzitter van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, Josep Borrell Fontelles, aan de toenmalige 
commissarissen Ferrero-Waldner en Michel5,

– gezien brief A (2007) 5238 van 26 maart 2007 van de toenmalige commissaris Ferrero-
Waldner aan de toenmalige voorzitter van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, 

                                               
1 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41.
2 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.
3 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
4 Bijlage bij de mededeling van 24.10.2006 van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 

251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de 
goedkeuring van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (COM(2006)0628).

5 Geregistreerd als comitologiedocument nr. CMT-2007-1709 – bijlage geregistreerd als comitologiedocument nr. 
CMT-2007-1709-2.



PE462.563v01-00 4/13 PR\862060NL.doc

NL

Josep Borrell Fontelles1,

– gezien de 'Reporting Directives for the Creditor Reporting System' van de Commissie voor 
ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO/DAC)2,

– gelet op het arrest van het Hof van 23 oktober 2007 in zaak C-403/05 (Europees Parlement 
tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) - beroep tot nietigverklaring van het 
besluit van de Commissie tot goedkeuring van een project voor de beveiliging van de 
Filipijnse grenzen (besluit aangenomen op basis van Verordening (EEG) nr. 443/92),

– gelet op Verordening (EG) nr. 1337/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 tot vaststelling van een snelleresponsfaciliteit voor maatregelen tegen de 
scherpe stijging van de voedselprijzen in ontwikkelingslanden3,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 
2009 (15265/2009),

– gezien het besluit van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en 
werking van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2010: 'Evaluatie van de EU-
begroting' (COM(2010)0700),

– gezien het groenboek van de Commissie van 19 oktober 2010: 'De toekomst van EU-
begrotingssteun aan derde landen' (COM(2010)0586),

– gezien het groenboek van de Commissie van 10 november 2010: 'EU-ontwikkelingsbeleid 
ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling –  Het EU-
ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken' (COM(2010)0629),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 februari 2007 over de ontwerpbeschikkingen van 
de Commissie tot vaststelling van de landenstrategiedocumenten en indicatieve programma's 
voor Maleisië, Brazilië en Pakistan5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 juni 2007 over de ontwerpbeschikkingen van de 
Commissie tot vaststelling van de landenstrategiedocumenten en indicatieve programma's 
voor Mercosur en Latijns-Amerika6, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 juni 2007 over de ontwerpbeschikking van de 
Commissie tot vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief 
meerjarenprogramma voor Azië7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 juli 2007 over de democratische controle op de 

                                               
1 Geregistreerd als comitologiedocument nr. CMT-2007-1709-3.
2 DCD/DAC (2007) 39/definitief van 4.9.2007, 145 pagina's.
3 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 62.
4 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.
5 PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 507.
6 PB C 125 E van 22.5.2008, blz. 213.
7 PB C 146 E van 12.6.2008, blz. 337.
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uitvoering van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 oktober 2007 over het ontwerpbesluit van de 
Commissie tot vaststelling van een bijzondere maatregel voor 2007 voor Irak2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 juli 2008 over de ontwerpbesluiten van de 
Commissie tot vaststelling van de jaarlijkse actieprogramma's voor Brazilië en Argentinië 
voor 20083,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de ontwerpbeschikking van de 
Commissie tot opstelling van het jaarlijkse actieprogramma 2009 voor niet-overheidsactoren 
en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces (deel II: gerichte projecten)4, 

– onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie van 3 februari 2011 over het standpunt van 
de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van 
een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking5,  

– onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie van 3 februari 2011 over het standpunt van 
de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van 
een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking6,

– onder verwijzing naar zijn wetgevingsresolutie van 3 februari 2011 over het standpunt van 
de Raad, in eerste lezing vastgesteld met het oog op aanneming van de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor samenwerking met 
industrielanden en andere landen en gebiedsdelen met een hoog inkomen7,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2011),

A. overwegende dat, volgens artikel 2, lid 1 van het DCI, 'het uitbannen van armoede in 
partnerlanden' de overkoepelende doelstelling van samenwerking in het kader van dat 
instrument is, met inbegrip van 'de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling' (MDG's),

B. overwegende dat op grond van artikel 2, lid 4, van het DCI alle maatregelen uit hoofde van 
de geografische programma's en 90% van de geraamde kosten binnen thematische 
programma's moeten voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp (Official 
Development Assistance - ODA), zoals omschreven door de OESO/DAC, 

C. overwegende dat volgens berekeningen van de Commissie slechts 0,2% van de tussen 2007 
en 2009 gefinancierde maatregelen uit hoofde van de thematische programma's van het DCI 

                                               
1 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 595.
2 PB C 263 E van 16.10.2008, blz. 624.
3 PB C 294 E van 3.12.2009, blz. 19.
4 PB C 212 E van 5.8.2010, blz.8.
5 Aangenomen teksten P7_TA (2011)0032.
6 Aangenomen teksten P7_TA (2011)0030.
7 Aangenomen teksten P7_TA (2011)0033.
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niet voldoet aan de ODA-criteria,

D. overwegende dat het Parlement, in overeenstemming met Besluit 1999/468/EG van de Raad 
(het 'comitologiebesluit')1, in 2007 gestart is met een proces van democratische controle op 
de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1905/2006, inclusief alle 
landenstrategiedocumenten, regionalestrategiedocumenten, thematische 
strategiedocumenten, indicatieve meerjarenprogramma's, en de meeste jaarlijkse 
actieprogramma's,

E. overwegende dat de Commissie ernaar streeft dat in 2009 20% van de toegewezen hulp uit 
hoofde van landenprogramma's in het kader van het DCI zal worden besteed aan basis- en 
voortgezet onderwijs en aan basisgezondheidszorg, via steun aan projecten en programma's 
of begrotingssteun met betrekking voor deze sectoren, waarbij deze steun evenwichtig wordt 
verdeeld over alle geografische gebieden,

F. overwegende dat de EU zich heeft verbonden tot de collectieve doelstelling om vóór 2015 
0,7% van haar bni aan ODA te besteden, 

Geleerde lessen

1. waardeert dat de Commissie bereid is haar verplichting na te komen en een regelmatige 
dialoog met het Parlement aan te gaan over de tenuitvoerlegging van het DCI; waardeert de 
inspanningen om de DCI-werkgroepen van het Parlement op de hoogte te houden van de 
wijze waarop zijn opmerkingen over de strategiedocumenten in aanmerking zijn genomen 
bij het opstellen van de jaarlijkse actieprogramma's; 

2. merkt op dat mede dankzij de dialoog tussen de Commissie en het Parlement als onderdeel 
van de uitoefening van democratische controle, in het bijzonder tijdens de tussentijdse 
evaluatie, kon worden voorkomen dat strategiedocumenten met machtsoverschrijdende 
bepalingen zijn aangenomen, en deze in lijn gebracht konden worden met de eisen van de 
DCI-verordening, in het bijzonder met de beginselen op grond waarvan wordt bepaald welke 
gebieden voor ODA in aanmerking komen; 

3. betreurt dat de Commissie onvoldoende rekening heeft gehouden met diverse punten van 
zorg die het Parlement tijdens het proces van democratische controle naar voren heeft 
gebracht, vooral wat betreft het gebrek aan aandacht voor armoede en voor de MDG's; 

4. spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat de Commissie in reactie op zijn resoluties, 
waarin niet-naleving van de in artikel 2, lid 4, van de verordening geformuleerde eis tot 
vervulling van de ODA-criteria voor subsidiabiliteit wordt gesignaleerd, slechts 3 van de 11 
betreffende uitvoeringsmaatregelen heeft gewijzigd of ingetrokken; 

5. verlangt dat de Commissie aangeeft, in volgorde van prioriteit en met vermelding van hun 
respectieve gewicht, welke criteria zij heeft gebruikt bij de verdeling van de middelen over 
de DCI-landen en -regio's en over de diverse sectoren binnen elk geografisch en thematisch 
programma;

6. vraagt in het bijzonder aandacht voor de eis dat de geografische programma's binnen het 
DCI zo zijn opgesteld dat zij aan de ODA-criteria voor subsidiabiliteit voldoen, en dringt 
erop aan dat de Commissie en EDEO altijd toezien op volledige naleving van deze 

                                               
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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wettelijke verplichting;

Toekomstperspectieven: beginselen

7. benadrukt dat de EU nog steeds een specifiek financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking nodig heeft dat speciaal gericht is op ontwikkelingslanden en 
expliciet de in artikel 208 VWEU geformuleerde doelen nastreeft; dringt aan op reële 
stijging van de jaarcijfers voor ODA in het volgende meerjarig financieel kader, zodat de 
collectieve doelstelling om vóór 2015 0,7% van het bni aan ODA te besteden, gehaald kan 
worden; 

8. benadrukt dat volledige naleving van de ODA-criteria, en in het bijzonder naleving van de 
OESO/DAC-eis dat 'elke transactie wordt geadministreerd met als belangrijkste doelstelling 
de bevordering van de economische ontwikkeling en het welzijn van ontwikkelingslanden'1
een voorwaarde moet blijven voor alle maatregelen die uit hoofde van het nieuwe instrument 
in het kader van de geografische programma's worden gefinancierd; verlangt dat een strikter 
ODA-quotum voor thematische programma's wordt vastgesteld dan onder het huidige DCI 
het geval is;

9. benadrukt dat het halen van de MDG's voor de periode tot 2015 de belangrijkste doelstelling 
van het instrument moet blijven; verzoekt de Commissie met klem ervoor te zorgen dat EU-
hulp in lijn blijft met de internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelstellingen die de 
Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties voor de periode na 2015 
zullen vaststellen;

10. erkent dat het voor de verschaffing van mondiale publieke goederen noodzakelijk is om 
buiten het kader van ODA samen te werken met veel ontwikkelingslanden; meent dat deze 
vorm van samenwerking moet worden gereguleerd en dat middelen moeten worden 
doorgesluisd via een of meer afzonderlijke instrumenten zodat transparantie kan worden 
gewaarborgd en het bijzondere karakter van ontwikkelingssamenwerking als een autonoom 
beleidsterrein op het gebied van externe betrekkingen kan worden beschermd; dringt erop 
aan, overeenkomstig de toezegging van de lidstaten op de Europese Raad van 29-30 oktober 
2009, dat financiering voor de aanpassing aan de klimaatverandering de strijd tegen armoede 
en het verder werken aan de MDG's niet ondermijnt of in gevaar brengt, en dat de schaarse 
ODA-middelen die beschikbaar zijn voor terugdringing van armoede niet worden gebruikt 
voor doelstellingen die niet bijdragen tot de ontwikkeling van ontwikkelingslanden;

11. meent eveneens dat een gedifferentieerde benadering van de gevarieerde groep 
ontwikkelingslanden noodzakelijk is, en dat traditionele financiële hulp minder relevant kan 
worden voor opkomende landen; is van mening dat hulp voor opkomende landen, naast het 
bevorderen van duurzame economische groei, nog altijd gericht moet zijn op versterking van 
het fiscaal beleid van het partnerland en bevordering van de mobilisering van binnenlandse 
inkomsten, hetgeen moet leiden tot terugdringing van armoede en van de afhankelijkheid 
van hulp;

12. benadrukt derhalve dat het toekomstige instrument voor ontwikkelingssamenwerking van 
toepassing moet blijven op alle landen van de geografische regio's die op grond van de 
OESO/DAC-lijst van ontwikkelingslanden onder dit instrument vallen; 

13. roept op tot betere coördinatie tussen de Commissie en de lidstaten, zodat wordt voldaan aan 
                                               
1 Zie OESO/DAC: 'Reporting Directives for the Creditor Reporting System'.
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de bepaling van artikel 210 VWEU, en steunt de opstelling van gezamenlijke Europese 
strategiedocumenten; 

14. herhaalt zijn verzoek het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) op te nemen in de EU-
begroting, hetgeen de procedures zal vereenvoudigen en de doeltreffendheid en efficiëntie 
van Europese hulp zal vergroten; wijst er met klem op dat dit niet mag leiden tot eventuele 
verlaging van de globale financiële middelen die op EU-niveau worden uitgetrokken voor 
het DCI en het EOF; 

15. benadrukt dat de Commissie, EDEO, niet-gouvernementele actoren en lokale autoriteiten 
een regelmatige en gestructureerde dialoog moeten voeren over de programmering, 
tenuitvoerlegging en evaluatie van strategiedocumenten;

16. onderstreept dat flexibele bepalingen nodig zijn op grond waarvan de EU kan reageren op 
veranderende behoeften en prioriteiten; stelt voor te onderzoeken of het EOF-model van 
beperkte toewijzingen per land van onvoorziene hulp kan dienen als model voor het 
toekomstige instrument voor ontwikkelingssamenwerking; benadrukt evenwel dat echte 
ontwikkelingsdoelstellingen moeten worden nagestreefd met fondsen die op een flexibeler 
manier worden gebruikt;

17. is van mening dat het nieuwe instrument voor ontwikkelingssamenwerking een basis moet 
bieden voor doelgerichte en flexibeler hulp bij onstabiele situaties; meent dat de nieuwe 
financiële structuur moet bijdragen aan een goede samenhang tussen noodhulp, rehabilitatie 
en ontwikkeling door middel van flexibele financieringsmechanismen die elkaar aanvullen; 

Toekomstperspectieven: geografische en thematische programma's

18. verlangt dat 20% van de uitgaven in het kader van geografische programma's wordt bestemd 
voor basale sociale diensten zoals gedefinieerd in de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling van de Verenigde Naties (indicator 8.2 voor doelstelling 8: 'Een wereldwijd 
partnerschap voor ontwikkeling opzetten');

19. verzoekt met klem alleen op grond van strenge criteria begrotingssteun toe te kennen; 
verzoekt de Commissie dringend deze modaliteit niet te gebruiken in landen waar 
transparantie van overheidsuitgaven niet kan worden gegarandeerd; begrotingssteun altijd 
vergezeld te laten gaan van maatregelen ter ontwikkeling van parlementaire controle en 
auditcapaciteit; te zorgen voor meer transparantie en betere toegang van het publiek tot 
informatie; en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij het toezicht hierop;

20. merkt op dat alle thematische programma's binnen het DCI relevant zijn gebleken, maar 
verzoekt de aandacht te verleggen in het licht van nieuwe uitdagingen, zoals de wereldwijde 
financiële en economische crisis, de wereldwijde voedselcrisis, klimaatverandering en de 
speciale behoeften van kwetsbare staten en staten die zich in een overgangsfase bevinden;

21. staat erop dat een eventueel toekomstig thematisch programma voor migratie volledig in 
overeenstemming is met de ontwikkelingsdoelstellingen van de EU, en dat basisfinanciering 
in het kader van dit programma voldoet aan de ODA-criteria voor subsidiabiliteit;

22. benadrukt dat een nieuw thematisch programma onder het motto 'In mensen investeren' 
gericht moet zijn op het halen van de MDG's waarvan de realisering nog het verst weg is, en 
op landen met kritieke MDG-indicatoren;
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23. herhaalt dat artikel 290 VWEU volledig van toepassing is op het DCI, en wijst er daarom 
nogmaals op dat toepassing van de procedure voor gedelegeerde handelingen verplicht is 
voor besluiten die voldoen aan de criteria van artikel 290 VWEU, zoals vaststelling van 
algemene doelstellingen, prioriteiten, verwachte resultaten en toewijzing van middelen;

-o0o-

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.



PE462.563v01-00 10/13 PR\862060NL.doc

NL

TOELICHTING

Inleiding 

Het jaar 2011 is een strategisch moment om lering te trekken uit vier jaar tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI). De Commissie heeft aangekondigd dat zij haar voorstellen 
voor het meerjarig financieel kader (MFK) na 2013 vóór het zomerreces zal presenteren, en de 
wetgevingsvoorstellen voor de financieringsinstrumenten voor extern beleid later dit jaar. Het 
doel van dit verslag is om het standpunt van het Parlement inzake het nieuwe 
financieringsinstrument voor Europese ontwikkelingssamenwerking in een vroeg stadium te 
bepalen op basis van de lessen die het Parlement heeft getrokken uit zijn controle op de 
tenuitvoerlegging van het DCI. 

Geleerde lessen 

Na de inwerkingtreding van het DCI zette de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het 
Parlement vier permanente werkgroepen op (inmiddels zijn het er vijf), zodat het Parlement zijn 
controlerecht op alle grote door de Commissie voorgestelde programmeringsdocumenten kan 
uitoefenen. Dit proces leidde tot een duurzame, gestructureerde en diepgaande dialoog tussen 
DEVE en de Commissie, en vormde een leerproces voor beide instellingen. Het Parlement leerde 
de moeilijkheden kennen waarmee de Commissie te maken krijgt bij de programmering, en de 
rapporteur hoopt dat de Commissie zich ook bewuster is geworden van de praktische betekenis 
van de democratische controle door het Parlement, en van zijn werkwijzen. 

De dialoog was weliswaar constructief en de Commissie heeft veel moeite gedaan om de 
werkgroepen te informeren over de follow-up van de aanbevelingen van het Parlement, maar 
helaas heeft de dialoog er niet toe geleid dat de Commissie veel aandacht besteedde aan de 
verzoeken van onze commissie of aan de door het Parlement aangenomen resoluties1 ; het 
standpunt van het Parlement kwam slechts sporadisch naar voren in de ontwerpmaatregelen tot 
tenuitvoerlegging die de Commissie aan het bestuurscomité van het DCI voorlegde.

Het Parlement was ook teleurgesteld over het feit dat geen enkele reactie kwam van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten in het DCI-comité op het omvangrijke controlewerk dat is 
verricht. In tegenstelling tot het Parlement leken de lidstaten niet gericht te zijn op het 
controleren of de Commissievoorstellen in overeenstemming waren met de wettelijke bepalingen 
van het DCI (in het bijzonder de eis van verenigbaarheid met ODA). 

Het voornaamste probleem dat uit onze dialoog naar voren kwam, is dat men blijkbaar moeite 
heeft de specifieke rol van ontwikkelingssamenwerking in het kader van het externe beleid van 
de EU te begrijpen of te accepteren. Dit is begrijpelijk: onze voornaamste partner in de 
Commissie was DG RELEX, die als belangrijkste opdracht had de belangen van de EU in de rest 
van de wereld te bevorderen. Er is een mentale omschakeling nodig om te begrijpen dat 
ontwikkelingssamenwerking (naast humanitaire hulp) het enige beleidsgebied van het externe 
beleid is dat niet is ontwikkeld om de belangen van de EU te dienen, maar de belangen van de 
meest gemarginaliseerde en kwetsbare bevolkingsgroepen op aarde, met andere woorden: 
armoedeverlichting, duurzame menselijke, sociale en economische ontwikkeling - kortom: het 
                                               
1 De commissie heeft vijf resoluties opgesteld die de plenaire vergadering op grond van artikel 81 van het 
Reglement heeft aangenomen, ten einde de Commissie erop te wijzen dat zij bij elf ontwerpmaatregelen haar 
uitvoeringsbevoegdheden heeft overschreden. Slechts in drie gevallen heeft de Commissie haar ontwerpbesluit 
aangepast of ingetrokken.
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recht op een fatsoenlijk leven voor iedereen. 

De moeite die men had om de afwijkende en specifieke opdracht van ons ontwikkelingsbeleid te 
herkennen en deze te vertalen naar concrete programma's en maatregelen bleek duidelijk uit 
enkele programmeringsdocumenten die de Commissie in het kader van het DCI heeft 
gepubliceerd. Daardoor zijn deze niet duidelijk gericht op armoedebestrijding in het kader van 
duurzame ontwikkeling en de millenniumdoelen voor ontwikkeling (MDG's), die de primaire en 
overkoepelende doelstellingen van het DCI zijn. 

Het Parlement erkent nadrukkelijk dat bepaalde activiteiten in ontwikkelingslanden (waaronder 
culturele activiteiten, contacten tussen burgers, politieke dialoog, enz.) die niet voldoen aan de 
door de OESO/DAC omschreven criteria voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) van belang 
zijn voor de EU. Deze mogen echter niet worden gefinancierd vanuit de communautaire 
begroting voor ontwikkeling. Het Parlement heeft er daarom op aangedrongen een instrument in 
te stellen op grond waarvan de EU dergelijke activiteiten uit andere bronnen dan het DCI kan 
financieren. Het Parlement verkondigt nogmaals zijn standpunt dat het zogeheten "ICI+"-
instrument niet mag worden gefinancierd door overdracht van middelen uit het DCI, en blijft 
constructief deelnemen aan de lopende onderhandelingen over deze verordening. 

De rapporteur erkent tevens dat dankzij de dialoog over democratische controle, met name 
tijdens de tussentijdse evaluatie van de strategiedocumenten 2009/2010, kon worden voorkomen 
dat ontwerpstrategiedocumenten met machtsoverschrijdende bepalingen zijn aangenomen. Onze 
controle heeft echter ook bevestigd dat het risico op buitenlandse beleidsbelangen, het ontbreken 
van aandacht voor armoede en MDG's, en de bezorgdheid over juiste raadpleging van 
belanghebbenden blijven voortbestaan. 

Toekomstperspectieven

In verband met het debat over het volgende MFK heeft de Commissie aangegeven dat zij 
wellicht de algehele structuur van de externe financieringsinstrumenten wil heroverwegen. 
Verdere vereenvoudiging en aanpassing aan nieuwe uitdagingen, zoals klimaatverandering, en 
de juiste positie van de externe dimensie van het interne EU-beleid zijn belangrijke aspecten 
waarmee rekening moet worden gehouden. In dit vroege stadium doet de rapporteur nog geen 
gedetailleerde suggesties voor de structuur, maar richt hij zich op de hoofdbeginselen die in het 
toekomstige ontwikkelingsbeleid van de EU moeten worden weerspiegeld. 

Het eerste hoofdbeginsel en het uitgangspunt van deze beschouwingen is dat er behoefte is aan 
een afzonderlijk instrument voor ontwikkelingssamenwerking, dat specifiek en exclusief is 
gericht op ontwikkelingslanden en dat de in artikel 208 VWEU geformuleerde doelen nastreeft. 
Ten behoeve van transparantie moet samenwerking met ontwikkelingslanden (met inbegrip van 
"opkomende landen") die niet onder ODA valt, worden gekanaliseerd in een afzonderlijk 
instrument.

Een hervorming van de structuur moet er ook toe leiden dat een decennialang bestaande 
anomalie uit de weg wordt geruimd: om te zorgen voor gelijke behandeling van alle 
ontwikkelingslanden, en om de democratische controleerbaarheid van het Europese 
ontwikkelingsbeleid te bevorderen, moet het EOF in de EU-begroting worden opgenomen. Dit 
mag echter niet leiden tot enigerlei reële vermindering van de financiering van ofwel het DCI 
ofwel het EOF (in vergelijking met de huidige financiering), noch van het totale aantal fondsen 
dat op EU-niveau voor ODA beschikbaar is gesteld.
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Adequate financiering

Het instrument dat in de toekomst gebruikt gaat worden voor het verlenen van Europese 
ontwikkelingshulp moet in financieel opzicht adequaat uitgerust zijn. De EU heeft zich 
verbonden tot de collectieve doelstelling om vóór 2015 0,7% van haar bni aan ODA te besteden. 
Om dit doel te halen moet de huidige Europese steun aanzienlijk worden verhoogd. Gezien de 
toegevoegde waarde van hulp van de Commissie en vanwege de nieuwe rol die de Commissie 
vervult bij het coördineren van het ontwikkelingsbeleid van de Unie en de lidstaten (art. 210 
VWEU), zou het deel van ODA dat door de Europese begroting gesluisd wordt ten minste stabiel 
moeten blijven. 

De jaarlijkse middelen voor het nieuwe instrument voor ontwikkelingssamenwerking die in het 
volgende MFK worden uitgetrokken, moeten in reële zin aanzienlijk worden verhoogd. 

Het Parlement herinnert de lidstaten aan hun toezegging tijdens de Europese Raad van 29-30 
oktober 2009 en dringt erop aan dat financiering voor de aanpassing aan de klimaatverandering 
"de strijd tegen armoede en het verder werken aan de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling niet zal ondermijnen of in gevaar brengen", en daarom de fondsen bestemd voor 
het halen van de specifieke DCI- en EOF-doelstellingen moet aanvullen. 

Aandacht voor het uitbannen van armoede en de criteria voor ODA

Het DCI wordt omschreven als een instrument bedoeld voor ontwikkelingssamenwerking, met 
name in artikel 2, lid 1 (het uitbannen van armoede als de primaire en overkoepelende 
doelstelling) en artikel 2, lid 4 (100% van de middelen in het kader van geografische 
programma's en 90% van de middelen in het kader van thematische programma's moeten 
voldoen aan de ODA-criteria). 

Overeenkomstig artikel 208 VWEU moeten deze bepalingen in elke opvolger van het DCI 
worden overgenomen en – zoals de ervaring met het DCI uitwijst – wellicht zelfs strikter worden 
geformuleerd. De thematische programma's zullen bepaalde maatregelen blijven bevatten die 
niet verenigbaar zijn met de ODA, maar er moeten heldere quota worden vastgesteld. 

Het halen van de MDG's moet de belangrijkste doelstelling van het toekomstige instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking blijven, want de doelstelling van 2015 valt binnen de looptijd van 
het volgende ontwikkelingsinstrument. Maar zelfs als de MDG's worden gehaald, blijft armoede 
een realiteit voor velen. Voor de periode na 2015 moeten we een formule zien te vinden die de 
samenhang met nieuwe, nog te formuleren internationale doelstellingen garandeert. De 
benchmark van het DCI om 20 % van de uitgaven te bestemmen voor volksgezondheid en 
onderwijs (vóór 2009) is voor het Parlement een belangrijk referentiepunt geweest, ook al was 
het moeilijk om de tenuitvoerlegging te controleren. In het toekomstige instrument moet een 
soortgelijke benchmark worden opgenomen, maar – ten behoeve van transparantie en 
duidelijkheid – moet er worden verwezen naar het concept "sociale basisvoorzieningen" zoals 
vastgelegd in MDG 8 (indicator 8.2) van de Verenigde Naties, en moet van de Commissie 
strenge verslaglegging worden geëist.

De voedselprijzencrisis heeft aangetoond dat het noodzakelijk is flexibel en snel te kunnen 
reageren op plotselinge veranderingen in behoeften en prioriteiten. Dit hoeft niet alleen maar te 
worden weerspiegeld in de structuur van de externe financiering, maar kan ook worden 
opgenomen in het instrument voor ontwikkelingssamenwerking zelf. 

Geografische en thematische programma's
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Er valt veel te zeggen voor meer differentiatie in de aanpak van de gevarieerde groep 
ontwikkelingslanden. Het DCI kan voor een aantal landen met een middelhoog inkomen niet 
langer het meest adequate instrument zijn, met name voor die landen die zichzelf profileren als 
opkomende donoren. Dit mag echter niet leiden tot unilaterale beslissingen over het definiëren 
van "ontwikkelingslanden", iets wat – met internationale consensus – een voorrecht van de 
OESO/DAC moet blijven. Ook het feit dat een aanzienlijk deel van de bevolking van nieuwe 
opkomende donorlanden in absolute armoede blijft leven, rechtvaardigt volgens de rapporteur 
dat het toekomstige instrument van toepassing moet zijn op alle landen op de DAC-lijst die 
binnen het geografische bereik van het instrument vallen.

Alle thematische programma's zijn relevant gebleken, maar het is wellicht noodzakelijk de 
aandacht enigszins te verleggen in het licht van nieuwe uitdagingen (voedselcrisis; de 
klimaatverandering; speciale behoeften van kwetsbare staten). 

Gebleken is dat het programma voor niet-gouvernementele actoren en lokale autoriteiten 
chronisch ondergefinancierd en overvraagd werd; dit moet in het volgende instrument worden 
gecorrigeerd. Ook moeten de resultaten van de lopende gestructureerde dialoog worden 
weerspiegeld in de definitie van de rol van niet-gouvernementele actoren en in de wijze waarop 
met de hulp wordt omgegaan.

Procedures voor de programmering van EU-hulp

Coördinatie en werkverdeling moeten de leidende beginselen zijn van de programmering onder 
het nieuwe ontwikkelingsinstrument. Er moet hoge prioriteit worden gegeven aan het idee van 
Europese strategiedocumenten. Een speciaal hoofdstuk moet worden opgenomen over de 
doeltreffendheid van hulp, met een uiteenzetting van de hiertoe genomen maatregelen, en een 
donor- en een MDG-matrix, die de keuze van de interventies van de Commissie transparant moet 
maken.

De geografische programmering is nu de taak van EDEO, onder de verantwoordelijkheid van de 
Commissaris voor ontwikkeling en in samenwerking met DG DEVCO. Gezien de doelstellingen 
en samenstelling van EDEO, en in het licht van de vroegere ervaringen met het DCI, bestaat een 
reëel risico dat belangen op het gebied van buitenlands beleid de ontwikkelingsdoelstellingen 
overschaduwen. Het is daarom van wezenlijk belang om procedures en structuren vast te leggen 
ter bescherming van ontwikkeling als een autonoom beleidsterrein met zijn eigen specifieke 
doelstellingen.

De democratiekloof dichten

Het Parlement met de mogelijkheid hebben om het specifieke karakter van het Europese 
ontwikkelingsbeleid te verdedigen in het instrument voor ontwikkelingssamenwerking voor de 
periode na 2013, door op gelijke voet met de Raad besluiten over strategische programmering te 
controleren. Met name besluiten over de algemene doelstellingen, prioriteitsgebieden, verwachte 
resultaten en de toewijzing van middelen, die voldoen aan de criteria van artikel 290 VWEU, 
moeten worden genomen door toepassing van de procedure voor gedelegeerde handelingen.


