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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van 
steun
(2019/2184(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de VN-top inzake duurzame ontwikkeling van 25-27 september 2015 en het op 
25 september 2015 door de Algemene Vergadering van de VN goedgekeurde 
slotdocument met als titel “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development”, en in het bijzonder doelstelling 17 van de daarin vastgelegde 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s), waarin VN-lidstaten ertoe 
worden verplicht de middelen te verhogen om de agenda ten uitvoer te leggen en het 
mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw elan te geven1,

– gezien de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, die is 
aangenomen op het tweede forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp in 2005, de “Accra Agenda voor Actie” die is aangenomen op het 
derde forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in 2008 in 
Accra (Ghana), en het resultaat van het vierde forum op hoog niveau over de 
doeltreffendheid van ontwikkelingshulp in Busan (Republiek Korea) in december 2011 
waar het mondiale partnerschap voor doeltreffende ontwikkelingssamenwerking 
(GPEDC) werd opgericht,

– gezien het slotdocument van de tweede vergadering op hoog niveau van het GPEDC, 
gehouden in Nairobi in november en december 20162,

– gezien de vergadering op hoog niveau van het GPEDC van 13-14 juli 2019, die werd 
gehouden in de marge van het politiek forum op hoog niveau voor duurzame 
ontwikkeling van de VN in New York,

– gezien het verslag van 2019 van het mondiale partnerschap voor doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking, met als titel “Making Development Co-operation More 
Effective”3,

– gezien de “Actieagenda van Addis Abeba”, het slotdocument dat is aangenomen op de 
Derde Internationale Conferentie over Financiering voor Ontwikkeling, gehouden in 
Addis Abeba, Ethiopië, van 13 tot en met 16 juli 2015, en dat is goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van de VN in resolutie 69/313 van 27 juli 2015,

– gezien artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

1 Resolutie van de VN die door de Algemene Vergadering op 25 september 2015 is aangenomen: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 Slotdocument van de vergadering op hoog niveau van het GPEDC in Nairobi in 2016: 
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 
3 Voortgangsverslag van het mondiale partnerschap, 17 juni 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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(VWEU), waarin bepaald wordt dat terugdringing en uitbanning van armoede het 
hoofddoel is van het EU-ontwikkelingsbeleid en dat de Unie en de lidstaten de 
verplichtingen moeten nakomen die zij in het kader van de Verenigde Naties en andere 
internationale organisaties zijn aangegaan en rekening moeten houden met de 
doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking in beleid dat waarschijnlijk gevolgen 
heeft voor ontwikkelingslanden,

– gezien de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling van 30 juni 20174,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 26 maart 2015, met als titel 
“Lancering van het EU-kader voor resultaten van de internationale samenwerking en 
ontwikkeling” (SWD(2015)0080), en de conclusies van de Raad van 26 mei 2015 over 
dit EU-kader,

– gezien de conclusies van de Raad van 12 mei 2016 over het opvoeren van gezamenlijke 
programmering,

– gezien de conclusies van de Raad van 16 mei 2019 over het jaarverslag 2019 aan de 
Europese Raad over de EU-doelstellingen inzake ontwikkelingshulp5,

– gezien het verslag van de groep op hoog niveau van wijzen inzake de Europese 
financiële architectuur voor ontwikkeling van oktober 2019, met als titel “Europe in the 
World – the future of European financial architecture for development”6,

– gezien het verslag van 2019 van de Inter-agency Task Force on Financing for 
Development van de VN over de financiering voor duurzame ontwikkeling7,

– gezien de mondiale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, 
in juni 2016 gepresenteerd door de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met als 
titel “Gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: Een sterker Europa”,

– gezien het Strategisch plan 2016-2020 van de Commissie betreffende internationale 
samenwerking en ontwikkeling,

– gezien de studie van juli 2019 over de toepassing van de doeltreffendheidsbeginselen, 
met als titel “Effectiveness to Impact”8,

– gezien het verslag van wederzijdse beoordelingen inzake ontwikkelingssamenwerking 
van de OESO van 10 december 2018 over de Europese Unie,

4 PB C 210 van 30.6.2017, blz. 1. 
5 Jaarverslag 2019 over de EU-doelstellingen inzake ontwikkelingshulp: 
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf 
6 Verslag van de Raad van 2019 over de Europese financiële architectuur voor ontwikkeling: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 Financing for Sustainable Development Report 2019: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
8 Benfield en Como voor AECOM International Development Europe (2019), studie over de toepassing van de 
doeltreffendheidsbeginselen, in opdracht van de Europese Commissie (Project nr. 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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– gezien de gezamenlijke strategie Afrika-EU, goedgekeurd tijdens de tweede EU-Afrika-
top te Lissabon in december 2007,

– gezien de vijfde top Afrikaanse Unie-EU van 29-30 november 2017, en de verklaring 
“Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development”9,

– gezien de mededeling van de Commissie over een nieuwe Afrikaans-Europese alliantie 
voor duurzame investeringen en banen (COM(2018) 643),

– gezien het eindverslag van de Taskforce voor het Afrikaanse platteland van de 
Commissie van maart 2019, met als titel ‘‘An Africa-Europe Agenda for Rural 
Transformation”10,

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2008 over het vervolg op de Verklaring van Parijs van 
2005 over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp11,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over de toekomst van EU-begrotingssteun aan 
ontwikkelingslanden12,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 inzake het vierde forum op hoog niveau over 
de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp13,

– gezien zijn resolutie van 19 mei 2015 over financiële middelen voor ontwikkeling14,

– gezien zijn resolutie van 14 april 2016 over de particuliere sector en ontwikkeling15,

– gezien zijn resolutie van 7 juni 2016 over het EU-verslag 2015 over beleidscoherentie 
voor ontwikkeling16,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over het Trustfonds voor Afrika van de EU: 
de gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp17,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2016 over het vergroten van de doeltreffendheid 
van ontwikkelingssamenwerking18,

– gezien zijn resolutie van 14 februari 2017 over de herziening van de Europese 
consensus over ontwikkeling19,

– gezien zijn resolutie van 16 november 2017 over de strategie EU-Afrika: een stimulans 

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf
11 PB C 279 E van 19.11.2009, blz. 100.
12 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 38.
13 PB C 131 E van 8.5.2013, blz. 80.
14 PB C 353 van 27.9.2016, blz. 2.
15 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 209.
16 PB C 86 van 6.3.2018, blz. 2.
17 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 68.
18 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 36.
19 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 62.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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voor ontwikkeling20,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2018 over de tenuitvoerlegging van het 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor 
humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds21,

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2018 over de komende onderhandelingen voor een 
nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen in Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan22,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over het jaarlijks strategisch verslag over de 
tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen23,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 27 maart 2019 over een voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument 
voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking24,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het mondiale bestel steeds complexer en onzekerder wordt, met een 
toename van conflicten en geopolitieke rivaliteit en vaker voorkomende en hevigere 
natuurrampen, met name in de ontwikkelingslanden, die de meest kwetsbaren treffen; 
overwegende dat dit erop wijst dat er behoefte is aan meer doorgedreven 
multilateralisme en continue inspanningen om de doeltreffendheid en impact van de 
Europese hulp te vergroten;

B. overwegende dat de wereldbevolking sneller aangroeit dan het bruto nationaal inkomen 
(bni), met name in Afrika bezuiden de Sahara, waar de bevolking de volgende 30 jaar 
naar verwachting zal verdubbelen; overwegende dat dit, ondanks sterke economische 
groei, het aantal mensen in armoede en het aantal werklozen zal doen toenemen, 
hetgeen wijst op de dringende noodzaak om de ontwikkelingslanden doeltreffend te 
ondersteunen bij hun inspanningen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
(SDG’s) te behalen;

C. overwegende dat de EU, ‘s werelds grootste donor van officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) met een bedrag van 74,4 miljard EUR in 2018 en een ODA-percentage dat 
nagenoeg 57 % van alle ODA ter wereld uitmaakt, heeft toegezegd doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking te bevorderen die erop gericht is een einde te maken aan 
alle vormen van armoede en ongelijkheid, en dat zij zich ertoe verbonden heeft haar 
ontwikkelingspartners te steunen bij het verwezenlijken van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling;

D. overwegende dat de beginselen van eigen inbreng en afstemming, resultaatgerichtheid, 

20 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 66.
21 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 33.
22 PB C 28 van 27.1.2020, blz. 101.
23 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0220.
24 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0298.
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inclusieve partnerschappen, transparantie en verantwoordingsplicht ten grondslag 
moeten liggen aan alle vormen van ontwikkelingssamenwerking;

E. overwegende dat de EU-instellingen en de lidstaten weliswaar beschikken over een 
grote hoeveelheid gegevens en expertise op het gebied van ontwikkeling, maar dat deze 
onvoldoende worden gedeeld; overwegende dat deze gegevens en expertise 
toegankelijker moeten worden gemaakt en bij de besluitvorming moeten worden 
gebruikt;

F. overwegende dat toegankelijke en betrouwbare gegevens over ontwikkelingshulp de 
transparantie van de hulpstromen verbeteren en alle ontwikkelingspartners helpen bij 
hun plannings- en coördinatieprocessen; overwegende dat deze gegevens kunnen 
worden vergeleken aan de hand van internationale normen zoals degene die door het 
initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp (IATI) worden voorgestaan;

G. overwegende dat er een reëel risico bestaat dat politieke en economische elites in 
partnerlanden beslag leggen op de voordelen van ontwikkelingshulp en directe 
buitenlandse investeringen; overwegende dat dit erop wijst dat 
ontwikkelingssamenwerking ernaar moet streven transformerende veranderingen 
teweeg te brengen in politieke economieën, met name veranderingen op het gebied van 
bestuur, machtsverdeling, sociale uitsluiting en de toegang tot hulpbronnen, evenals 
interactie met de mondiale economie;

1. beklemtoont dat doeltreffendheid verwijst naar een grotere en betere impact te 
realiseren, de SDG’s te behalen en niemand in de steek laten; is van mening dat de 
impact groter, sneller en duurzamer is wanneer de steun van de EU wordt afgestemd op 
de eigen inspanningen van partnerlanden en wanneer die steun via hun instellingen en 
systemen wordt verstrekt ter ondersteuning van prioriteiten die zijn overeengekomen 
aan de hand van inclusieve en billijke beleidsprocessen;

2. is van mening dat de EU, als ‘s werelds grootste donor, haar krachtige en brede waaier 
aan instrumenten en steunmodaliteiten om ODA te verstrekken op gecoördineerde wijze 
moet gebruiken en het voortouw moet nemen bij het toepassen van de beginselen van 
doeltreffendheid en doelmatigheid van ontwikkelingshulp, teneinde in haar 
partnerlanden reële impact te verwezenlijken en er de SDG’s te behalen; beklemtoont 
voorts dat de beleidsdoelstellingen die in de nieuwe Europese consensus inzake 
ontwikkeling werden geformuleerd, in elk partnerland strategischer en doelgerichter 
moeten worden uitgevoerd, zodat de doelstellingen en waarden van het buitenlands 
beleid van de EU worden versterkt en aangevuld;

3. onderstreept dat de beginselen van het mondiale partnerschap voor doeltreffende 
ontwikkelingssamenwerking (GPEDC) berusten op belangrijke en blijvende lessen uit 
ontwikkelingsstrategieën en -praktijken uit het verleden, die zowel successen als 
mislukkingen omvatten, en dat deze beginselen belangrijke uitdrukkingen blijven van 
multilaterale samenwerking en coördinatie die de EU beloofd heeft te blijven 
waarmaken;

4. verzoekt de Commissie om, minstens halfjaarlijks, een verslag te publiceren over de 
vooruitgang die de EU-instellingen en de lidstaten hebben geboekt bij de verbetering 
van de doeltreffendheid in de planning en uitvoering van Europese 
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ontwikkelingssamenwerking en -hulp, afgemeten aan een reeks gezamenlijk 
overeengekomen streefcijfers en beleidsdoelstellingen, met name de SDG’s, en met 
inbegrip van de vooruitgang die werd geboekt met de afstemming van 
beleidsdoelstellingen en de harmonisatie van procedures, met name in verband met 
kaders voor gezamenlijke programmering, gezamenlijke uitvoering en gezamenlijke 
resultaten; verzoekt de Commissie om dit voortgangsverslag voor te leggen aan het 
Parlement;

5. verzoekt de Commissie en de Raad de gezamenlijke programmering tussen de EU en de 
lidstaten op te voeren, met als doel te komen tot een Europese stem die ernaar streeft 
gezamenlijk vastgestelde beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, waarbij rekening 
moet worden gehouden met innovatieve financieringsmethoden zoals blending en 
garanties; pleit voor duidelijke, uitvoerbare verbintenissen met betrekking tot 
gezamenlijke uitvoering en evaluatie en pleit voor gedeelde 
verantwoordingsmechanismen naar de burgers toe;

6. beklemtoont dat gezamenlijke programmering door de EU, de lidstaten en partners voor 
ontwikkelingsfinanciering van de EU in het licht van de toekomstige toepassing van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI), moet voortbouwen op de beginselen van doeltreffende ontwikkelingshulp; is 
van mening dat de EU in de fase die aan de programmering voorafgaat collectief 
strategische prioriteiten moet vastleggen en investeringsbehoeften/-lacunes moet 
aanwijzen en vervolgens moet bekijken hoe zij de waaier aan modaliteiten om ODA te 
verstrekken waarover de EU-instellingen beschikken, onder meer subsidies, 
begrotingssteun en EIB-kredieten, en de financiering van de lidstaten kan optimaliseren; 
verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten derhalve om bewijzen en ervaringen uit te 
wisselen over de soorten ontwikkelingsinterventies die doorgaans slagen en over de 
degene die mislukt zijn, moeilijk uit te voeren bleken of niet de bedoelde effecten 
hebben gesorteerd;

7. beklemtoont dat verantwoordingsplicht voor alle overheidsuitgaven, met inbegrip van 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) zowel in Europa als in de partnerlanden van cruciaal 
belang is; meent dat voor verantwoordingsplicht sterke instellingen vereist zijn en dat 
duidelijke en overeengekomen streefcijfers voor Europese ODA van essentieel belang 
zijn om blijvende overheidssteun te garanderen voor de inspanningen die de EU levert 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking; beklemtoont voorts dat 
verantwoordingsplicht transparante en robuuste procedures vereist, evenals aandacht 
voor doeltreffendheid en het behalen van aantoonbare resultaten, grondige evaluaties 
voor- en achteraf, een kritische analyse van de mislukkingen en leren hoe doeltreffende 
en duurzame resultaten kunnen worden bereikt;

8. is van mening dat de hantering van resultaatgerichte benaderingen van cruciaal belang 
is voor de partnerlanden van de EU en een fundamenteel onderdeel is van hun capaciteit 
om de SDG’s voor hun burgers te verwezenlijken; verzoekt de EU en de lidstaten steun 
te verlenen aan en gebruik te maken van de eigen kaders van de partnerlanden voor het 
meten van nationale resultaten en van hun monitoring en statistische systemen, en alle 
relevante actoren daarbij te betrekken: lokale overheden, nationale parlementen, het 
maatschappelijk middenveld en de particuliere sector;
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9. verzoekt de EU en de lidstaten hun engagement voor transparante gegevensstromen te 
verbeteren door te blijven investeren in de visualisering van gegevens, statistische 
verslaglegging en de publicatie van open data, de toepassing van internationale normen 
zoals die van het IATI (internationaal initiatief inzake transparantie van 
ontwikkelingshulp), en door de EU Aid Explorer regelmatig te actualiseren;

10. ondersteunt een katalyserende benadering die voortbouwt op decentrale en bottom-up 
behoefteanalyses en programmering, gebaseerd op een grondige analyse van de situatie 
in elk partnerland; moedigt Zuid-Zuid-samenwerking en trilaterale samenwerking aan;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de samenwerking met en via de lokale overheden 
te verbeteren en er, in de mate van het mogelijke, voor te zorgen dat begrotingssteun 
ook op subnationaal niveau als hulpinstrument kan worden gebruikt en dat er tussen de 
verschillende overheidsniveaus en in alle regio’s herverdelingsmechanismen worden 
ontwikkeld met de bedoeling de ongelijkheid binnen hetzelfde land te verminderen en 
ervoor te zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten;

12. erkent dat de rol van de particuliere sector – op lokaal, nationaal, bilateraal en 
internationaal niveau – cruciaal is voor het behalen van de SDG’s, het mobiliseren van 
aanvullende ontwikkelingsfinanciering en voor de transitie naar economische 
ontwikkeling, groei en welvaart; beklemtoont in dit verband dat aanvullende 
inspanningen moeten worden gedaan om de betrokkenheid van de particuliere sector bij 
de ontwikkelingssamenwerking af te stemmen op de doeltreffendheidsbeginselen en om 
de transparantie en verantwoordingsplicht van directe buitenlandse investeringen en 
mondiale waardeketens te verbeteren;

13. is ingenomen met de grotere rol die de EU vervult bij het vrijmaken van particuliere 
investeringen door deze te bevorderen aan de hand van een voorspelbaar 
regelgevingsklimaat in de partnerlanden, de blending van subsidies en kredieten, het 
verstrekken van begrotingssteun, garanties en technische bijstand, en aan de hand van 
beleidsdialogen en subsidies voor kleinschaliger projecten van ngo’s;

14. verzoekt nogmaals dat de Raad en de lidstaten een duidelijk tijdschema opstellen voor 
het optrekken van de ODA-begroting tot het streefcijfer 0,7 % van het bni en dat de 
Commissie een concreet actieplan voorstelt waarin wordt bepaald hoe de aanvullende 
middelen zullen worden aangewend om de SDG’s te verwezenlijken;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten van de OESO, de Europese Dienst voor 
extern optreden, de Europese Investeringsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Ontwikkeling, de Wereldbankgroep, de Afrikaanse Unie, de medevoorzitters van het 
GPEDC, het UNDP en het Departement Economische en Sociale Zaken van de VN, de 
OESO en de Interparlementaire Unie.
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TOELICHTING

Zoals in de Europese consensus inzake ontwikkeling werd overeengekomen, wil de EU 
vastberaden steun verlenen aan onze ontwikkelingspartners bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling uiterlijk in 2030. Met dit verslag wenst de 
rapporteur te onderstrepen dat alle ontwikkelingsactoren van de EU dringend strategisch 
gebruik moeten maken van de bestaande instrumenten inzake de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van ontwikkelingshulp. 

De wereld gaat niet zijn gewone gangetje, maar wordt steeds complexer. De geopolitieke 
rivaliteit om invloed en hulpbronnen te verwerven neemt hand over hand toe en interne 
conflicten escaleren. De gevolgen van de klimaatverandering treffen de meest kwetsbare 
mensen. De wereldbevolking neemt sneller toe dan het bruto nationaal inkomen, met als gevolg 
dat meer mensen in armoede leven en werkloos zijn. Naar verwachting zullen vanaf 2030 
jaarlijks 30 miljoen jonge Afrikanen de arbeidsmarkt betreden. Deze uitdagingen wijzen erop 
dat ontwikkelingssamenwerking dringend een reële impact moet hebben en moet bijdragen tot 
vredevolle duurzame ontwikkeling met een gewaarborgd inkomen en kansen. 

Ondanks de goede bedoelingen streven de EU-instellingen en lidstaten nog altijd vooral hun 
institutionele of nationale doelstellingen en belangen na. Door onze inspanningen volledig te 
coördineren en de beschikbare instrumenten voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
ontwikkelingshulp te gebruiken, kunnen we onze financiële toezeggingen effectiever maken en 
onze partnerlanden in staat stellen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te behalen.  

De EU moet het voortouw nemen aangezien ze ‘s werelds grootste donor is en de sterkste 
internationale actor die democratie en mensenrechten bevordert. We moeten de 
beleidsdoelstellingen die in de Europese consensus inzake ontwikkeling werden geformuleerd 
in elk partnerland strategischer en doelgerichter uitvoeren zodat de doelstellingen en waarden 
van het buitenlands beleid van de EU worden versterkt en aangevuld. De verbintenissen en 
beginselen inzake de doeltreffendheid en doelmatigheid van ontwikkelingshulp zijn 
vastgesteld. Dat geldt ook voor de internationale toezeggingen ten aanzien van de 
financieringsbehoeften. De Unie beschikt over een krachtige waaier aan instrumenten en 
steunmodaliteiten om ODA te verstrekken. 

Voor de EU zijn volop kansen weggelegd om in de toekomst op een omvattender en beter 
gecoördineerde manier te werk te gaan:

ten eerste, door de lopende programmeringsoefening in verband met het NDICI aan te wenden 
als een mogelijkheid om de coördinatie te versterken. Gezamenlijke programmering moet 
gepaard gaan met gezamenlijke uitvoering: tijdens de fase die aan de programmering 
voorafgaat, moet de EU collectief strategische prioriteiten vaststellen en 
investeringsbehoeften/-lacunes aanwijzen en daarna moet zij bekijken hoe zij het gamma van 
instrumenten en manieren om ODA te verstrekken waarover de EU-instellingen beschikken, 
onder meer subsidies, begrotingssteun en EIB-kredieten, en de financiering van de lidstaten kan 
optimaliseren. 

Ten tweede, door sectoren te steunen waar reeds projecten geslaagd zijn en er een grote kans 
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bestaat dat die successen in de toekomst worden voortgezet. Door een katalyserende benadering 
te hanteren: sectoren kiezen die een partnerland stimulansen bieden om projecten ook zonder 
financiering voort te zetten.

Ten derde, door de lessen die uit een gemeenschappelijke EU-kennisbank werden geleerd 
strategisch en resultaatgericht aan te wenden wanneer wordt bepaald welke sectoren in een land 
prioriteit krijgen.  

Ten vierde, door beoordelingen van geslaagde en mislukte projecten te bekijken en na te gaan 
waar er een grote kans op duurzame voortzetting bestaat. Bijvoorbeeld, door sectoren te kiezen 
die tot dusver begrotingssteun hebben ontvangen en waar de investeringsbehoeften kunnen 
worden aangepakt met behulp van een combinatie van EIB-kredieten/financiële instellingen en 
expertise van de lidstaten. 

Ten vijfde, door gebruik te maken van de uitgebreide kennis die de hoofdkantoren/delegaties 
van de EU en de lidstaten hebben vergaard over succesvolle en onsuccesvolle steunmodaliteiten 
in bepaalde sectoren op het terrein. Door de steunmodaliteiten van de EU verder te blijven 
afstemmen op de lokale context waaruit de behoeften en capaciteit in het land kunnen worden 
opgemaakt. 

Ten zesde, door de instrumenten voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
ontwikkelingshulp te gebruiken om de transparantie met onze partnerlanden te verbeteren. 

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. In het licht van de omvang van de 
financieringskloof en de kleine stappen die tot dusver zijn gezet naar de verwezenlijking van 
de SDG’s is het nu tijd om strategisch op te treden en volop gebruik te maken van het financiële 
gewicht en de kennis van alle EU-instellingen en alle lidstaten – en de unieke instrumenten voor 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van ontwikkelingshulp te gebruiken – om reële effecten 
te sorteren en echte vooruitgang te boeken.


