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De wereld verandert razendsnel. Hoewel ze dezelfde waarden hebben, zetten belangrijke partners en
bondgenoten van de EU stappen terug. Juist daarom is het zo belangrijk dat het Europees Parlement
en de Europese Commissie meteen na de Europese verkiezingen de kans nemen om een voortrekkersrol
te spelen in de strijd tegen extreme armoede en bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDGs). Door dat te doen, heeft de EU een levensreddende impact en verzekert ze een welvarende en
eerlijke toekomst voor Europese burgers en miljarden mensen ter wereld.
De volgende briefing licht toe hoe kandidaten voor de Europese verkiezingen van 2019 hun beloftes in de
ONE Vote-verklaring kunnen waarmaken. En hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de EU haar internationale
toezeggingen van de komende vijf jaar – waaronder de goedkeuring van het Meerjarig Financieel Kader
voor 2021-2027 – nakomt. Want dat bepaalt of de wereld de SDGs zal behalen.
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HET IS BELANGRIJK DAT HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
EUROPESE COMMISSIE PRIORITEIT GEVEN AAN HET VOLGENDE:
Internationale toezeggingen nakomen en zorgen dat de EU haar leidende rol behoudt in de strijd
tegen extreme armoede.
De SDGs, getekend door alle 193 lidstaten van de VN, bevatten een reeks ambitieuze doelen. Het beëindigen
van extreme armoede in 2030 is er een van. De volgende ambtstermijn bepaalt of Europa haar leidende
rol behoudt bij het behalen van de SDGs en in de strijd tegen extreme armoede.
Met genoeg politieke wil en de juiste investeringen kunnen we deze strijd winnen: sinds 1990 is het deel
van de wereldbevolking dat leeft op slechts $1,90 per dag, gedaald van 35,9% naar 10%.1 Het probleem is
dat het tempo van armoedevermindering alarmerend is verminderd sinds de goedkeuring van de SDGs
in 2015, en er wordt bovendien verwacht dat dat tempo tot 2030 zal blijven dalen. Volgens het Overzeese
Ontwikkelingsinstituut (ODI) lopen 30 landen in het bijzonder het geen einde te maken aan armoede in
2030, en hebben 48 landen niet de middelen niet om zelfs maar een basisniveau van gezondheidszorg,
onderwijs en sociale bescherming te financieren.2 Dat brengt het succes van de Agenda 2030 voor
Duurzame Ontwikkeling ernstig in gevaar – voorspellingen wijzen erop dat het wereldwijde armoedecijfer
6 procent zal bedragen, en niet het doel van 3 procent.3
»» Pleit voor meer investeringen in officiële ontwikkelingshulp (ODA), zodat de EU en haar lidstaten
erin slagen om uiterlijk in 2030 0,7% van hun bni te investeren in ODA.
Extreme armoede beëindigen lukt alleen als donorlanden erin slagen hun toezegging na te komen om 0,7
procent van hun bruto nationaal inkomen (bni) toe te kennen aan ODA.4 Slechts vier EU-lidstaten (inclusief
het Verenigd Koninkrijk) hebben deze target behaald, en collectief geeft de EU maar 0,49% van het bni aan
ontwikkelingssamenwerking.5 Het volgende Meerjarige Financieel Kader (MFK) moet de EU op weg helpen om
dit doel uiterlijk in 2030 te behalen. Blijft de EU-ontwikkelingssamenwerking gemiddeld gelijk aan 20% van
het totale ODA van haar lidstaten, dan moet de EU haar ODA tijdens de volgende MFK-periode (2021-2027)
verhogen tot €140 miljard. Het huidige voorstel stelt op dit moment €123 miljard voor externe financiering voor.
»» Steun nieuwe manieren om de financiering voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen, zoals
een Europese belasting op financiële transacties.
In verschillende Europese landen is er al een nationale belasting op financiële transacties,6 zonder bewezen
impact op internationale concurrentiekracht. De onderhandelingen voor een gelijkaardige Europese
belasting zijn al jaren aan de gang. Zo’n belasting op Europees niveau zou elk jaar tussen €17 miljard en
€60 miljard aan inkomsten kunnen genereren.7 Op die manier komt er tijdens het volgende MFK meer
financiering vrij voor ontwikkelingssamenwerking, zonder daarvoor de nationale budgetten aan te spreken.
Om de totstandkoming te faciliteren, is de belangrijkste eerste stap het vastleggen van het principe van
een Europese belasting voor internationale solidariteit. Dit kan ofwel voor alle EU-lidstaten, ofwel via de
‘nauwere samenwerking’-procedure (slechts 9 lidstaten nodig).
»» Zorg ervoor dat de EU-ontwikkelingssamenwerking als hoofddoel heeft om armoede terug te
dringen en op lange termijn uit te bannen.8
EU-ontwikkelingssamenwerking is pas doeltreffend als ze gericht is op armoedebestrijding, en niet wordt
getemperd door andere beleidsgebieden zoals migratiecontrole of veiligheid. Alleen met een focus op
armoedebestrijding is ontwikkelingssamenwerking echt effectief. Daarom is het extra belangrijk dat de
EU negatieve conditionaliteit afwijst.9
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Ervoor zorgen dat EU-ontwikkelingssamenwerking zich focust op de plaatsen, problemen en mensen
die er het meest behoefte aan hebben.
Om de SDGs te behalen, is niet gewoon meer, maar ook gerichtere ontwikkelingssamenwerking
nodig. Een kernprincipe van de SDGs is om ‘niemand in de steek te laten’, wat betekent dat EUontwikkelingssamenwerking zich moet focussen op de mensen, landen en problemen die er het meest
behoefte aan hebben.10 Dat betekent twee zaken: de juiste financiële doelstellingen vaststellen en ze
vervolgens nauwgezet monitoren.

»» Zorg ervoor dat minstens 85% van EU-ontwikkelingssamenwerking bijdraagt aan gendergelijkheid.
20% van die fondsen moet gender als primair doel hebben.11
Momenteel heeft nog geen enkel land gendergelijkheid gerealiseerd, of is zelfs maar op de goede weg om
de SDG-targets te behalen die cruciaal zijn voor vrouwen en meisjes.12 Maar zolang vrouwen en meisjes
niet dezelfde mensenrechten hebben en kansen krijgen als mannen en jongens, kunnen de SDGs niet
worden gerealiseerd. Op dit moment verliezen we elk jaar $160 biljoen aan menselijke kapitaalwaarde
door genderongelijkheid – het equivalent van bijna twee keer het globale bruto binnenlands product
(bbp).13 De genderkloof sluiten zou dan ook een belangrijke stimulans zijn voor economische groei.
Ondanks deze argumenten blijven de investeringen van de EU in gendergelijkheid onvoldoende. Tussen
2014 en 2016 ging maar 24% van EU-ontwikkelingssamenwerking naar gendergelijkheid en had maar
7,7% van deze fondsen gendergelijkheid als primair doel.14

»» Zorg ervoor dat 50% van EU-ontwikkelingssamenwerking naar de minst ontwikkelde en meest
kwetsbare Afrikaanse landen gaat.
Tussen 2014 en 2016 ging slechts 25% van EU-ontwikkelingssamenwerking naar de minst ontwikkelde en
meest kwetsbare Afrikaanse landen. Toch zeggen huidige voorspellingen dat 9 van de 10 mensen die leven
in extreme armoede, zich in 2030 in het zuiden van de Afrikaanse Sahara zullen bevinden, en dat meer
dan een kwart van de lokale bevolking daar in extreme armoede zal leven.15 Daarom is het van groot belang
dat de EU zichzelf verplicht om in het volgende MFK minstens 50% van haar ontwikkelingssamenwerking
te richten op de minst ontwikkelde en meest kwetsbare Afrikaanse landen.
Bovendien moet er bij die EU-ontwikkelingssamenwerking voor worden gezorgd dat minstens 50% van de
externe klimaatfinanciering naar de minst ontwikkelde landen, kwetsbare staten en kleine eilandstaten
in ontwikkeling gaat. Want het zijn de armste bevolkingsgroepen daar die het meest worden getroffen
door de gevolgen van klimaatsverandering. Zij hebben die extra middelen nodig om zich aan voortdurend
veranderende omstandigheden aan te passen.

»» Geef 20% van EU-ontwikkelingssamenwerking aan menselijke ontwikkeling, met een prioriteit voor
levensreddende sectoren zoals gezondheid en onderwijs.
Een recent OESO-onderzoek toont aan dat slechts 11% van de EU-ontwikkelingssamenwerking naar
menselijke ontwikkeling gaat. De EU heeft echter beloofd dat dat 20% zou zijn.16 Het gevolg is dat
belangrijke, levensreddende sectoren zoals gezondheidszorg (inclusief voeding) en onderwijs niet de
investeringen kregen die ze nodig hadden om grote veranderingen teweeg te brengen. In het volgende
MFK moet de EU opnieuw het target van 20% toezeggen, die belofte ook bindend maken en elk jaar
monitoren of er voortuitgang is.17
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Bouw een sterke en hernieuwde samenwerking op met Afrika die in het belang is van zowel Afrikanen
als Europeanen.
Momenteel ondergaat Afrika een dramatische demografische transformatie: tegen 2050 zal haar
bevolking verdubbelen, waardoor er tien keer zoveel jongeren zullen zijn in Afrika als in Europa. Traditionele
ontwikkelingssamenwerking is de basis, maar de samenwerking moet verder gaan, wil ze in het belang
zijn van Afrikaanse en Europese burgers. Ze moet bovendien ook geënt zijn op gemeenschappelijke
toezeggingen. De EU moet genoeg politiek gewicht en de juiste capaciteiten garanderen voor deze
samenwerking, bijvoorbeeld door een EU-commissaris te benoemen voor Afrika.

»» Steun de mobilisatie van privékapitaal in het belang van de burger, naast ontwikkelingssamenwerking.
Gerichte investeringen in ontwikkelingssamenwerking zijn essentieel als basis voor een nieuwe,
gebalanceerde verstandhouding. Maar naast die traditionele ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk
dat de EU privékapitaal blijft mobiliseren. Alleen moeten de mechanismes waarmee dat gebeurt, zoals
het Externe Investeringsplan (EIP) en haar instrumenten, wel transparant genoeg zijn, regelmatig worden
gemonitord en – misschien wel het allerbelangrijkst – gepaard gaan met waarborgen die verzekeren dat
alle investeringen voldoen aan sociale en milieucriteria, en aan de hoogste standaarden wat betreft het
tegengaan van corruptie en belastingontduiking. Alleen dan kunnen die mechanismes echt bijdragen
aan ontwikkelingsdoelstellingen.
Specifieke targets moeten ervoor zorgen dat privé-investeringen ook in het voordeel zijn van de armste
en meest kwetsbare landen. Zulke investeringen moeten samengaan met gerichte maatregelen die het
economisch bestuur verbeteren, de regelgevende bevoegdheden van lokale besturen versterken en lokale
kleine en middelgrote ondernemingen laten groeien.

»» Verplicht EU-bedrijven en -trusts om transparanter te zijn, om zo illegale geldstromen tegen te gaan.
Er wordt geschat dat er jaarlijks zo’n $50 miljard aan illegale geldstromen – via valse facturering,
belastingontduiking en criminele activiteiten – Afrika verlaat, vaak richting een Europees land.18 Zo
berekenden de Commissie van de Afrikaanse Unie en de VN dat Duitsland 23,6% aan illegale geldstromen
kreeg uit de cacaosector van Ivoorkust, en dat Spanje 22,5% kreeg van de illegale geldstromen uit
Nigeria’s oliesector. Tegelijkertijd wordt ook de EU hard geraakt door belastingontduiking en -ontwijking –
het jaarlijkse inkomstenverlies loopt op tot ongeveer €1 biljoen.19
Wil de EU zich opstellen als leider, dan zijn er twee belangrijke maatregelen die ze kan nemen:
1. T
 rusts verplichten om hun uiteindelijke gerechtigde bekend te maken, zoals bedrijven nu al moeten
doen. Tegenwoordig vallen trusts onder de meest niet-transparante wettelijke instrumenten die gebruikt
worden voor allerlei witwaspraktijken.
2. Multinationale bedrijven verplichten om ‘land-per-landrapporten’ te publiceren met relevante financiële
en boekhoudkundige informatie over elke dochteronderneming en voor alle landen waar ze werkzaam
zijn – inclusief ontwikkelingslanden.20

»» Ontwikkel een toekomstgerichte visie rond migratie en menselijke mobiliteit.
Momenteel wordt 85% van de vluchtelingen opgevangen in ontwikkelingslanden.21 In 2017 huisde het
zuiden van de Afrikaanse Sahara zo’n 31% van het wereldwijde aantal vluchtelingen - in Europa was dat 14%.
Tegelijkertijd heeft (gedwongen en vrijwillige) migratie bewezen economische voordelen voor herkomst- en
bestemmingslanden te hebben, en draagt het bij aan een sterkere groei in bbp voor beide landen.22
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De EU moet het recht op asiel blijven handhaven en ontwikkelingslanden helpen die grote aantallen
vluchtelingen opvangen. Tegelijkertijd moet de EU het debat rond migratiebeleid veranderen en een
meer omvattende en adequate visie aannemen, zodat we ons daadwerkelijk kunnen voorbereiden op de
toekomst en niet vastzitten in kortzichtige maatregelen. Een paar simpele maatregelen doen al veel:
• Het EU-migratiebeleid moet er alles aan doen om SDG 10 en 16 te behalen in 2030,23 en moet daarop
met regelmaat worden gemonitord.
• Externe financiering die naar migratie gaat, of ze nu wordt gecategoriseerd als ontwikkelingssamenwerking
of niet, moet gebaseerd zijn op een voorafgaande behoefteanalyse die moet worden gepubliceerd.24
• De EU moet maatregelen invoeren die een veilige, ordelijke en regelmatige migratie ondersteunen,
zoals een uitgebreid Erasmus-programma en andere wettelijke migratieprogramma’s die duurzame
ontwikkeling ondersteunen. Tegelijkertijd moet de EU ook de initiatieven van de AU steunen voor meer
regionale integratie en intercontinentale mobiliteit.25
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