
1 
 

 
 
 
                                                                      UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN 
 
 

 
 

 

 
Wetenschappelijke verhandeling 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Alien De Deken 
 
 
 

MASTERPROEF POLITIEKE WETENSCHAPPEN 
Afstudeerrichting: INTERNATIONALE POLITIEK 

 
 

PROMOTOR: PROF. DR. JAN ORBIE 
 

COMMISSARIS: SARAH DELPUTTE  
 

COMMISSARIS: KAREN DEL BIONDO 
 

ACADEMIEJAAR 2011 – 2012 
 
 

 

 
 

Milieumainstreaming in het extern ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: 
Een comparatieve analyse van Bolivia en Brazilië 

aantal woorden:  23 497  



2 
 

I Dankwoord  

 

In het bijzonder wil ik mijn promotor, Professor Jan Orbie, bedanken om mij de kans te geven deze 

masterscriptie te schrijven. Vooral in de verkennende fase was zijn enthousiasme en kennis van de 

Europese buitenlandse politiek een grote inspiratiebron. Daarnaast gaat een speciale vermelding uit naar 

Ugent1010, een studentenverenging die werkt rond duurzaamheid aan de Gentse Universiteit. Zonder 

Ugent1010 had deze masterproef er ongetwijfeld anders uitgezien. Ik kreeg er de kans om mijn 

ecologische idealen om te zetten in een actief politiek engagement. Een evenwicht  vinden tussen het 

werk als werkgroep-verantwoordelijke en bestuurslid  van Ugent1010 en deze masterproef schrijven was 

niet altijd even makkelijk. Toch heb ik genoten van elke 1010-actie, van de aanplanting van het UGentbos 

tot de recto-verso campagne. Ik heb er geleerd om te argumenteren en te debatteren over ecologie, 

opzwepende teksten te schrijven en mijn organisatievermogen werd er meerdere malen op de proef 

gesteld.  Om het met de woorden van schamper te zeggen: “UGent1010 is geen groepje naïeve hippies, 

maar een ambitieuze studentenvereniging die wel degelijk het verschil maakt” (Schamper, 2012, 16 

april). 

 

Verder wil ik mijn vrienden bedanken voor de mooie studentenjaren in Gent, in het bijzonder Siona, 

Simon en Cleo. Ondanks hun drukke agenda vonden ze toch de tijd om deze masterproef na te lezen. 

Ook Isis verdient een vermelding voor haar onberispelijke taalcorrecties. Dries, Andreas en Lauren wil ik 

bedanken voor de vele studentikoze discussies over Europa, politiek en engagement. Een speciaal 

dankwoord gaat uit naar mijn ouders die me de kans gaven om vijf jaar te studeren en te genieten van 

een prachtige studententijd. Peter krijgt een gouden medaille voor steun en motivatie. Met zijn favoriete 

zin “Komaan hé” wist hij me tot in de late uurtjes te motiveren.   

 

Tenslotte schreef ik deze masterproef voor Marleen, een voorbeeld, een straffe madam.  

 

 

 

  



3 
 

II Abstract 
 

De armsten zullen het grootste slachtoffer worden van de klimaatsopwarming, zeker als het huidige 

ontwikkelingsparadigma geen milieumainstreaming toelaat. De linkt tussen ontwikkelingssamenwerking 

en klimaatverandering werd recent aangenomen op academisch- en beleidsniveau. Ook Europa heeft 

milieu geïntegreerd in haar strategiedocumenten omtrent ontwikkeling. Naast een literatuuranalyse van 

het begrip ‘milieumainstreaming’, focust deze masterscriptie zich echter op de implementatie van 

milieumainstreaming in het Europees extern ontwikkelingsbeleid. Daarnaast worden de motieven achter 

milieumainstreaming en de achterliggende belangen voor Europa bestudeerd. Milieumainstreaming kan 

een nieuwe conditionaliteit voor ontwikkelingshulp zijn, met een negatieve effect op het national 

ownership. We leerden dat er een differentie is in conditionaliteiten tegenover landen, gebaseerd op de 

relevantie van de tegenpartij voor Europa. In dit onderzoek werd daarom geopteerd om de 

onderzoeksvragen te projecteren op het Europees beleid tegenover Latijns-Amerika. Hier werd gekozen 

voor Bolivia, een economische en strategisch irrelevant land voor Europa en Brazilië, een belangrijke 

handelspartners voor de Europese Unie. De Country Strategy Papers (CSP’s) zijn de uitgelezen 

onderzoekdocumenten omdat de globale beleidsintenties hierin hun concrete invulling krijgen tegenover 

de partnerlanden. Het onderzoek geeft een antwoord op deze centrale vragen en bijvragen door 

enerzijds de Europese bijstand wat milieu betreft en anderzijds van milieunoden geïdentificeerd door 

Bolivia en Brazilië te vergelijken.  
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DEEL I  

1 Inleiding 
 

“The poorest people,  those least responsible for climate change and least able to cope with it, 

will suffer the earliest and the most from climate change” (World Bank , 2007, p. 3) 

Hoewel  klimaatsverandering het meest veroorzaakt wordt door geïndustrialiseerde landen, is er weinig 

of geen verband tussen het veroorzaken van de opwarming van de aarde en het dragen van de gevolgen. 

Het Zuiden zal het grootste slachtoffer worden van de opwarming van onze planeet. De integratie van 

het milieuaspect in ontwikkelingssamenwerking is een oproep om de theorie over ontwikkeling opnieuw 

te formuleren.  

“Indien niet,  zal iedereen - in het bijzonder de armen - leven in een steeds wanordelijkere en klimaat-

beschadigde wereld” (Randers, 2012, p. 20). Het citaat komt uit het nieuwe rapport en 

toekomstprojectie voor 2052 van de onderzoeker Jurgen Randers uit de Club van Rome. Dezelfde Club 

publiceerde in 1972 Limits to Growth, wat milieuproblematiek voor het eerst op de internationale 

agenda heeft gezet. Zeker vandaag is een verandering van het beleidsysteem nodig, met een lange 

termijnsvisie en klimaatvriendelijke oplossingen (Club of Rome, 2012). 

“Climate change is a development, economic, and investment challenge. It offers an opportunity 

for economic and social transformation that can lead to an inclusive and sustainable 

globalization. That is why addressing climate change is a critical pillar of the development 

agenda” (Zoellick, Bali Climate Change Conference, 2007). 

Deze woorden illustreren de sterke link tussen ontwikkeling en klimaatverandering en de internationale 

erkenning van de interdependentie van de domeinen op academische- en beleidsvlak. 

Geïndustrialiseerde landen moeten nadenken hoe ze milieu zullen integreren in hun ontwikkelingsbeleid, 

want klimaatverandering kan de oorzaak worden -zijn al de oorzaak- van vele andere sociale en 

milieuproblemen.  
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1.1 Korte schets van de probleemstelling 
 

Ook Europa erkent de correlatie tussen beide thema’s en milieu lijkt steeds frequenter geïntegreerd  in 

het Europees ontwikkelingsbeleid. Volgens enkele auteurs, waaronder Gupta en Van Der Grijp (2010) 

heeft de Unie echter nog een lange weg af te leggen. Zo blijkt er een “grote divergentie te zijn tussen de 

beleidsintenties van de EU en de uitvoering hiervan in de praktijk” (Gupta & van der Grijp, 2010, p. 168). 

Als we milieumainstreaming vergeleken met gendermainstreaming in het Europees ontwikkelingsbeleid, 

werd er hetzelfde implementatiedeficit vastgesteld.  Deze implementatieproblematiek vormt het eerste 

onderdeel van deze masterproef, waaruit volgende centrale vraag met bijhorende deelvragen werd 

opgesteld: 

 In hoeverre is milieu geïntegreerd in het Europese extern ontwikkelingsbeleid? 

 Zijn de nationale milieunoden effectief vertaalt in Europese milieubijstand?  

 Respecteert milieumainstreaming het national ownership of is het een extra conditionaliteit voor ODA? 

Hettne, Soderbaum & Stalgren (2010) argumenteren dat de Europese strategie afhankelijk is van de 

tegenpartij en haar bijhorende relevantie en macht. Ook in Gupta en Van der Grijp (2010) kwamen tot de 

vaststelling dat de EU duidelijk een verschillend niveau van milieumainstreaming in ontwikkelingsbeleid  

hanteert in verschillende continenten. Daarnaast blijkt dat de motieven achter het Europees beleid niet 

altijd normatief zijn, zoals aangenomen in de theorie Normative Power Europe van Manners (2002), maar 

eerder gezocht worden moet worden in marktgeoriënteerde drijfveren. De tweede centrale vraag en 

bijhorende bijvraag die we ons stellen is dan ook gebaseerd op deze literatuur (cf. 2.2) :  

 Wat zijn de motieven achter milieumainstreaming en aan welke Europese belangen zijn ze gekoppeld?  

 Gaan er economische of eerder normatieve motieven schuil achter het Europees ontwikkelingsbeleid? 

Deze twee onderzoeksvragen werden geprojecteerd op een het continent Latijns-Amerika. De 

masterproef analyseert milieumainstreaming in het Europees extern ontwikkelingsbeleid en het verschil 

in een beleid tegenover het ontwikkelingsland Bolivia en de opkomende economie Brazilië binnen dit 

continent. Op basis van een mogelijk verschil kunnen er conclusies getrokken worden over de motieven 

en belangen achter het gevoerde Europees beleid.  
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1.2  Structuur 
 

Voordat we de centrale vragen trachten te beantwoorden, worden eerst de hoofdcomponenten van de 

masterproef geduid. Daarna behandelen we het centrale onderwerp in een literatuurstudie. Synergiën 

en wisselwerkingen tussen ontwikkelingssamenwerking en milieu komen aan bod, aangevuld met  de 

nodige kritiek op milieumainstreaming. Hierna wordt het onderwerp vergeleken met gender proofing. 

Het grootste deel van de literatuurstudie is gewijd aan de positie van de Europese Unie met betrekking 

tot milieumainstreaming en de financiële verbintenissen tegenover ontwikkelingslanden. Tenslotte 

sluiten we dit literatuurgedeelte af met een korte zijsprong naar de motieven achter het Europees extern 

beleid.  

In de inleiding werd de probleemstelling al kort behandeld, maar de methodologie kwam niet aan bod. 

Hoofdstuk drie gaat grondig in op deze twee elementen met inbegrip van de gegevensverzameling, een 

gedetailleerd overzicht van de onderzoeksfasen en de vooropgestelde hypotheses voor het onderzoek. 

Daarnaast wordt in hoofdstuk vier het onderzoeksgebied afgebakend, de Europese ontwikkelingshulp 

bestemd voor Latijns-Amerika geschetst en een selectie gemaakt van de casestudylanden. Gezien het 

relatieve korte bestek van deze masterproef en de grote omvang van het onderzoek, werden er twee 

representatieve landen gekozen. De landen voldoen aan de selectiecriteria voor de onderzoeksopzet en 

hebben een verschillend niveau van belang voor Europa. Er werd gekozen voor Bolivia en Brazilië.  

Vervolgens werd een onderzoekskader ontworpen om milieumainstreaming na te gaan in de CSP’s 

tegenover de twee geselecteerde landen. In deze programmadocumenten kan het werkelijke 

implementatiedeficit nagegaan worden. In de eerste onderzoeksfase worden de nationale 

milieuprioriteiten beschreven en geanalyseerd in een politiek wetenschappelijk kader. De tweede 

onderzoeksfase  omschrijft de Europese milieubijstand die de geselecteerde landen ontvangen. Tenslotte 

worden beide vergeleken, waaruit zal blijken bij welke van de hypothesen de onderzoeksbevindingen het 

meest aanleunen. We sluiten deze masterproef af met de conclusie, die de voornaamste resultaten van 

dit onderzoek samenvat.  
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2 Situering van het onderwerp 

2.1 Terminologie: concepten en definiëring 
 

Voorafgaand aan het literatuuronderzoek worden de kernbegrippen geduid die in de masterproef zullen 

worden gebruikt. De hoofdcomponenten waarrond de masterproef is opgebouwd verdienen een 

verdere toelichting en afbakening om terminologische verwarringen te voorkomen. Dit onderdeel zal 

bondig de centrale concepten bespreken.  

 

2.1.1 De Europese Unie  
 

De Europese Unie is een unieke entiteit, ook wel eens systeem sui generis genoemd (Vogler, 2011). 

Nagenoeg alle landen en regio’s in de wereld hebben een breed spectrum van economische, politieke en 

sociale relaties met de Europese Unie (EU). De toenmalige grondleggers de unie hadden niet voor ogen 

dat de EU een toekomstige speler op het wereldtoneel zou worden. Deze onopzettelijke omschakeling 

naar een grootmacht zorgt ook in de academische literatuur, vooral in het veld van internationale 

relaties en EU-studies, voor een eindeloze onenigheid over welke rol de EU moet innemen (Hettne, 

Soderbaum, & Stalgren, 2010). Bovendien zijn de beleidsvoorkeuren onder de EU-lidstaten niet per 

definitie homogeen en zullen de lidstaten niet noodzakelijkerwijs een gemeenschappelijk standpunt 

innemen (Van Schaik, 2009).   

 

De lidstaten nemen wel frequent een gemeenschappelijke positie in en aanvaarden een verenigde 

externe vertegenwoordiging in bepaalde domeinen, zoals dialoog over commerciële belangen en 

onderhandeling over het milieu (Groenleer, Martijn, & Schaik, 2007). Vogler (2011) bevestigt dat de EU 

meer handelt als a single actor in handels- en  klimaatbeleid (Vogler, 2011) dan in andere domeinen.  

 

De studie naar het Europees extern beleid begint nagenoeg altijd met de vraag waar het beleid wordt 

geformuleerd en waar de beslissingsmacht ligt. De EU zal hier als een geheel beschouwd worden, omdat 

de lidstaten vaak een gemeenschappelijke positie innemen in de centrale onderwerpen van deze 

masterproef. Ten slotte zal enkel de externe dimensie van het Europees ontwikkelingsbeleid tegenover 

Zuid-Amerika bekeken worden; deze bevoegdheid ligt hoofdzakelijk bij de Europese Commissie (EC) 

omdat de Raad en het Europees parlement dit domein zelden behandelen. Europese 

ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika is eerder ingegeven door gemeenschappelijke 
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belangen van de Unie dan nationale interesses van de lidstaten, omdat deze de Latijns-Amerikaanse 

regio als minder prioritair aanschouwen in hun nationaal ontwikkelingsbeleid (Morrissey, 2009).  

 

2.1.3 Milieu-en klimaat mainstreaming  
  

Het begrip ‘mainstreaming’ werd voor het eerst gehanteerd om de complete  integratie te beschrijven 

van het beleid van adaptatie aan klimaatverandering in de nationale ontwikkelingsprogramma’s (Huq, 

Rahman, Konate, Sokona, & Reid, 2003). De term ‘milieu- en klimaatmainstreaming’ is de laatste jaren 

veel gebruikt in de academische literatuur en het concept ‘mainstreaming’ werd ook steeds belangrijker 

in het klimaatbeleid en onderhandelingen. Mainstreaming wordt aangewend als een synoniem van het 

begrip ‘integratie’. Volgens een definitie van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 

(United Nations Development Programme, UNDP) verwijst mainstreaming naar de integratie van 

adaptatiedoelstellingen, strategieën, beleid, maatregelen of handelingen zodat ze deel uitmaken van het 

nationaal of regionaal ontwikkelingsbeleid (UNDP, Human Development Report 2005, 2005). De term 

wordt ook vaak geassocieerd met het proces waarbij men rekening houdt met de gevolgen van 

klimaatverandering bij het nemen van beslissingen over ontwikkelingshulp (OESD, 2006).  

 

Gupta en van der Grijp hanteren een uitgebreide en actuele definiëring van milieu en- klimaat 

mainstreaming  met inbegrip van het ontwikkelingsbeleid die relevant is voor deze masterproef: 

 

“Mainstreaming van milieu- en klimaatproblemen in ontwikkelingssamenwerking is het proces 

waarbij beleid, programma’s en projecten worden  [her]ontworpen, [her]georganiseerd en waarbij 

men deze opnieuw gaat evalueren aan de hand van klimaatadaptatie en –mitigatie.. Deze 

mainstreaming betekent dat beleid, programma’s en projecten inzake ontwikkeling beoordeeld 

worden op basis van hun invloed op de kwetsbaarheid van de mensen en de duurzaamheid van de 

ontwikkelingstrajecten en het nemen van verantwoordelijkheid om opnieuw een nieuw traject uit te 

stippelen, indien nodig. Mainstreaming vereist dat alle sociale actoren in het proces aanwezig zijn en 

vraagt om zo veel mogelijk veranderingen in het huidig beleid”  (Gupta & van der Grijp, 2010, p. 77). 
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Hoewel klimaatverandering en milieu beide algemeen bekende begrippen zijn, worden deze concepten 

op het politieke vlak vaak foutief als synoniemen gebruikt. Klimaatverandering is slechts een van de 

beleidsonderdelen die onder het milieubeleid vallen, maar door het veelvuldig gebruik van het concept 

werd klimaatverandering de laatste decennia vaak verwoord als een alleenstaand begrip. Omdat 

Klimaatverandering  slechts een component is van het overkoepelde domein milieu, wordt gekozen om 

het begrip ‘milieumainstreaming’ te hanteren in de terminologie van de masterproef. 

 

2.1.4 Klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking 

 

Elk decennium heeft zijn eigen ontwikkelingsparadigma.  Voor de Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, 

waar het raamverdrag van het klimaatverdrag (of UNFCC-United Nations Framework Convention on 

Climate Change) van de Verenigde Naties (VN) werd ondertekend, hanteerde men de term 

klimaatverandering op een heel andere manier. Gupta en van der Grijp (2010) stellen: “het werd 

beschouwd als een abstracte, mondiale, technologische en economische uitdaging. Het klimaatdiscour 

kaderde als een mondiaal probleem in academisch onderzoek, politieke verklaringen en het 

klimaatverdrag, maar de term ‘lokaal’ werd nauwelijks gebruikt” (p. 24). 

 

 Klimaatverandering werd oorspronkelijk gezien als een technisch en sectorspecifiek probleem, met 

weinig relevantie voor beleidsmakers en veldwerkers in het domein van de ontwikkeling. Verklaring 

hiervoor is dat de twee domeinen bestudeerd werden door verschillende academische disciplines: 

“klimaatverandering door de natuurwetenschappen en ontwikkelingssamenwerking door sociale 

wetenschappen”(Cohen, 1998, geciteerd in Huq, Rahman et al., 2003, p. 6). Recentelijk onderging 

klimaatverandering een paradigmaverschuiving, waarna het aanschouwd werd als een menselijk, lokaal 

en ontwikkelingsprobleem. Het is in dit kader dat het idee ontstond om het milieu- en het 

klimaatprobleem te mainstreamen in het ontwikkelingsbeleid. De integratie van het milieuaspect in 

ontwikkelingssamenwerking is een oproep om de theorie over ontwikkelingssamenwerking te 

herformuleren (Gupta & van der Grijp, 2010). Verschillende onderzoeken linken deze twee termen aan 

elkaar waarbij algemeen aangenomen wordt dat de integratie van beide kan bijdragen tot het proces 

naar een meer uniforme en rechtvaardige aanpak van mondiale milieu- en economische problemen 

(Swart, Robinson, & Cohen, 2003).  

 



17 
 

2.2  literatuuranalyse  

2.2.1 Milieumainstreaming in ontwikkelingssamenwerking 
 

Klimaatverandering, een fenomeen waarvoor voornamelijk geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk 

zijn, treft vooral landen in het Zuiden. Bovendien is de efficiëntie van ontwikkelingssamenwerking 

afhankelijk van de klimaatverandering, omdat een bepaald soort ontwikkelingstheorie invloed heeft op 

klimaatsverandering. Daarenboven heeft de opwarming van de aarde ook gevolgen voor welk paradigma 

er in de ontwikkelingssamenwerking gehanteerd dient te worden (Gupta & van der Grijp, 2010). De 

sterke interdependentie tussen klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking wordt erkend in de 

recente literatuur, waardoor ook Halsnæs en Trærup (2009) menen: “de belangrijkste doelen met 

betrekking tot armoedebestrijding worden in ontwikkelingslanden ernstig beïnvloed door het klimaat, 

waardoor adaptatiemaatregelen dan ook moeten worden aangepakt in het kader van het 

ontwikkelingsbeleid” (Halsnæs & Trærup, 2009, p. 765).  

 

Dit deel van de masterproef zal de synergiën en wisselwerkingen tussen ontwikkelingssamenwerking  en 

aanpassing aan de klimaatverandering verduidelijken, door enerzijds literatuur te behandelen die de 

milieumainstreaming-benadering als positief aanschouwd, aangevuld met bedenkingen en opmerkzame 

nuanceringen van deze aanpak. Hierna wordt er gekeken of ook in andere ontwikkelingsdomeinen 

climate proofing een positief gegeven is. Ten slotte wordt het grootste een deel gewijd aan de positie 

van de Europese Unie wat milieumainstreaming in ontwikkelingssamenwerking betreft. 

 

2.2.2 De band tussen klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking  
 
Sinds de Earth Summit in 1992 werd armoedebestrijding niet langer gezien als een alleenstaand gegeven, 

waardoor de link tussen klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking een belangrijk academisch 

onderzoekonderwerp werd (UNDP, 2010). Klimaatverandering heeft een directe impact op 

ontwikkelingsdomeinen zoals landbouw en een indirecte inwerking op sociale kwesties zoals armoede en 

onderwijs, brengt migratiegolven op gang en zorgt voor conflicten tussen verschillende sociale groepen 

(Huq, Reid, & Murray, 2006). De aanpak van beide problemen moet dus gelijktijdig gebeuren omdat 

klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking elkaar wederzijds beïnvloeden. Ook Huq en Ayers 

(2008) nemen aan dat er twee grote voordelen zijn aan de milieumainstreaming van ontwikkelingshulp. 

Climate proofing van ontwikkelingshulp heeft vrijwel onmiddellijk effect en brengt een win-winsituatie 
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voor beide domeinen met zich mee; zo kan de integratie van klimaatverandering in 

ontwikkelingssamenwerking het adaptatievermogen aan klimaatverandering op nationaal en lokaal 

beleidsniveau versterken en bijdragen tot bewustwording. Anderzijds kunnen door de 

mainstreamingbenadering maladapaties1 vermeden worden (Huq & Ayers, 2008). 

 

Gupta en van der Grijp (2010) voegen nog een morele dimensie  toe. Ze menen dat het ongepast is te 

wachten tot landen in het Zuiden ontwikkelen en hulp te verlenen zonder milieumainstreaming, 

gebaseerd op het negatieve toekomstperspectief van de klimaatopwarming (Gupta & van der Grijp, 

2010). Deze visie gaat radicaal in tegen de Evironmental Kuznets Curve2 (EKC), die stelt dat een land eerst 

een fase van economische groei moet doorgaan, met bijhorende milieudegradatie, waarna er 

automatisch minder vervuiling en milieudegradatie optreedt (Cole, Rayner, & Bates, 1997). Deze stelling 

kreeg veel kritiek en recenter onderzoek toont aan dat milieuverontreiniging niet noodzakelijkerwijs 

toeneemt met economische groei (Levinson, 2000). Om deze morele dimensie tenslotte te vervolledigen 

meent Tearfund dat onvoldoende vooruitgang geboekt is in de zevende Millennium Development Goal3 

(MDG) en dat “de kwetsbaarheid van de lokale bevolking verhoogd kan worden door het gebruik van 

onaangepaste ontwikkelingsprogramma’s en projecten” (Tearfund, 2006, geciteerd in Gupta & Van Der 

Grijp, 2010, p.25).  

 

2.2.3 De mainstreamingbenadering onttrokken van zijn oorspronkelijk doel? 

 

In bovenstaande literatuur worden verschillende argumenten naar voren geschoven om een 

synergetische strategie te hanteren en over het algemeen wordt de milieumainstreaming benadering 

positief geëvalueerd. Toch zijn bedenkingen en opmerkzame nuanceringen bij deze aanpak nodig. Een 

eerste bedenking is de effectiviteit ervan en de vraag of de integratie van de klimaatproblematiek in het 

ontwikkelingsbeleid niet eerder een symbolisch engagement is dan een concrete verbintenis (Huq, Reid, 

& Murray, 2006). Zo zijn er vele ontwikkelingslanden bang dat milieumainstreaming een kunstgreep is 

                                                           
1
 “Maladaptaties zijn acties of investeringen die kwetsbaarheid voor klimaatimpact eerder versterken dan verminderen. Dit kan 

inhouden dat de kwetsbaarheid verschuift van de ene sociale groep naar de andere; Dit houdt ook in dat het risico verschoven 
kan worden naar generaties in de toekomst of naar andere ecosystemen”(Ayers,2009 in Ayers, Huq, & Chandani, 2010, p. 234).  
2
 De EKC is een grafische voorstelling van de hypothese van nobelprijslaureaat Simon Kuznet die meent dat er een omgekeerde 

'U' relatie is tussen inkomen en ongelijkheid. Later werd deze hypothese uitgebreid met een omgekeerde U-vormige relatie 
tussen economische ontwikkeling en de milieukwaliteit: the Environmental Kuznets Curve (Cole, Rayner, & Bates, 1997).  
3
 De zevende millenniumdoelstelling streeft naar een duurzaam leefmilieu. Deze doelstelling is een van de acht concrete doelen 

die erop gericht zijn om armoede te verminderen tegen 2015.  De Milleniumdoelstellingen werden in 2000 door 189 landen 
aangenomen in de United Nations Millenium Declaration (UN, 2000).  
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van de ontwikkelde landen om te voorkomen dat er hiervoor nieuwe en additionele financiering 

voorzien moet worden (Klein, 2008). Om die reden is er een levendig debat ontstaan over de 

additionaliteit van Official Development Assistance (ODA) die bestemd is voor klimaatgerelateerde 

projecten. Ayers et al. (2010) menen in dit debat dat klimaathulp door ODA te hanteren logisch is, omdat 

“de doelstellingen van ontwikkelingshulp aanzienlijk overlappen met die van milieuadaptatie, gezien het 

feit dat de kwetsbaarheid voor klimaatverandering afhangt  van het vermogen van een samenleving om 

te gaan met en zich aan te passen aan klimaat gerelateerde risico's” (Ayers, Huq, & Chandani, 2010, p. 

233).  

 

Michaelowa en Michaelowa merken anderzijds op dat er geen limitatie staat op het gebruik van ODA-

fondsen voor ontwikkelingsactiviteiten die verband houden met klimaatverandering. Zo is er geen 

definitie van de OECD Development Assistance Committee die deze additionaliteit verder specifieert 

(OESD/DAC,2004 in Michaelowa & Michaelowa, 2007). Volgens Klein (2008) zijn investeringen in 

klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden noodzakelijk en zijn ontwikkelde landen bereid om de 

additionele middelen te verhogen, maar het knelpunt  lijkt  om overeenstemming te bereiken over de 

financiering  in het kader van het UNFCCC (Klein, 2008). Op Tabel 1 zien we een overzicht van het 

bovengenoemde  debat over milieumainstreaming.  

 

Tabel 1: Pro’s en contra’s van geïsoleerde adaptatie en van milieumainstreaming in de context van de  

financiering van milieumainstreaming, zoals waargenomen tijdens de UNFCCC-onderhandelingen. 

 

Stand-alone adaptation                                                            Mainstreamed adaptation 

 

Pro 
Easy to calculate new and additional funding needs 
Greater country ownership 
 

 
More efficient in implementation 
More effective, more sustainable impact 
 

Con 
High administrative costs when scaled up 
Synergies with development may be missed 
 

 
Difficult funding situation, possibly diverting ODA 
Seen as imposing conditionalities 
 

 

Bron: (Klein, 2008, p. 47) 
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Omdat zowel ontwikkelingsprojecten als klimaatgerelateerde activiteiten allebei gefinancierd worden 

door ODA, moeten ze afgestemd worden op dezelfde doelstellingen. Waar echter conflicten ontstaan 

tussen klimaatverandering en ontwikkelingsdoelstellingen, moet er rekening mee gehouden worden dat 

milieumainstreaming geen afbreuk doet aan bestaande ontwikkelingsprioriteiten (Huq & Ayers,2008).  

Ook Michaelowa en Michaelowa staan eerder afwijzend tegenover ODA gebruikt voor 

klimaatgerelateerde activiteiten. Ze menen dat deze activiteiten niet de hoogst mogelijke impact op 

armoedebestrijding  hebben en omdat er slechts enkele domeinen zijn waarbinnen de prioriteiten van 

klimaat en ontwikkelingssamenwerking overlappen (Michaelowa & Michaelowa, 2007). 

Milieumainstreaming in ontwikkelingssamenwerking kan volgens hen enkel als “niet alleen de 

doelstellingen van sommige marginale activiteiten, maar de algemene oriëntatie van beide samenvallen” 

(Michaelowa & Michaelowa, 2007, p. 11).  

 

Verder kan milieumainstreaming een nieuwe vorm van conditionaliteit voor ODA creëren, wat in conflict 

kan komen met het national ownership van de ontwikkelingslanden (Gupta & van der Grijp, 2010). Dit 

kan leiden tot een onenigheid tussen de belangen van de externe donoren, die hun investeringen 

duurzaam willen maken op lange termijn en de ontwikkelingslanden, die het national ownership in 

ontwikkelingsprioriteiten en de controle over de nationale ontwikkelingsbudgeten veilig willen stellen 

(Ayers & Dodman, 2010, in Ayers, Huq & Chandani, 2010). Ook Klein (2008) meent dat donoren 

milieumainstreaming gebruiken als een nieuwe conditionaliteit, terwijl dit net een proces moet zijn dat 

vanuit het land zelf gedreven is (Klein, 2008). Ten slotte gaan er ook andere opportunistische motieven 

schuil achter het gebruik van ODA voor milieumainstreaming, want klimaat gerelateerde activiteiten  

vinden vlotter ODA-financiering omdat het relatief gemakkelijker is om succesindicatoren te 

identificeren dan bij ODA-investeringen in armoedebestrijding. “De resultaten kunnen ‘verkocht’ worden 

aan twee verschillende beleidsvelden” (Michaelowa & Michaelowa, 2007, p. 18). 

 

2.2.4 Toetsing aan een tweede transversale domein van ontwikkelingshulp: gender  

 

Om milieumainstreaming binnen ontwikkelingssamenwerking diepgaand te onderzoeken, wordt hier een 

zijsprong gemaakt naar een ander mainstreamingdomein. Milieumainstreaming is echter een vrij recente 

benadering in vergelijking met de integratie van Gender in het ontwikkelingsbeleid. Dit werd ontwikkeld 

in de context van de transitie van een Women in Development (WID)-benadering in de jaren 1970 (Lister 

& Carbone, 2006) naar het Gender and Development (GAD) ontwikkelingsmodel (Kessler, 2008), terwijl 



21 
 

de integratie van milieumainstreaming in ontwikkelingssamenwerking pas aangenomen werd na de 

Earth Summit in 1992 (Halsnæs & Trærup, 2009). Daarom is gender het uitgelezen domein om te 

vergelijken met milieumainstreaming. De overige transversale thema’s in ontwikkelingssamenwerking 

gedefinieerd door de Europese ontwikkelingsconsensus: democratie en mensenrechten, 

gendergelijkheid en HIV/aids (Commission, EU Concensus on Development, 2005) werden recenter 

aangenomen. 

 

In het onderzoeksveld van gendermainstreaming meent Bacchi (2011) dat “een geïsoleerde methode van 

genderanalyse geen echte en betekenisvolle verandering in de genderongelijkheid kan bereiken” (Bacchi, 

2010, p. 32). Hoewel gendermainstreaming ontstaan is uit de frustratie dat genderongelijkheid teveel in 

afzonderlijke institutionele eenheden behandeld werd, moet het aanvullend zijn op speciale eenheden 

voor genderongelijkheid, niet vervangend (Bacchi, 2010). Deze additionaliteit komt niet voor in dit 

literatuuronderzoek naar milieumainstreaming.  

 

Er heerst een controversieel debat over de werkelijke implementatie van gendermainstreaming (Bacchi 

& Eveline, 2010). Om dit te illustreren citeren de auteurs Woodward (2001): “staten maken eigenlijk 

gebruik van het beleid als een excuus om vrouw-gerichte programma's te verminderen” (Woodward, 

2001, geciteerd in Bacchi & Eveline, 2010, p.43). Aanvullend zegt Woodward (2001) zelf dat men “de 

greep dreigt te verliezen op sectoren waar genderbewustzijn slechts minimaal aanwezig is onder het 

moto dat ze al ‘gemainstreamed’ zijn” (Woodward, 2001, p. 23). Debusscher (2010) komt in haar 

onderzoek naar gendermainstreaming tot een conclusie die vergelijkbaar is met de bevindingen van 

Gupta en van der Grijp (2010) in hun onderzoek naar milieumainstreaming. Zo kan gendermainstreaming 

binnen de EU op beleidsniveau “als een succes gezien worden binnen de bureaucratie en wordt dit 

effectief gebruikt als een technocratisch instrument door institutionele actoren die normaal betrokken bij 

het beleidsproces” (Debusscher, 2010, p. 25). Aan de andere kant is gendermainstreaming als een 

praktisch Europees instrument “niet-transformerend, eendimensionale en niet-participatie” (Debusscher, 

2010, p. 26). Ook Gupta en van der grijp (2010) menen dat er “een grote divergentie is tussen de 

beleidsintenties van de EU en de uitvoering ervan in de praktijk” ( p. 168). Dit onderwerp biedt meteen 

ook een opstapje naar de positionering van de Europese Unie in het milieumainstreaming debat.  
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2.2.4  De positie van de Europese Unie in  milieumainstreaming in ontwikkelingssamenwerking 

 

De Europese Unie meet zich de laatste jaren een voortrekkersrol aan in het klimaatdebat. De 

milieunormen van de EU behoren tot de meest ambitieuze van de wereld (Commissie, 

milieudoelstellingen, 2010) en aanpassing aan de klimaatverandering staat hoog op de Europese 

klimaatagenda (Ayers, Huq, & Chandani, 2010).  Europa is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de 

mondiale ontwikkelingshulp, waarin het zijn milieudoelstellingen preventief probeert te integreren  

mede “omdat ontwikkeling in het Zuiden bijna altijd een verhoging van CO²-uitstoot met zich meebrengt” 

(Gupta & van der Grijp, 2010, p. 313). Vaeza (2006) stelt dat het echter een moeilijke 

evenwichtsoefening tussen de beleidsdomeinen zal zijn: “dan blijft de vraag nog welk beleidsdomein de 

prioriteit krijgt: ontwikkelingssamenwerking of klimaatsverandering” (Vaeza, 2006, p. 293). 

 

Overzicht van het Europees beleid ter ondersteuning van milieumainstreaming  

Milieumainstreaming lijkt steeds frequenter geintegreerd in de Europese beleidsdocumenten. De 

European Development Consensus4 bevestigt dat milieumainstreaming een van de vier cross cutting 

issues is van ontwikkelingshulp (Commission, 2005). Voorafgaand aan deze consensus was er de EU 

Strategy on Climate Change and Development Cooperation, een van de belangerijkste instrumenten om 

milieu meer te integreren in het ontwikkelingsbeleid, met als doel om partnerlanden te helpen bij het 

behalen van klimaatdoelstellingen, met respect voor het national ownership (Commission, EU Strategy 

on Climate Change in the Context of Development Cooperation, 2003).  

 

Ayers et al. (2010) beschouwen deze beleidsdocumenten als “een belangerijke stap in de EU denken over 

klimaatverandering en ontwikkeling door beiden expliciet te koppelen apprecieert de EU hun 

interderpendentie” (p. 238). Uit deze overeenkomsten werd the EU Action Plan on Climate Change in 

2004 en the Global Climate Change Alliance (GCCA)5 in 2007 aangenomen om de doelstellingen van de 

voorgaande documenten effectief te implementeren (Ayers, Huq, & Chandani, 2010). In tegenstelling tot 

het actieplan heeft de alliantie wel een additioneel financieringsbudget van 60 miljoen euro. Slechts “een 

druppel op een hete plaats vergeleken bij wat nodig is om tegemoet te komen aan de adaptatienoden 

van ontwikkelingslanden” (Ayers, Huq, & Chandani, 2010, p. 240).  

                                                           
4
 The European Concensus on Development werd aangenomen in 2005 door de Europese Unie en geeft uitleg over de 

vernieuwde doelstellingen in het Europees ontwikkelingsbeleid tegenover ontwikkelingslanden (Commission, EU Concensus on 
Development, 2005). 
5
 Het GGCA opereert ook als dialoogplatform tussen de Europese Unie en de meest kwetsbare ontwikkelingslanden om samen 

te werken in de strijd tegen klimaatverandering (GCCA, 2007).  
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De Commissie schonk in haar Groenboek uit 2007 veel aandacht aan milieumainstreaming (Commissie, 

Groenboek, 2010), wat wijst op een groeiende steun voor de integratie van klimaatspecifieke activiteiten 

in ontwikkeling (Behrens, 2008). Met het witboek uit 2009 menen Ayers et al. (2010) dat er een terugval 

is van de Europese engagementen en een verontrustende inname van een afwachtende houding,  eerder 

dan de anticiperende strategie. Ook de vele tekortkomingen van de EU Communication on the 

Copenhagen Climate Agreement zijn een goed voorbeeld van de moeite die de EU heeft om “de retoriek 

van zijn verantwoordelijkheid te vertalen in actie die voldoet aan de verplichting om de adaptatie in 

kwetsbare ontwikkelingslanden te ondersteunen” (Ayers, Huq, & Chandani, 2010, p. 246). In de evaluatie 

van het EU-actieplan uit 2007 weerklonken de woorden dat “klimaatverandering nog moet geïntegreerd 

worden in het externe EU-ontwikkelingsbeleid met partnerlanden’(ECORYS-NEI 2007 in Behrens, 2008, p. 

35), waaruit Behrens concludeert dat de Commissie nog altijd aan het begin staat van een volledige 

erkenning van milieumainstreaming in  ontwikkeling (Behrens, 2008).  

 

Uit de recentste communicatie van de Commissie uit 2012, Trade, Growth and Development, blijkt dat 

het Europees ontwikkelingsbeleid hervormd zou kunnen worden. Deze communicatie noemt de 

economische groei in landen als China, Brazilië en India een signaal dat “handelgedreven ontwikkeling 

mogelijk is en dat [een vrijemarkt economie] een belangrijke rol kan spelen in het genereren van groei” 

(Commission, 2012, p. 18). Verder wenst de EU zijn handel- en ontwikkelingsbeleid vooral te richten op 

de Least Developed Countries (LDC’s). Naast handel zal de focus van het ontwikkelingsbeleid nog altijd op 

armoedereductie liggen. Bovendien zal er meer ingespeeld worden op “de noden, capaciteiten en 

middelen van de [ontvangende] landen” (Commission, 2012, p. 7). In de communicatie wordt niet 

gesproken over milieumainstreaming; het valt dus nog af te wachten in hoeverre dit aan bod zal komen 

als de handelgedreven ontwikkelingsstrategie door de andere Europese instellingen wordt goedgekeurd.  

 

Er is bewijs van verhoogde integratie van milieu in het extern ontwikkelingsbeleid van de EU tegenover 

zijn partnerlanden in verschillende beleidsdocumenten op programmaniveau, zoals de Country and 

Regional Strategy Papers (CSP’s/RSP’s). Europa ondersteunt ontwikkelingslanden om milieu te 

integreren in hun nationale actieplannen voor ontwikkeling (Commissie, Groenboek, 2010). Bovendien 

zijn vele ontwikkelingslanden zelf begonnen met klimaatrisico's te integreren in hun sectorale en 

nationale ontwikkelingsplanning of stellen ze een National Adaptation Programmes of Action (NAPA’s), 
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wat hen in staat stelt belangrijkste en urgente activiteiten met betrekking tot adaptatie te omlijnen 

(Klein, 2008).  

 

Uit een onderzoek van de European Court of Auditors (ECA) blijkt echter dat er slechts een zwakke 

milieuanalyse van het land beschreven staat in de CSPs en dat de ingang van milieu in de CSPs minimaal 

is (ECA, 2005, in Gupta & van der Grijp). Dit wijten ze aan de beperkte interesse van de partnerlanden 

voor het milieuprobleem, maar ze erkennen ook de tekortkomingen van de Commissie, omdat het “de 

juiste land- en milieuanalyse niet heeft uitgevoerd en nauwelijks gebruik heeft gemaakt van de 

belangrijkste milieu-integratietools” (ECA, 2006, p. 10 geciteerd in Gupta & Van der Grijp, 2010, p. 196). 

Om hierin verbetering te brengen worden er met de nieuwe generatie van CSP’s systematische een CEP 

uitgewerkt (cf. 8.1.1). Deze CSP’s, waar de globale beleidsintenties hun concrete invulling krijgen op het 

nationale niveau, zullen centraal staan in het empirisch gedeelte van de masterproef.  

 

Milieumainstreaming: een nieuwe beleidsdoelstel ling zonder extra financiering?  

Idealiter zou voor de financiële steun van milieumainstreaming “de Europese Unie en haar lidstaten 

akkoord moeten gaan met een transparant, op principes gebaseerd en verantwoordelijk mechanisme 

voor de toewijzing van adaptatiefinanciering, wat resulteert in een adequaat, nieuw en additioneel 

budget” (Klein, 2008, p. 49). Er is nood aan een transparanter en coherente financieringsmechanisme 

een uitbreiding van de financiële bijdrage van de Unie, gebaseerd op de mondiale financiële behoeften 

van de klimaatverandering in de ontwikkelingslanden (Behrens, 2008). 

  

De Europese milieumainstreaming-strategie heeft geen eigen geldfondsen en haalt zijn budget van de 

Thematic Strategy for the Environment and Sustainable Managment of Natural Recourses, including 

Energy (ENRTP), opgericht in 2007 door de Europese Commissie. Het ENRTP-programma is “de 

belangrijkste financieringsbron van de Europese Unie voor klimaat gerelateerde budgetten in het 

Europees ontwikkelingsbeleid” (Gupta & van der Grijp, 2010, p. 187). Het thematische programma heeft 

voor de periode 2007-2013 een budget van 804 miljoen euro, verdeelt over vijf hoofdthema’s (cf. 8.1.2). 

Deze thema’s ondersteunen klimaatgerelateerde activiteiten in ontwikkelingslanden, maar vooral het 

tweede hoofdthema, promotie van implementatie van EU-initiatieven, is relevant bij de uitvoering van 

het Europees beleid inzake milieumainstreaming (Ayers, Huq, & Chandani, 2010).  
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Klaarblijkelijk is de Unie gevoelig voor de negatieve evaluatie van de implementatie van de Europese 

beleidslijnen en tracht ze deze kritiek te weerleggen door het grootste deel van het ENTRP-budget naar 

dit thema te laten doorvloeien. Bovendien kondigde de Commissie in 2009 aan dat de ontwerpbegroting 

517 miljoen vrijmaakt voor de nieuwe strategie van het ENRTP die de periode 2011-2013 bestrijkt, 

waarmee het indicatieve bedrag van de € 404 miljoen verhoogd werd met 28% (Commission, ENTRP: 

2011-2013 strategy paper & multi-annual Indicative Program, 2010).  Met deze nieuwe strategie tracht 

de EU ook de Annual Action Programmes (APA), de jaarlijkse uitvoeringsverslagen onder het  ENRTP 

(Behrens, 2008), beter te verbinden met de overkoepelende strategie. Hoewel het ENRTP-programma 

het belangrijkste fonds vormt voor klimaat gerelateerde budgeten, zijn er ook initiatieven binnen 

verschillende directoraten-generaal onder diverse thematische programma's en begrotingslijnen 

(Behrens, 2008).  

 

2.2.5  Europa van de dubbele standaarden?  

 
Op het internationale toneel wil de EU zich graag het imago van een Normative Power Europe (NPE)6 

aanmeten (Manners, 2002 in Lightfoot & Burchell, 2005). Uit verschillende academische onderzoeken 

blijkt dat de motieven achter een Europees beleid niet altijd normatief zijn, maar eerder moeten gezocht 

worden in marktgeoriënteerde drijfveren. Omdat dit geen theoretisch gecontesteerd gegeven is, wordt 

hier een eerder beknopte zijsprong gemaakt naar deze thematiek, noodzakelijk omdat dit deel uitmaakt 

van de centrale probleemstelling.  

 

Novitz (2008) bevestigt dat zolang er geen constitutionele herziening van het mandaat van de EU komt, 

de belangrijkste doelstellingen van de EU hoofdzakelijk marktgericht blijven en we rekening moeten 

houden met “de mogelijke invloed hiervan op de externe betrekkingen” (p.154). Ook Feres (2000) meent 

dat “achter de officiële retoriek dat Europese ontwikkelingshulp deel uitmaakt van een de creatie van een 

‘strategische partnerschap7’, [...] eerder andere belangen, zoals handel en promotie van investeringen 

[schuilen]” (Freres, 2000, p. 65). Als we kijken naar de verschillen binnen dit Europees extern beleid dan 

                                                           
6
 Normative Power Europe (NPE) is een term die voor het eerst gebruikt werd door Ian Manners in 2002 en wordt vaak gebruikt 

bij de analyse van het Europees extern beleid, waarin vaak ter discussie staat of de EU wel of niet een normatieve macht is 
(Forsberg, 2011).  
7
 Er zijn negen Europese strategische partnerschappen met derde landen (Brazil, Canada, China, India, Japan, Mexico, Rusland, 

Zuid-Afrika en de Verenigde Staten) en een regionaal strategisch partnerschap met Centraal-en Latijns-Amerika (EU-LAC). 
Officieel fungeert een strategisch partnerschap als een algemeen kader voor beide partners en de dialoog wordt op Summit-
niveau gehouden (Renard, 2010). De strategische partnerschappen liggen onder vuur door hun ontransparant, inconsequent en 
te breed karakter (Biscop & Renard, 2009) 
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volgen we Hettne et al. (2010) die menen dat er markante verschillen bestaan in het Europees 

buitenland beleid tegenover verschillende regio’s. Bovendien zou de Europese strategie aanzienlijk 

gekleurd zijn en afhankelijk van de tegenpartij en haar bijhorende relevantie en macht (Hettne, 

Soderbaum, & Stalgren, 2010). Volgens Van den Brande (2008) zouden “duurzame ontwikkeling en 

milieubeleid een subtiele manier zijn om een de (neoliberale) economische agenda te bevorderen” (p. 

172) in Europa en dat “bescherming van het milieu als normatief objectief uiteindelijk ondergeschikt blijft 

aan economische doelstellingen” (Van den Brande, p. 176). Om dit gedeelte af te sluiten met Lightfoot 

and Burchell (2005) die menen “het bijzonder moeilijk zal zijn om de historische inzet voor economische 

ontwikkeling van de EU te verenigen met de nieuwe zorg voor milieubescherming” (p. 11 ).  

 

Uit dit literatuurdeel blijkt dat de EU een belangrijkste wereldwijde voortrekkersrol kan spelen in de 

strijd tegen de opwarming van de aarde, mits ze aan een aantal voorwaarde voldoet. Zo moet de EU de 

juiste aanpak weten te vinden om klimaatverandering in de ontwikkelingssamenwerking te integreren en 

moet ze haar beleidsintenties weten om te zetten in een gebruiksklaar beleid. Bovendien is er nieuw en 

aanvullende financiering nodig voor milieumainstreaming en voldoende ruimte voor national ownership 

en voldoende opvolging en steun komt voor milieumainstreaming in de nationale actieplannen (Klein, 

2008).   
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3. Formulering van de probleemstelling en methodologie 

3.1  Centrale probleemstelling en onderzoeksrelevantie 

 

Deze masterproef focust op de externe dimensie van milieu in het Europees ontwikkelingsbeleid en wil 

door twee centrale onderzoeksvragen de actuele situatie schetsen van milieumainstreaming in het EU 

ontwikkelingsbeleid en de werkelijke implementatie hiervan.  Ten eerste, stelt zich de vraag in hoeverre 

milieu geïntegreerd is in verscheidene Europese beleidsdocumenten omtrent ontwikkeling en tot op 

welke hoogte de werkelijke milieunoden, geïdentificeerd door de partnerlanden, effectief vertaald 

worden in Europese milieubijstand. Ten tweede onderzoekt deze masterproef wat de drijvende krachten 

achter milieumainstreaming zijn en aan welke Europese belangen deze gekoppeld zijn. Zo wordt 

nagegaan of het beleid louter gebaseerd is op de intentie van de EU om een mondiale voorbeeldrol te 

spelen in klimaatsverandering en om deze Europese waarden en normen op internationaal vlak uit te 

dragen, of veeleer op een poging de EU om haar (geopolitieke en economische) belangen na te streven.  

 

Het ontbreken van operationele begeleiding bij milieumainstreaming in ontwikkelingssamenwerking, 

zorgt ervoor dat er in partnerlanden slechts een beperkt draagvlak en gelimiteerd vermogen is om dit 

transversale thema en de coördinatie ervan aan te pakken (UNDP, 2010). De relevantie van deze 

masterproef is dan ook om de problemen die zich voordoen in verscheidene programmadocumenten op 

te sporen en zo de motieven van de EU achter dit beleid te identificeren: zijn de motieven eerder 

normatief of gebaseerd op bepaalde belangen?  

 

Voorafgaand onderzoek bevestigt de verschillende intercontinentale aanpak van milieumainstreaming in 

het Europees ontwikkelingsbeleid. Zo zijn er markante beleidsverschillen tegenover, “ACP-landen, 

Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen” (Gupta & van der Grijp, 2010, p. 256). Deze 

masterproef onderzoekt veeleer de aanwending van een verschillend integratiebeleid binnen het 

continent Latijns-Amerika meer bepaald tussen twee representatieve landen (cf. 3.2.2). 
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3.1.2 Gegevensverzameling en onderzoeksfasen 

 

Deze onderzoeksvragen zullen opgelost worden door de integratie van milieumainstreaming in Europese 

programmadocumenten zoals de Country Strategy Papers (CSP’s) en de National Indicative Programmes 

(NIP’s) te analyseren en te vergelijken met de National Communications8 (NC’s) en nationale 

klimaatplannen. Voor het eigenlijke onderzoek zal een comparatieve data-analyse van milieunoden van 

de casestudylanden toegevoegd worden. Het onderzoek zal  daarna gebeuren in drie fases: 

 

De casestudylanden hebben allebei de klimaatconventie ondertekend en zijn hierdoor verplicht om een 

NC op te stellen. In de eerste fase worden hierin de milieunoden van een land onderzocht. Hiernaast 

zullen ook andere nationale documenten geanalyseerd worden, waaronder de nationale klimaatplannen 

en ontwikkelingsprogramma’s. De nationale ontwikkelingsprogramma’s zijn echter te verschillend om de 

resultaten uit het onderzoek via een kwantitatief en kwalitatief onderzoekskader te analyseren en zullen 

enkel dienen om de NC’s en nationale klimaatactieplannen te verifiëren. Ook in het tweede deel van de 

CSP’s is een overzicht bijgevoegd van het nationale beleid van het ontwikkelingsbeleid van het 

partnerland. Er gaat een voorkeur naar de analyse van de NC’s en de andere nationale documenten, 

omdat de Europese commissie een zeer grote invloed heeft op de hoofdinhoud en structuur van de CSP’s 

(Davalos, 2002).  

 

Een tweede fase zal twee generaties van de CSP’s en de NIP’s analyseren. De CSP’s zijn  bilaterale 

overeenkomsten tussen de EU en partnerlanden en ze zijn zeer belangrijke instrumenten door hun 

cruciale rol in de Europese ontwikkelingsplanning- en implementatie (Painter & Ulmer, 2002 in 

Debusscher, 2010). Milieumainstreaming-beleid in de praktijk kan hierin geanalyseerd worden. We 

vergelijken de eerste generatie CSP’s en NIP’s (2002-2006) met de laatste generatie CSP’s en NIP’s (2007-

2013) om het integratieproces van milieu te kunnen beoordelen. In deze fase gaan we ook de Country 

Environmental Profiles (CEP’s) bekijken. Er wordt gekozen voor een analyse van de resultaten per 

domein: energie, ontbossing, biodiversiteit en landbouw.  

                                                           
8
 De nationale communicatiedocumenten van non-annex I landen zijn terug te vinden op de website van the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) online op: http://unfccc.int/national_reports/non-
annex_i_natcom/items/2979.php  
 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
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Deze indeling is gebaseerd op het onderzoek van Gupta en van der grijp (2010, p. 259) en hierin zullen 

telkens de adaptatie- en mitigatienoden9 geanalyseerd worden. De derde fase van het onderzoek 

beoordeelt of de link tussen de behoeften en de eisen voldoende is. Weerspiegelen de 

hulpvoorzieningen van de Europese Unie de behoeften van de partnerlanden of is er een wanverhouding 

tussen het aanbod van ontwikkelingshulp en de behoefte aan klimaathulp? Het onderzoek zal een 

antwoord trachten te bieden op deze deelvraag van de centrale probleemstelling.   

 

3.1.3 Hypotheses voor het onderzoek 

  

Uit deze vraagstelling komen er meteen twee hypotheses naar voren. De eerste hypothese stelt dat 

Europa dubbele maten en gewichten hanteert in haar extern beleid tegenover verschillende landen wat 

milieumainstreaming in het Europees ontwikkelingsbeleid betreft. Als het extern beleid van Europa 

omtrent milieumainstreaming tegenover de twee representatieve landen in Latijns-Amerika grote 

verschillen vertoont, dan zal de eerste hypothese gelden:  

 

 In het Europees ontwikkelingsbeleid is er meer milieumainstreaming en minder respect voor het 

national ownership tegenover economische en strategisch minder belangrijke landen -hiervoor 

wordt het land Bolivia aangewend - en eerder tolerant tegenover landen die belangrijk zijn voor 

de Europese Unie - met name de opkomende economie Brazilië. 

 

Indien er geen merkwaardig verschil is tussen de mate van milieumainstreaming in het Europees extern 

ontwikkelingsbeleid  in Bolivia en Brazilië dan zal de tweede hypothese van toepassing zijn:   

 

 Europa hanteert een beleid op basis van het Europese verlangen om zijn normen en waarden te 

verspreiden door zijn relaties met andere regio’s in de wereld en daardoor is er geen 

onderscheidende aanpak in zijn relaties met minder ontwikkelde landen.  

 

                                                           
9
  De Europese strategie beschrijft adaptatie als volgt: “antwoorden en oplossingen die de kwetsbaarheid zouden kunnen 

verminderen ten opzichte van de klimaatsverandering, individuele en collectieve aanpassingen risicomanagement, inclusief de 
aanpassing van praktijken, processen en structuren van de systemen”. Mitigatie wordt in de Europese strategie gedefinieerd als: 
“alle interventies om de antropogene uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hetzij door reductie aan de bron niveau of 
door Co²-opslag door middel van ‘carbonsinks’” (Commission, Annual Action Plan under the EU stategy on Climate Change in the 
context of Development Cooperation, 2004).  
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De hypotheses zijn extreem geformuleerd, zodat er verwacht wordt dat ze allebei in kracht zullen 

afnemen tijdens de onderzoeksfase. Een realistischere verwachte uitkomst van het onderzoek naar de 

motieven zal wellicht een vermenging zijn van beide hypothesen. Zo stellen ook Gupta en Van Der Grijp 

(2010) vast dat het huidige Europese ontwikkelingsbeleid gebaseerd is op een samenstelling van 

verschillende motieven: “altruïstische doelen om de Millenniumdoelstelling te halen, een steeds 

belangrijker wordende veiligheidsdoelstelling na elf september en ideologische belangen om mede het 

democratisch kader te bevorderen met bedoeling de economische instellingen te liberaliseren”(Gupta & 

Van Der Grijp, 2010, p. 236). Na afloop van de onderzoeksfase zal blijken bij welke hypothese de 

resultaten van het onderzoek in de masterproef het meest zal aansluiten. 
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4 Afbakening van het onderzoeksgebied in Latijns-Amerika 
 

Het onderzoek richt zich op Latijns-Amerika omdat milieu en klimaat in het EU-ontwikkelingsbeleid 

tegenover dit continent een hoofdprioriteit is. Dit komt door de specifieke geografische kenmerken van 

dit continent; met name de grote hoeveelheid natuurlijke rijkdommen, de aanwezigheid van ongeveer 

de helft van de tropische bossen op aarde en de uitzonderlijke biodiversiteit. Latijns-Amerika is zeer 

kwetsbaar voor de klimaatverandering en figuur 1 illustreert de belangrijkste verwachte effecten van 

klimaatopwarming in het toekomstscenario voor 2050:  

 

Figuur 1: De verwachte impact van klimaatverandering op Latijns-Amerika in 2050 

 

 

Bron: (Landa, Ávila, & Hernández, 2010). Online beschikbaar op: http://www.grida.no/graphicslib/detail/expected-impacts-of-

climate-change-in-2050_16e0 
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De Europese Commissie ziet het milieu als “een belangrijk cross cutting issue en dit wordt erkend in alle 

mogelijke EU-interacties met Latijns- Amerika” (Commissie, Mid term Review and Regional Indicative 

Programme 2011-2013 for Latin-America,2010, p 39). De welvaart op lange termijn is afhankelijk van het 

juiste gebruik en beheer van de natuurlijke rijkdommen en kan de economieën in de landen van Latijns-

Amerika duurzaam versterken. Een goede verstandhouding en transparantie van beleid tussen de Unie 

en partnerlanden in Latijns-Amerika kan het verschil maken in het huidig milieu- en ontwikkelingsbeleid 

(Commission, Regional Programming Report,2006). Bovendien gaf de Europese Unie in 2006 aan dat het 

zijn relatie met Latijns-Amerika wenste te versterken door een hernieuwde strategie, omdat de 

economische band met het continent alsmaar belangrijker wordt. De Unie hoopt Latijns-Amerikaanse 

landen te kunnen helpen door er “stabiliteit, veiligheid en duurzame ontwikkeling te ondersteunen, 

gebaseerd op eigen ervaringen” (Commission, a stronger partnership between the EU and Latin-America, 

2006, p. 15).   

 

Er vinden ingrijpende veranderingen plaats binnen het continent, waarbij er enorme vooruitgang werd 

geboekt op politiek, economisch en sociaal vlak. In de analyse van Santander en de casestudy van 

Morrissey, auteurs in The European Union and the Global South (2010) over de relatie tussen de EU en 

Latijns-Amerika, blijkt dat te vaak het waardengeladen motief van een win-winsamenwerking naar voren 

wordt geschoven. De eigenlijke beweegreden zou een versterkte Europese aanwezigheid en grotere 

toegang tot de afzetmarkten van de emerging powers zijn (Santander, 2010; Morrissey, 2010). De 

masterproefhypothese leunt aan bij de resultaten van Hettne et al. (2010) in hun onderzoek naar de 

relatie tussen de EU en het Zuiden, waarin ze besluiten: “hoe sterker de wederpartij op het gebied van 

actorschap, hoe meer concessies van de EU. Met zwakkere ‘partners’ de EU dicteert veel meer van de 

voorwaarden”(Hettne, Soderbaum, & Stalgren, 2010, pp. 264-265).  

 

Zo blijkt dat er weinig conditionaliteit opgelegd wordt aan economisch groeiende landen, zoals Oost-

Aziatische, maar dat de EU wel voorwaarden hecht aan haar zakelijke betrekkingen met Afrika (Hettne, 

Soderbaum, & Stalgren, 2010). Deze resultaten liggen in de lijn met de vooropgestelde hypothese, waar 

het onderzoek zal analyseren in hoeverre de milieuvoorwaarden in het Europees ontwikkelingsbeleid 

verschillen binnen een continent zelf waar er zowel emerging powers en ontwikkelingslanden 

voorkomen. 
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4.1 Europese ODA bestemd voor Latijns-Amerika 
 

De Europese Unie is de grootste donor van het continent, met ongeveer 450 miljoen euro bestemd voor 

Latijns-Amerika (Commission, Mid term Review and Regional Indicative Programme 2011-2013 for Latin-

America 2010). Opmerkelijk is de evolutie in prioriteiten van Europees ontwikkelingsbudget: waar 

armoedebestrijding en sociale uitsluiting op eerste EU-LAC Summit in 199910 nog prioriteit kregen, werd 

dit op de EU-LAC Summit in mei 2008 in Lima met een tweede gerelateerde prioriteit uitgebreid; 

namelijk duurzame ontwikkeling, milieu, klimaatverandering en energie (EU-LAC Summit 1999:18, EU-

LAC Summit 2008: 10, in Morrissey 2009). Het ontwikkelingsbudget wordt op complexe manier verdeeld: 

Europese financiële hulp wordt op zowel regionaal, subregionaal als bilateraal niveau gedistribueerd 

(Morrissey, 2009).  

 

Omdat het Europese ontwikkelingsbudget verdeeld is tussen vele initiatieven binnen verschillende 

directoraten-generaal onder diverse thematische programma's en begrotingslijnen (Behrens, 2008) was 

het  essentieel om de efficiëntie en coördinatie van deze Europese interventies te verhogen. In deze 

optiek werd het Development Cooperation Instrument (DCI) in 2006 in leven geroepen, waardoor de 

thematische lijnen zijn vervangen door vijf globale thematische programma’s. Hierdoor krijgen 

klimaatgerelateerde domeinen meer aandacht en is de complementariteit tussen verschillende 

financieringsinstrumenten meer verzekerd (Commission, ENRTP,2007).  

 

Het budget van de thematische programma’s valt onder de bevoegdheid van het DG Ontwikkeling en het 

DG Buitenlandse betrekkingen van de Commissie. Voor de concrete implementatie en activiteiten is the 

EuropeAID Cooperation office (Aidco)11 verantwoordelijk, inhoudelijk gebaseerd op de algemene 

oriëntatie en richtlijnen die wordt beschreven in de CSP’s en de NIP’s (Morrissey, 2009). De concrete 

uitvoering van de CSPs en distributieprioriteiten van het bilaterale budget voor de relevante periode 

wordt geregeld in de NIP’s. In de tweede generatie van het NIP (2007-2013)  is er meer aandacht12 voor 

milieu als cross cutting issue (Commission, Mid term Review and Regional Indicative Programme, 2010).  

                                                           
10

 De EU-LAC is een bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van De Europese Unie, Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied die tweejaarlijks plaatsvind. De eerste EU-LAC-Top werd gehouden in Rio de Janeiro in juni 1999 (Commission, 
2012).  
11

 “The Europe Aid Cooperation office ( AidCo) is opgericht in 2001 binnen de Commissie om expertise te consolideren in project-
en programmamanagment en de implementatie van alle externe assistentie in derde landen” (Morrissey, 2009, p. 163). 
12

 Om de doelstellingen onder het DCI uit te voeren, werd in 2010 the Latin America Investment Facility (LAIF) opgericht om 
additionele financiering te voorzien voor noodzakelijke investeringen waaronder milieubescherming een van de budgettaire 
prioriteiten is (Commission, Development and Cooperation- Europeaid, 2012). 
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4.2 Selectie van de representatieve landen 
 

Binnen Latijns-Amerika zijn twee representatieve landen geselecteerd voor het onderzoek die voldoen 

aan bepaalde criteria om de probleemstelling en de vooropgestelde hypotheses aan af te toetsten. Er 

werd eerst gezocht naar een specifiek land waar de nationale milieunoden hoog zijn en er economische 

belangen op het spel staan voor de Unie. Voor het tweede land werd er nagegaan in welk land de 

behoeften op het vlak van milieu hoog zijn, maar waar de economische relevantie van het land minimaal 

is voor de EU. In dit gedeelte zal er gepoogd worden om onderstaand schema in te vullen en het 

eventueel nog aan te vullen met andere criteria.   

 

Figuur 2: criteria voor de selectie van de representatieve landen van het onderzoek 

 nationale milieunoden economische belangrijk  
voor de EU? 

hypothese 

    

Land 1 (L1) hoog Ja minder milieumainstreaming in 
ontwikkelingsbeleid?/meer 
national ownership? 

 
Land 2 (L2) hoog    Nee 

 
meer milieumainstreaming in 
ontwikkelingsbeleid?/ minder 
national ownership? 

 

    
Bron: eigen selectieontwerp 
 
 

Een eerste aanvullend criteria is de stabiliteit van de Europese ODA-hulp: zowel in L1 als in L2 zouden 

nauwelijks budgetaccomodaties van Europese ontwikkelingshulp mogen voorkomen, zodat de 

bevindingen van het onderzoek relevant blijven. Uit het rapport van the Inter-American Development 

Bank blijkt dat binnen de Andesgemeenchap alleen Bolivia kan rekenen op constante Europese 

ontwikkelingshulp. Bovendien is Brazilië het enige land van de Mercosur13 “waar de doorstroming van 

Europese ODA stabiel bleef” (Inter-American Development Bank, 2002, in Morrissey 2009, p. 167).   

 

De tweede maatstaf is de participatie van de ontvangende landen: een gelijkaardige graad van 

samenwerking en betrokkenheid met de EU in zowel L1 en L2  is wenselijk. Zo kan een gebrek aan 

participatie uitgesloten worden als oorzaak van minder of meer milieumainstreaming. Hiervoor werd er 

                                                           
13

 Mercosur (Mercado Commun del Sur) is een douane-unie die werd opgericht in 1991 als resultaat van het eerder begonnen 
integratieproces tussen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. De doelstelling van Mercosur is een gemeenschappelijke 
markt, aangegeven in het verdrag van Asunción (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Brasil, 2010).  
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gekeken naar de samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerikaanse landen op horizontaal 

projectniveau om de algemene participatiegraad van de representatieve landen te evalueren. Binnen de 

LAC-landen kan men vooral in de landen van de Mercosur, waaronder Brazilië en Argentinië, een grotere 

betrokkenheid en samenwerking met de EU terugvinden. Iets geringere participatie is te vinden in de 

Andesregio, maar zowel Ecuador, Peru als Bolivia  behalen een ruime participatiegraad. Vooral landen als 

Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panama, Guatemala en Costa Rica scoren opvallend slecht wat 

betrokkenheid betreft (Morrisey, 2009).  

 

Een derde element is de verhouding tussen de Europese ODA-steun op regionaal en billateraal niveau. Er 

werd gekozen voor een casestudy tussen twee landen in Latijns-Amerika, daarom is een grotere 

bilaterale Europese ODA-stroom opportuun in beide landen. Voor de periode 2007-2013 kregen zowel 

de Andesregio als Mercosur ongeveer 50 miljoen euro. De meeste Europese fondsen werden verleend 

aan de regio Centraal-Amerika met ongeveer 75 miljoen euro. Zoals aangegeven in tabel 2 wordt 

Europese ontwikkelingshulp voor Latijns-Amerika voornamelijk bilateraal verdeeld. Zo wordt slechts 50 

miljoen euro regionale ontwikkelingssteun voor de hele Andesregio voorzien, terwijl Bolivia  234 miljoen 

euro bilaterale Europese ODA ontvangt. Als we kijken naar de verdeling van zowel de technische als de 

financiële Europese ontwikkelingshulp binnen Latijns-Amerikaanse staten dan zien we dat het grootste 

deel van de klassieke ODA logischerwijs doorvloeit naar de armste landen in de Andesregio en Centraal-

Amerika. Meer geavanceerde ontwikkelingslanden, zoals de landen binnen Mercosur, krijgen recent 

vooral Europese ondersteuning om economische samenwerking te bevorderen (Morrissey, 2009).  

 

Tabel 2: Bilaterale Europese ontwikkelingshulp voor Latijns-America (2007-2013) uitgedrukt in miljoenen. 

 

land                                                   domein 
                                              (van toepassing voor 2007-2013)   

 totaal 
(2007-2012) 

Argentinië 
 
Bolivia 
 
Brazilië 
Chili 
Colombia 
 
Costa Rica 
Ecuador 
 
El Salvador 
 
Guatemala 

Education/vocational training (32.9%); economic competiveness (35%); strengthening 
EU-Argentina relations (32.1%) 
Generating economic opportunities (41%); action against drug production and 
trafficking (33.5%), sustainable management of natural resources ( 25.5%)  
EU-brazil relations (70%); sustainable development (30%) 
Social cohesion (40%); education (20%); innovation and competiveness (40%) 
Peace and stability (70%); Rule of Law, justice, and human rights (20%); productivity, 
competition , and trade (10%) 
Modernization to promote social cohesion (75%); regional integration (25%) 
Boosting social measures (54%); creating sustainable economic opportunities and 
improving regional integration 
Social cohesion and public safety (70%); economic growth, regional integration and 
trade (30%) 
Social cohesion and public safety (70%); economic growth, regional integration (65%) 

65 
 

234 
 

61 
41 

160 
 

34 
137 

 
121 

 
135 
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Honduras 
 
Mexico 
 
Nicaragua 
 
Panama 
 
Paraguay 
Peru 
Uruquay 
Venezuela 
 
Totaal 

Social cohesion (50%); management of forestry resources (30%); improving the legal 
system and public safety (20%)  
Social cohesion and dialogue on which policies to implement (40%); sustainable 
economy and competitiveness (35%); education and culture (25%) 
Governance and democracy (17.5%) education (35%); macroeconomic support (44,5%); 
Institutional support for programmes in specific economic sectors (5%) 
Modernizing and strengthening institutions to promote social cohesion (75%); 
integration with Central America (25%) 
Education (81,2%); regional and international economic integration (18,8%) 
Rule of law and governance (20%); integrated social development (80%) 
Social and regional cohesion (60%); innovation, research, economic development (40%) 
Modernizing and decentralizing the state (50%); sustainable economic growth and 
diversified production (50%) 
 

223 
 

55 
 

214 
 

38 
 

117 
132 
31 
40 

 
1,838 

 

 
 

  

Bron: Gecompileerd uit gegevens Tabel 8.3 ‘Programmed Biltaeral EU assistance, 2007-2013’ van Morrisey, 2009, p. 169 en eigen 

dataverzameling op EuropeAid Cooperation Office, “External Cooperation Programmes”, beschikbaar op: 

http://ec.europe.eu/europeaid_index_en.htm.  Geraadpleegd op 8 maart, 2012.  

 

Een vierde criterium is de aanwezigheid van milieu in de ontwikkelingsdomeinen die Europese fondsen 

ontvangen binnen landen in Latijns-Amerika. Uit bovenstaande figuur blijkt dat in slechts drie landen 

deze voorwaarde aanwezig is: Bolivia,  Brazilië en Honduras. Als men echter de drie vorige criteria 

toepast op Honduras, blijkt het niet geschikt te zijn als representatief land. Er is een hogere financiering 

op regionaal niveau voor Centraal-America, een slechte participatiescore en onstabiele Europese ODA-

hulp. In alle 4 de criteria komt terug dat zowel Brazilië en Bolivia geschikt zijn als representatieve landen. 

In het volgende deel wordt nagegaan of ook de vooropgestelde economische belangen en milieunoden 

van toepassing zijn.  

 

 

  

http://ec.europe.eu/europeaid_index_en.htm
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4.3 Selectie introductie: beschrijving van Brazilië 

4.3.1 Brazilië en de European Unie: de economische en politieke belangen  

 

Op het vlak van handel is Brazilië een belangrijke export- en importpartner van de EU, zoals aangegeven 

in figuur 3: 

 

Figuur 3: Handel in goederen tussen EU27 en Brazilië uitgedrukt in miljard euro 

 

 

Bron:gegevens uit Brazil: ‘Main Economic Indicators’ Eurostat (Comext, Statistical Regime 4), bijgewerkt op 10 januari, 2012.  Online beschikbaar 

op: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113359.pdf, geraadpleegd op 15 maart, 2012. 

 

Het Braziliaanse aandeel in de Europese import en export bedraagt 2,3% en daarmee was het in 2010 de 

negende belangrijkste handelspartner van de EU (Eurostat, 2012). Hierdoor wil Europa Brazilië in de 

toekomst een belangrijkere plaats geven in haar externe beleid. Een voorbeeld hiervan is het bilaterale 

verdrag dat in 2007 werd gesloten met Brazilië, waardoor de EU haar geloofwaardigheid in de 

interregionale relaties met de Mercosur zelf op het spel zette. Ondanks de consequente intentie van de 

EU om een Association Agreement (AA) af te sluiten met Mercosur14 met het oog op een EU-Mercosur 

                                                           
14

 De onderhandelingen voor een interregionaal EU-Mercosur Association Agreement (AA) werden gestart in 1999, 
maar werd opgeschort in 2004. Uit een reeks informele contacten in 2009 en 2010 bleek dat de onderhandelingen 
mogelijk terug opgestart zullen worden (Commission, 2010). Volgens een onderzoek van het Joint Research Centre 
van de EC, zou het economisch voordeel van een AA voor de EU echter gering zijn, bovendien zouden er negatieve 
gevolgen voor de Europese  landbouwsector aan gekoppeld zijn (Burrell, et al., 2011).  
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113359.pdf
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vrijhandelszone, zag de EU het bilaterale verdrag als een zeer beduidend strategisch instrument, zeker in 

het “economisch balancing and brandwagoning” (Hardacre, 2009, p. 237) van de Unie. 

 

Voorheen was de Europese strategie slechts berust op ontwikkelingssamenwerking, maar door de 

opkomende economische macht van Brazilië voelde de Unie zich genoodzaakt om een strategisch 

partnerschap met Brazilië aan te gaan. Hierdoor werd de EU verdacht van economische motieven in zijn 

kruistocht voor regionale integratie (Hardacre, 2009). Ook Santander (2009) merkt op dat Europa de 

economische samenwerking met Brazilië steeds belangrijker vindt: “een van de meest fundamentele 

veranderingen in de Europese post-Koude Oorlog strategie in Latijns-Amerika, is dat de Europeanen 

steeds meer verlangen om een nauwere relatie met Brazilië te ontwikkelen”(p.110). Dit is enerzijds 

gemotiveerd door het vooruitzicht op een nieuwe consumentenmarkt voor Europese bedrijven en 

anderzijds om een tegengewicht te bieden aan de overheersende economische draagwijdte van de 

Verenigde Staten in de regio (Santander, 2009).   

 

Naast handel is de EU-Brazilië relatie gebaseerd op ontwikkelingssamenwerking, voornamelijk geregeld 

via bilaterale overeenkomsten, met twee prioritaire domeinen: verbetering van de bilaterale 

betrekkingen en milieu (MEMO/11/651). Toch zit Brazilië waarschijnlijk niet te wachten op (wat in hun 

ogen kan gezien worden als) een extra conditionaliteit in de vorm van milieumainstreaming. Dit blijkt uit 

de waarschuwende woorden van Dilma Roussef tijdens een topontmoeting in oktober 2011, waarbij ze 

de EU opriep tot “het nastreven van economische groei en niet enkel te vertrouwen op strengheid” 

(Roussef in European Voice, 2011, 4 maart 2012).  

4.3.2 Nationale ecologische noden van Brazilië 

 

Brazilië is een van de prominente landen in het klimaatdebat, waardoor Brazilië op vlak van ecologie 

vaak geïnternationaliseerd wordt (Cason, 2011, p. 260), door de ecologisch essentiële rol van het 

regenwoud in het Amazonestroomgebied in de mondiale gezondheid van onze planeet (Hochstetler & 

Kerck, 2007). Het Amazonewoud heeft een oppervlakte van ruwweg zes miljoen vierkante kilometer, 

waarvan ongeveer 60% op Braziliaanse grondgebied (World Resourses Institute, 2007), zoals ook 

geïllustreerd op figuur 4. Het Amazonebekken is een enorm kwetsbare regio binnen Latijns-Amerika en 

voornamelijk landbouw en klimaatsverandering zijn verantwoordelijk voor de bosdegradatie (Davidson & 

Araujo, 2012) met interne migratie en een stijgende ruraal-urbane migratie tot gevolg (Cason, 2011).  
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Figuur 4: Spreiding van het Amazonewoud in noordelijk Latijns-Amerika 

 

 

Bron: Amazon Rainforest Biodiversity (Butler, 2006). Geraadpleegd op 20 maart 2012. Online beschikbaar op:  

http://rainforests.mongabay.com/0305.htm. 

 

Het ontwikkelingstraject van Brazilië wordt niet gekenmerkt door een hoog niveau van milieubewustzijn. 

Bovendien herzag de Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden in mei 2011 de boswet van 1965 (De 

Standaard, 2011). Een goedkeuring van Dilma Roussef kan kleinschalige landeigenaren vrijstellen van 

herbebossing en zorgen dat ze niet meer gepersecuteerd kunnen worden voor onwettige boskap voor 

2008 (BBC News, 2011). “Brazilië wil de grootste landbouwproducent ter wereld worden”( De Standaard, 

2011, 8 maart, 2012) en deze wetswijziging moet de landbouwproductie verhogen, ten koste van het 

Amazonewoud. Toch moet de impact van de klimaatverandering op Brazilië enigszins genuanceerd 

worden, omdat er geen totale ontwrichting van het Braziliaans ecosysteem voorzien wordt, zoals in 

sommige regio’s in Sub-Sahara Afrika en kleine eilandstaten wel het geval is (Working Group on Climate 

Change and Development Latin America, 2006).  

 

De activiteiten op het vlak van ecologie in Brazilië hebben een substantieel grotere invloed op de rest 

van de wereld. Daarom dient het land door financiële en technologische ondersteuning gestimuleerd te 

worden om haar binnenlands beleid duurzaam te hervormen. Deze stimuleringsmaatregelen moeten 

http://rainforests.mongabay.com/0305.htm
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geleverd worden door de rijke geïndustrialiseerde landen, die in de ogen van de Brazilianen een 

historische verantwoordelijkheid dragen voor de klimaatproblemen. Brazilië staat enorm negatief 

tegenover een mogelijke internationalisering en verkiest absolute soevereiniteit over milieubeleid en het 

Amazonestroomgebied (Cason, 2011). Volgens Cason is het “gezien de wereldwijde bedreiging voor het 

milieu, […], niet minder absurd om te denken dat externe actoren […] de Brazilianen willen vertellen wat 

ze moeten doen met hun milieu” (Cason, 2011, p. 265). 
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4.4 Selectie: beschrijving van Bolivia 

4.4.1 Bolivia en de Europese Unie: de economische en politieke belangen 

 

Het economische belang van Bolivia voor de EU is verwaarloosbaar blijkt uit de handel in goederen op 

figuur 5:  

 

Figuur 5: Handel in goederen tussen EU27 en Bolivia uitgedrukt in miljarden 

 

 

Bron: gegevens uit ‘Bolivia: Main Economic Indicators’ op Eurostat (Comext, Statistical Regime 4), bijgewerkt op 10 januari, 2012. Online 

beschikbaar op: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113350.pdf, geraadpleegd op 16 maart, 2012. 

 

Het Boliviaanse belang voor de Europese import en export bedraagt letterlijk 0% en Bolivia belandt in 

2010 slechts op de 100ste plaats in de lijst van belangrijkste handelspartners voor de EU. Van alle landen  

van de Andesgemeenschap15 (Comunidad Andina, CAN), is Bolivia de minst belangrijke economische 

partner (Eurostat, 2012). In maart 2010 sloot Europa een Association Agreement (AA) met twee landen 

van de Andesgemeenschap, Colombia en Peru (EEAS, Andean Community, 2012). Toch blijft, volgens 

Europees handelscommissaris Karel De Gucht, “de deur open voor zowel Ecuador en Bolivia [om] deel te 

nemen aan dit gemeenschappelijke initiatief” (De Gucht, 2010, p. 3). 

 

                                                           
15

 Deze regionale organisatie berust op de overeenkomst van Cartagena van 1969, waar het Andespact tot stand kwam. De 
Andesgemeenschap omvat vier landen: Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru (Commission, Andean Community: regional strategy 
paper: 2007-2014, 2007).  
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 In de masterproef van de Universiteit Gent van Mart Vanhee (2010) komt de relatie van Bolivia en de EU 

en het ontbreken van een EU-Bolivia AA uitvoerig aan bod. Een van de vele mogelijke verklaringen is de 

weigerachtige houding van Bolivia, maar ook de strenge Europese handelsvoorwaarden spelen een rol. 

Bovendien heeft de ook VS geen billateraal economisch akkoord met het land (Vanhee, 2010) en is er 

bijgevolg geen concurrentie op de Boliviaanse markt. Vanhee (2010) evolueert de relatie ook als zijnde 

asymmetrisch: “Inzake de Europese belangen in Bolivia kunnen we besluiten dat economische belangen 

zo goed als onbestaande zijn […]. De Boliviaanse belangen in Europa zijn daarentegen wel zeer groot […], 

vooral op economisch vlak en als ontwikkelingsdonor” (p. 36). De relatie tussen de EU en Bolivia is 

voornamelijk gefocust op ontwikkeling en het land is ook de grootste Europese ODA-ontvanger binnen 

de CAN (Morrissey, 2009). 

 

De theorie van Normative Power Europe (NPE) (cf. 2.2.5) van Manners (2002, 2008) kan een verklaring 

bieden. Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling zijn zeer belangrijkste actieve normatieve 

principes die de EU tracht te bereiken via ontwikkelingshulp (Manners, 2008). De drijfveren achter de 

goede relatie met Bolivia en de grote stroom aan ODA van de EU zijn dus louter normatief. Ook volgens 

de officiële Europese retoriek kadert de bijstand aan Bolivia in het kader van een strategisch 

partnerschap met de LAC-regio door sterke historische, culturele en economische banden (Commission, 

strategic partnership between the European Union,Latin America and the Caribbean, 2009) tussen beide 

regio’s. Feres (2000), hiervoor ook bestudeerd in de masterproef van Vanhee (2010) meent dat men 

evenwel rekening moet houden met de politieke en geostrategische belangen in de EU-Bolivia-relatie. Zo 

heeft de EU de ambitie om een globale speler te zijn en is ze hierdoor genoodzaakt om ook in 

economisch irrelevante regio’s aanwezig te zijn. Daarnaast is het niet geoorloofd om landen uit te sluiten 

in de buffervorming tegen de interventionistische houding van de VS (Freres, 2000).  

4.4.2 Nationale ecologische noden van Bolivia 

 

Bolivia is gelegen in een tropische zone , maar door de verdelende aanwezigheid van het Andes gebergte 

kan het land gezien worden als een mozaïek van twaalf verschillende ecologische regio’s met 199 diverse 

ecosystemen. Zoals ook geïllustreerd op figuur 5, is ongeveer de helft van Bolivia (53,4 %) (VNdata, 2012) 

ingenomen door het Amazonewoud, met een oppervlakte van 52 miljoen hectare (Vice-Ministerio de 

Medio Ambiente, 2008)16.  

                                                           
16

 Uitgebreide bron: Vice-Ministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y de Medio Ambiente.  
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Steden als La Paz en El Alto17 rekenen voor één derde van hun waterverbruik op het smeltwater van de 

Andesgletsjers (Eaton, 2011). Het land is “geklasseerd als een van de belangrijkste ecoregio’s van de 

wereld” (WB, EACC, 2010), maar uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de milieunoden bijzonder hoog 

zijn (GCOS, 2004; Magrin et al., 2007; Charvériat, 2000). De data van de IPCC voorspellen dat alle landen 

in de Andesregio tegen 2030 geteisterd zullen worden door de kwalijke gevolgen van klimaatverandering 

(IPCC, 2007 in Eaton, 2011). Op basis van deze data kwam Eaton (2011) tot de conclusie dat Bolivia een 

hogere klimaatkwetsbaarheid vertoont dan de andere CAN-leden. Hij identificeert het verlies aan 

gletsjers als een van de grootste ecologische uitdagingen voor Bolivia, met ontwrichtende sociale 

gevolgen door waterschaarste in de steden (Eaton, 2011).  

 

BOX 1: Verdwijning van de Chacalytaya gletsjer 

De terugtrekking van Boliviaanse Gletsjers in de tropische Andesregio wordt aangetoont door het voorbeeld van de Chacalytaya, 

een kleine gletsjer op 30 kilometer van La Paz. In 1940 had de Chacalytaya nog een oppervlakte van 0,22 km² (Francou et al., 

2003 in IPCC, Fourth Assessment Report, 2007), maar in het najaar van 2009 bevestigde glacioloog Edson Ramirez in een VN-

documentaire, dat de Chacalytaya-gletsjer verdwenen was als gevolg van de klimaatverandering (TV United Nations, 2009). De 

gletsjer voorzag grote delen van de watervoorziening van dorpen dichtbij de hoofdstad La Paz. De teloorgang van de 

Chacalytaya is een indicator van een versnelde proces in de terugtrekking van gletsjers in Bolivia en bijhorende  

waterproblematiek (Eaton, 2011).  

Figuur 6: De terugtrekking van de Chacaltaya gletsjer als duidelijke indicatie van de impact van klimaatverandering in Bolivia. Figuur 7: foto’s 

van de Chacaltaya Gletsjer in 1940, 1982, 1996, en 2005 

    

Bron figuur 6: (CAN, UNEP & Spanish Agency for International Cooperation. 2007). Bron figuur 7: (IPCC, 2007) fotocredits: Francou and Vincent 
and Jordan. Op de Chacaltaya gletjer bevond zich het hoogste ski-station in de wereld op 5.260 meter. Het rode kruis op de foto’s indiceert de 
skihut van het voormalige skigebied (IPCC, fourth Assessment Report, 2007).  

                                                           
17

 El Alto kan gezien worden als een ‘satellietstad’ van het rijkere La Paz. Recentelijk vestigden vele rurale klimaatvluchtelingen 
zich in het snelgroeiende urbane centrum (Vidal in The Gardian, 2011).  
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De Wereldbank erkent dat Bolivia erg kwetsbaar is voor overstromingen en droogte, veroorzaakt door de 

hogere frequentie van extreme weersomstandigheden (WB, EACC, 2010). De economische impact van 

extreme weersituaties op Bolivia is volgens Mechler et al. (2009) zeer hoog. Zo valt Bolivia onder de 

categorie van landen waar het 11 tot 50 jaar duurt om beschadigde infrastructuur te herstellen en 

geplande ontwikkelingstraject voort te zetten door de moeilijke financiële situatie van de publieke sector 

in het land (Mechler et al., 2009 in WB,EACC, 2010.) Aangezien Bolivia het armste land is in de CAN-regio 

is, kan de Boliviaanse regering onvoldoende inspelen op de nationale milieunoden, zoals gletsjerverlies, 

extreme weersomstandigheden en waterschaarste, waarover recentelijk belangrijke conflicten 

ontstonden in Cochabamba18 (Eaton, 2011).    

 

4.5 Definitieve selectie van representatieve landen  
 

Zowel Brazilië als Bolivia passen binnen het profiel voor respectievelijk L1 en L2. Ze werden geselecteerd 

op basis van verschillende criteria die in bovenstaand deel 3.2 aan bod kwamen. Samenvattend werd 

figuur 8 opgesteld: 

 

Figuur 8 Representatieve landen van het onderzoek 
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Bron: eigen onderzoeksontwerp 

 

Dat de gekozen representatieve landen geschikt zijn voor het onderzoek, wordt bevestigd in het door de 

EU-handel afgevaardigde in Bolivia: “Brazilië is belangrijk, Bolivia is sympathiek”(interview Ivo Hoefkens, 

in Vanhee 2010, p. 29). Hopelijk kunnen we in het tweede deel van deze masterproef dit citaat toetsten 

                                                           
18

 Cochabamba is de derde grootste stad van Bolivia, gelegen in Centraal-Bolivia. In 2000 werd er een water war georganiseerd 
door inwoners van de stad, “uit protest tegen verbruik van gemeentelijk water van het Amerikaans bedrijf Bechtel Corporation” 
(Eaton, 2011, p. 254). 
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aan onze centrale vraag: zou er een andere graad van milieumainstreaming in het Europees 

ontwikkelingsbeleid zijn tegenover een land dat ‘belangrijk’ is voor Europa dan tegenover een partner 

die ‘sympathiek’ is? 

 

4.3 Voorziene problemen en opmerkingen bij het onderzoek  
 

Volgens Gupta en Van der Grijp (2010) zijn de NC’s vaak geschreven door verschillende auteurs, 

waardoor de teksten onsamenhangend kunnen zijn. Sommige landen proberen de nood aan Europese 

milieubijstand te minimaliseren, omdat ze prioriteit geven aan andere sectoren. Zo kunnen concrete 

milieunoden moeilijk te achterhalen zijn. Ten slotte zijn de bronnen van de data soms niet vermeld en 

zijn ze niet te verifiëren (Gupta & van der Grijp, 2010). Daarom werd er gekozen het kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek naar de milieunoden in de NC’s te verifiëren met verschillende nationale 

documenten, omdat de milieunoden in verschillende documenten kunnen variëren. Omdat sommige 

nationale documenten enkel beschikbaar zijn in het Spaans kan er informatie verloren gaan tijdens het 

vertalingsproces. Daarnaast zijn de budgetlijnen moeilijk af te leiden uit de nationale documenten per 

onderzoekdomein. Ten slotte zal het moeilijk zijn om in de derde fase de veel abstractere 

hulpprioriteiten te koppelen aan de gedetailleerde noden geïdentificeerd in de nationale documenten.  

 

Het analysekader van dit masterproefonderzoek is gebaseerd op het onderzoek van Gupta en Van Der 

Grijp (2010) en dat van Petra Debusscher (2009) in haar kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar 

gendermainstreaming in twee generaties CSP. Verschillend is echter de beperktere omvang, maar 

gedetailleerde aard van het onderzoek; zo werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van drie verschillende 

soorten nationale documenten om de nationale milieunoden te identificeren. Voorts zijn de 

onderzoeken beiden intercontinentaal opgezet, terwijl de focus van dit onderzoek op een vergelijkend 

analyse binnen een continent ligt waar zowel ontwikkelingslanden als emerging economies voorkomen. 

Tenslotte moet het kader van het masterproefonderzoek niet gezien worden als een feilloze weergave 

van numerieke resultaten per sector en wordt de methodologie van het onderzoek bijgestaan door de 

theorie en het literatuuronderzoek. Het onderzoekskader kan op een kwalitatieve en kwantitatieve 

manier aanwijzingen trachten te vinden voor het niveau van milieumainstreaming in zowel nationale 

documenten als in het Europese beleid, maar ook hier zal datalimitatie optreden en zal er uiterst 

voorzichtig omgesprongen moeten worden met de analyse van de beschikbare data. 
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DEEL II  

5 Casestudy onderzoek  
Financiële, ecologische en economische indicatoren van de representatieve landen 

Voorafgaand aan het specifieke onderzoek worden de basisindicatoren van de representatieve landen 

onder de loep genomen om een bredere kijk te krijgen op de economische, ecologische en sociale 

situatie van de landen. 

Figuur 9: Economische trends, inkomen, menselijke ontwikkelingen en ecologische duurzaamheid volgens de 

geselecteerde indicatoren in de casestudylanden: 

Land BBP 
In miljard            
US $ 

BNI per capita 
In PPP19 

 Gini-
coëfficiënt 

HDI-rang Environmental 
Performance 
Index-rang 

 1991 l.a.y. 1991    2009   1991    L.a.y 1991    l.a.y l.a.y  Trend 
EPI

20
 

 
Brazilië 
 

 
461,9          1314,1 

 
5260             10367 

 
0,63             0,54 

 
 60                   84 

 
 30                   23 

Bolivia 
 

5,3               12,1 2260             4419 0,54              0,57  110                108  60                  122 

 

Bron: gecompileerde gegevens van (Vranckx, landprofielen en basisindicatoren Latijns-Amerika,2012), hiervoor werden data gebruikt 

van UNDP Human Development Report 2011, CEPAL 1991 en UNDP 2011. Data van de Environmental sustainability index (Yale 

University: Emerson, Hsu, Levy, de Sherbinin, Mara, & Jaiteh, 2012)  

Zowel in Brazilië als Bolivia is er op economisch vlak vooruitgang geboekt, maar vooral in Brazilië is het 

groeiproces bijzonder spectaculair. Dat economische groei niet meteen vertaald wordt in een verbeterde 

levensomstandigheden blijkt uit de HDI rang en de Ginicoëfficiënt van Brazilië, die op wereldschaal geen 

goede score aangeeft (UNDP, 2011). Deze indicatoren blijven in Bolivia echter vrij stabiel, al wordt er een 

lichte achteruitgang in de Ginicoëfficiënt opgetekend. Als we kijken naar de Environmental Performance 

Index (EPI) van 2012 van de universiteit van Yale, blijkt dat Bolivia bijzonder slecht scoort op ecologisch 

vlak en geklasseerd wordt als een van de slechtste presteerders  van het afgelopen decennium. Brazilië 

staat relatief hoog in de EPI en behoort tot landen die een sterke vooruitgang boekten ecologisch vlak.  

                                                           
 
19

 “Koopkracht of purchasing power parity (PPP US $) is de indicator waarmee de Wereldbank berekent wat men ter plaatse in 
dat jaar met dat BBP kon aankopen. Data overgenomen van UNDP Human Development Report 2011. België had in 2009 een 
PPP/capita van $ 33357” (Vranckx, 2012, p. 6). 
20

Deze trend rang werd gegeven aan de landen op basis van prestaties in het afgelopen decennium (de Trend EPI) (Yale 
University: Emerson, Hsu, Levy, de Sherbinin, Mara, & Jaiteh, 2012). 
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5.1 Identificatie van de nationale milieunoden en prioriteiten  
 

Gedetailleerde benadering van het onderzoek 

In de eerste onderzoeksfase worden de nationale noden onderzocht die geïdentificeerd zijn door de 

geselecteerde landen en hun vraag naar klimaat gerelateerde ondersteuning in ontwikkelingshulp. 

Hiervoor analyseren we de tweede NC’s en de laatste generatie nationale klimaatplannen21 door middel 

van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Aanvullend werden nationale ontwikkelingsplannen 

onderzocht op gelijkenissen met de prioriteiten in de nationale klimaatplannen om de mate van 

milieumainstreaming na te gaan. In figuur 10 zijn de gebruikte documenten en hun datum van publicatie 

samengevat: 

Figuur 10: Schema van aanwezige documenten in de representatieve landen en methode van analyse 

                                                           
21

 Er werden geen National Adaptation Programmes of Action (NAPA’s) opgesteld voor Brazilië en Bolivia. Dit zijn gedetailleerde 
programma’s met een homogene structuur voor de Least Developed Countries (LDC’s) opgesteld onder de klimaatconventie van 
de Verenigde Naties om hun prioritaire klimaatgerelateerde activiteiten en urgente adaptatienoden te identificeren (UN, 2012). 
Hierom werden de milieunoden geïdentificeerd in de nationale klimaatplannen van Brazilië en Bolivia zonder dat deze een 
vergelijkende structuur hebben.  
22

 unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php ( exclusive summary en complete document zijn gebruikt) 
23

 siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/MecanismoNacional.pdf 
24

 www.adaptationlearning.net/sites/default/files/Brazil%20PNMC_0.pdf en  
www.elaw.org/system/files/Brazil+Climate+Change_0.pdf 
25

 http://www.sns.gob.bo/planificacion/documentos/5_PND%20VERSION%20OFICIAL.pdf 
26

 http://www.access4.eu/_media/Action_Plan_ST_Brazil.pdf 

                     Brazilië  
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nationaal ontwikkelingsplan Science, Technology and 
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26
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milieu-

mainstreaming 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
http://www.adaptationlearning.net/sites/default/files/Brazil%20PNMC_0.pdf
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Omdat Brazilië zijn klimaat- en milieunoden op een impliciete manier verwoordt, behalve wat 

technologische milieunoden betreft, wordt hier beter de term ‘prioriteiten’ aangewend. De term 

‘milieunoden’ geldt wel voor Bolivia, omdat het land zijn noden explicieter vermeld en ook vraagt om 

concrete financiële en technologische ondersteuning per domein. Er werd gekozen voor een indeling 

volgens mitigatie- en adaptatienoden (of prioriteiten), omdat ze ook zo in de nationale documenten 

worden gegroepeerd. De representatieve landen zullen vergeleken worden op basis van hun mitigatie- 

en adaptatieprioriteiten die ze stellen in de sectoren landbouw, energie, bosbeheer en biodiversiteit, een 

indeling die ook gebruikt werd bij het onderzoek van Gupta en Van Der Grijp. Deze keuze is geen toeval, 

omdat de indeling op basis van verschillende sectoren ook terugkomt in de structuur van de NC’s en 

omdat de meeste noden onder deze sectoren vallen. Deze indeling impliceert wel dat milieuprioriteiten 

in de sectoren zoals onderwijs en gezondheid en waterbeheer niet kunnen ingerekend worden, maar wel 

terug komen in cross-sectorale prioriteiten.  

Eerst wordt een comparatieve data-analyse van de vier sectoren in Brazilië en Bolivia geïntegreerd in het 

onderzoek. Op basis van deze gegevens kan er enigszins nagegaan worden of de werkelijke milieunoden 

terugkomen in de documenten van de partnerlanden. Dit onderdeel zal ook gebruikt in het tweede deel 

van de masterproef, waardoor men kan nagaan of het Europese beleid voornamelijk het national 

ownership en nationale prioriteiten respecteert of dat het eerder gebaseerd is op objectievere 

milieunoden van de landen.  
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5.2 Comparatieve data-analyse van de vier sectoren in Brazilië en Bolivia 

5.2.1 Energiesector 
 

De energiesector is voor het merendeel gebaseerd op fossiele brandstoffen in beide landen. Brazilië is de 

grootste energieconsument van Latijns-Amerika en is internationaal gekend om zijn uniek energieprofiel 

door het hoog gebruik van hernieuwbare energie en brandstoffen (OECD/ IEA, 2006).  Daarom vertoont 

de energiestructuur van Brazilië een meer gevarieerdere samenstelling dan de Boliviaanse.  

Figuur 11: Samenstelling van de energieconsumptie in Bolivia en Brazilië in 2009 (% van totale energiegebruik) 

 

Bron: het percentage van fossiele brandstoffen
27

, alternatieve energie en nucleaire energie
28

 en duurzame brandstoffen en 

afval
29

 in beide landen gecompileerd uit data van de World Bank Group (WB, 2012) online op data.worldbank.org/country 

De energiemix van Brazilië haalt zestien procent onder categorie alternatieve- en nucleaire energie en 

dat voornamelijk door het gebruik van hydro-elektriciteit (WB, 2012). Met de grootste 

wateropslagcapaciteit ter wereld heeft Brazilië de ambitie om in de toekomst nog meer in te zetten op 

waterkracht door de aanbouw van stuwdammen die verder gelegen zijn van urbane centra (OECD/IEA, 

2006), maar dit werd gehinderd door het ontbreken van milieulicenties voor deze projecten (cf. infra).  

                                                           
27

 Fossiele brandstoffen wordt gedefinieerd als producten uit kolen, olie, petroleum en aardgas (IEA Statistieken OECD/ IEA op 
WB, 2012). 
28

 Alternatieve energie en nucleaire energie wordt gedefinieerd als “energie die geen koolstofdioxide genereerd bij productie. 
Het omvat waterkracht en kernenergie, geothermische energie, en zonne-energie” (IEA Statistieken OECD / IEA op WB, 2012). 
29

 Duurzame brandstoffen en afval wordt gedefinieerd als energie “uit vaste biomassa, vloeibare biomassa, biogas, industrieel 
afval en huishoudelijk afval”(IEA Statistieken OECD / IEA op WB, 2012). 

79% 

18% 

3% 

Bolivia 

fossiele brandstoffen

duurzame brandstoffen en afval

alternatieve en nucleaire energie

52% 
32% 

16% 

Brazilië 
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Dat ongeveer een derde van de energiesamenstelling bestaat uit duurzame brandstoffen en afval, komt 

door de productie van ethanol en biodiesel. Brazilië is op de Verenigde Staten na de grootste producent 

van ethanol en heeft de ambitie om het aandeel van biodiesel uit te breiden (OECD/IEA,2006). De 

Braziliaanse overheid stimuleert ook energiediversificatie, maar door dit beleid is de import van aardgas 

fel gestegen. In 2006 was Brazilië voor 43 procent afhankelijk van geïmporteerde aardgas uit Bolivia 

(OECD/IEA, 2006), wat een verhoogd conflictpotentieel teweegbracht tussen Brazilië en Bolivia door de 

“el gas es nuestro30 ”-politiek van Evo Morales31 (Kaup, 2008). Volgens Kaup (2010) was dit beleid wel 

gunstig voor “een sociaal stabiel investeringsklimaat [...], voordelig voor grotere segmenten van de 

Boliviaanse bevolking en transnationale investeerders” (Kaup, 2010, p. 1).  

Dat Bolivia voor 79 procent afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor zijn energievoorziening, komt 

vooral door het gebruik van aardgas en slechts gedeeltelijk door het aanboren van petroleumreserves.  

Ook hydro-elektriciteit en biomassa maken deel uit van de Boliviaanse energiesamenstelling, wat het 

aandeel van 16 procent in duurzame brandstoffen en afval verklaart, want Bolivia geeft aan geen 

voorstander te zijn van biobrandstoffen (cf. infra).  

Wereldwijd is de energiesector verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de uitstoot van 

boeikasgassen in de atmosfeer (World Bank, World Development Report, 2010), maar dit geldt niet in 

onze casestudy landen. Het aandeel van de energiesector van Bolivia bedraagt slechts 7 procent (WB,CN-

Bolivia, 2009) en in de opkomende economie Brazilië is dit niet meer dan 14 procent (WB,CN-Brazil, 

2009) met dank aan de hernieuwbare energie en biobrandstoffen. Toch dient dit succesverhaal enigszins 

genuanceerd te worden door het wetenschappelijk debat dat er momenteel heerst over de positieve 

milieu-impact van biobrandstoffen. Daarnaast stijgt samen met de groeiende energievraag ook het 

aandeel van fossiele brandstoffen in het Braziliaanse energieportfolio (OECD/IEA, 2006).  

 

  

                                                           
30

 Nederlandse vertaling: het gas is van ons.  
31

 Juan Evo Morales Ayam kwam in 2006 aan de macht als eerste inheemse president van Bolivia. Zijn beleid  wordt 
gekenmerkt door zijn kritische houding tegenover de Verenigde staten, de implementatie van allerlei sociale 
programma’s en nationalisatie van de energiesector (Sivak, 2010).  
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5.2.2  Landbouwsector  
 

Klimaatverandering heeft een grote impact op de landbouwsector in beide landen. De 

landbouwproductie in Bolivia is zeer kwetsbaar voor droogte en overstromingen door extreme 

weersomstandigheden mede veroorzaakt door respectievelijk El Niño32 en la Niña33 (WB, EACC, 2010). 

Verder zal de verdwijning van gletsjers aanzienlijke watervoorzieningsproblemen voor de landbouw 

veroorzaken (Eaton, 2011). In een land waar een derde van de bevolking afhankelijk is van de landbouw 

voor hun levensonderhoud, zijn bijkomende mitigatie-en adaptatiestrategieën essentieel (WB, 2009). De 

Wereldbank (2009) suggereert dat efficiënte emissiereductie gegenereerd kan worden door de 

vermindering van methaanuitstoot van de veestapel, duurzame ontbossing en gebruik van het CDM34-

mechanisme in de landbouwsector. Als voornaamste adaptatiemaatregelen adviseert de Wereldbank 

(2009) “duurzame water- en bodembeheer en  een optimale [water]verdeling” (WB, CN-Bolivia, 2009, pp. 

9-10). 

Tabel 3: Data over de landbouwsector in Brazilië en Bolivia (l.a.y)
35

 

land  agricultural 
area (km²) 

agricultural  
(% land area)  

landbouw, 
toegevoegde 
waarde (% BBP)  

CO²-uitstoot 
landbouwsector 
(% totaal)  

werkgelegenheid in de 
landbouw (%  totaal) 

 
Bolivia 
 
 

     
      368190 

         
        34.1 

              
             13 

 
            32 

              
               36 

Brazilië 
 

     2647000         31.3               6             24                17 

Bron: gecompileerd uit data van CountrySTAT (FAO,2012 ) online op (www.fao.org/economic/ess/countrystat/en) en data van World 

Bank Group (WB, 2012) en Country Notes on Agriculture (WB, CN-Brazil,2009) en (WB, CN-Bolivia, 2009). 

De Braziliaanse landbouwsector wordt geteisterd door toenemende droogte, voornamelijk in de 

noordelijke semi-aride gebieden (WB, CN-Brazil, 2009). Hoewel er beduidend minder mensen afhankelijk 

zijn van de landbouw als inkomen (17%), komt armoede en ongelijkheid voornamelijk voor in de 

Braziliaanse rurale gebieden. Ondanks de grote economische vooruitgang, scoort de Gini coëfficiënt 

bijzonder slecht in vergelijking met het mondiale gemiddelde (UNDP, 2011). Brazilië toonde in 2010 de 

                                                           
32

 El Nino (Spaanse referentie voor "het Christus kind") is een verschijnsel dat zorgt voor de opwarming van de 
watertemperatuur met een invloed op verschillende delen in de wereld, voornamelijk in Latijns-Amerika (KNMI, Oceanography: 
El Niño, 2012) 
33

 La Nina (Spaanse vertaling voor meisje) veroorzaakt een omgekeerd fenomeen. Het zorgt namelijk voor de afkoeling van de 
watertemperatuur nabij de evenaar (KNMI, 2012).  
34

 “ Onder het Clean Development Mechanism (CDM), gedefinieerd in artikel 12 van het Kyotoprotocol, kan een land met een 
emissie-reductie of emissie-beperking verplichting in het kader van het Kyoto-protocol (bijlage B Partij) voor de uitvoering een 
emissie-reductie-project in ontwikkelingslanden kiezen” (UNFCCC, Clean Development Mechanism (CDM) , 2012). 
35

 L.a.y: Least available year 

http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en


52 
 

ambitie om de ongelijkheid radicaal te bestrijden met zijn ontwikkelingsplan, Plan 2022 (IPS, 2010). Om 

deze ongelijkheid aan te pakken stelt de Wereldbank (2009) een  synergisme voor tussen ontwikkeling 

en adaptatiemaatregelen in de landbouwsector, met de concentratie op irrigatie-infrastructuur, 

landdegradatie en een “klimaat gevoelige verzekering voor de landbouwproductie” (WB, CN-Brazil, 2009, 

p. 12). Brazilië maakt in tegenstelling tot Bolivia wel gebruik van het internationale systeem in 

emissiehandel. Zo  heeft Brazilië dertig CDM-projecten in de landbouwsector( WB,CN-Brazil, 2009).  

Hierboven werden enkel de gevolgen van de klimaatverandering voor landbouw geschetst, maar de 

relatie tussen beiden is echter tweezijdig. De wereldwijde emissie-uitstoot van de landbouwsector werd 

in 2007 geschat op 10-12 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen (IPCC,  Agriculture in Climate 

Change, 2007). Aangezien zowel in Bolivia (32%) als in Brazilië (24%) het aandeel van de uitstoot door de 

landbouwsector hoger ligt dan het mondiale gemiddelde, is het reductiepotentieel van de 

landbouwsector door mitigatiemaatregelen op zijn minst opvallend (WB, CN-Brazil, 2009; WB, CN- 

Bolivia, 2009).  

5.2.3 Bosbeheer 
 

Zowel Brazilië als Bolivia zijn landen waar netto ontbossing voorkomt. Brazilië is het  tweede meest 

bosrijke land van de wereld met 61 procent van zijn grondgebied bedekt door tropisch regenwoud (WB, 

CN-Brazil, 2009). Dat de ontbossing sinds 200436 procentueel afneemt blijkt uit de satellietdata van het 

Braziliaanse DETER-programma van de INPE (INPE, 2008 op Portal Brasil, 2010), maar de impact van een 

eventueel gewijzigde boswet kan enorm zijn (cf. 4.3.2).  

Het grondgebied van Bolivia is voor meer dan de helft ingenomen door bosgebied. Volgens de 

Boliviaanse mitigatiestrategie werd ontbossing tot 1995 in de hand gewerkt door “ongecontroleerde 

licentietoewijzingen voor industrieel gebruik en ineffectieve  technische planning” (WB, CN-Bolivia, 2009, 

p. 6). Een nieuwe wetgeving37 moest zorgen voor meer beschermde bosgebieden en  herbebossing. 

Hoewel opvallende vooruitgang (Hermosilla & Ríos, 2002), blijkt uit het ontbossingspercentage echt dat 

de wetgeving niet afdwingbaar is, want slechts 12,5 procent van de ontbossing is wettelijk goedgekeurd 

door de Boliviaanse overheid(WB, CN-Bolivia,2009).  

                                                           
36

  De daling kwam er door de implementatie van “The Plan of Action for the Prevention and Control of Deforestation in the 
Amazon (PPCDAM), gelanceerd in 2004 als een regering antwoord op de toenemende ontbossing in de regio” (Portal Brasil, 
2010).  
37

 Nieuwe wetgeving en regelgeving met betrekking tot bosbeheer werd samengevat onder nieuwe Boliviaanse boswet van 
1996. (Hermosilla & Ríos, 2002) 
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Tabel 4: Data over de bosbeheer in Brazilië en Bolivia (l.a.y) 

Land Bosgebied 
(km²) 

bosgebied (% 
totaal) 

Ontbossing (km²)    Verandering (%)
38

 

  1991-2000 2001-2009 1991-2000 2000-2005 2005-2010 

 
Bolivia 

        
   571 960 

 
      52.8 

 
 

 
  13570 

 
     15380 

 
   -0,44 

 
-0,46 

 
      -0,53            

 
Brazilië 

 
5 195 220 

 
      61.4 

 
 

 
134801 
 

 
156734 

 

 
  - 0,51 

 
-0,57 

 
      - 0,42 

Bron: samengesteld uit data van de World Bank Group (WB, 2012), data van het Braziliaanse DETER-programma van official 

National Institute of Space Research (INPE, 2012) online op (http://www.obt.inpe.br/publicacoes.htm)  en Global Forest 

Resources Assessments 2005,2010 (FAO, 2012) online op: (http://www.fao.org/forestry/fra/en) 

De sector zorgt wereldwijd voor ongeveer 17 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen (FAO, 

FAO Forestry Paper, 2010). In de casestudy landen liggen de cijfers veel hoger. Zo werd het grootste 

aandeel van de totale Braziliaanse emissies in 2005 (78%) veroorzaakt door de categorie land use change 

and forestry sector (Brazil, 2010). Dit komt door de slash and burn-techniek die land moet vrijmaken voor 

landbouwproductie, de illegale ontbossing- en houtkap en de inefficiëntie van de houtverwerkende 

industrie (WB, CN-Brazil, 2009). Ook in Bolivia is er een groot potentieel om de uitstoot onder deze 

sector terug te dringen. Het aandeel van de sector in de totale Boliviaanse uitstoot verdubbelde bijna 

tussen 1990 en 2000 en is nu verantwoordelijk voor 60 procent voor de totale emissies (WB, CN-Bolivia, 

2009). 

 

5.2.4 biodiversiteit 
 

In beide landen is er opmerkelijk veel biodiversiteit terug te vinden. Bolivia belandt op de 15de plaats  in 

de lijst van de biologisch meest gediversifieerde landen op aarde wat fauna en flora betreft (FAN, 2007 in 

EEU, Göteborg University, 2007) en is geklasseerd als een van de belangrijkste ecoregio’s van de wereld 

(WB, EACC, 2010). Volgens de GEF benefit index heeft Brazilië het maximale biodiversiteitspotentieel, 

meer dan eender welk land in de wereld. Zoals geïllustreerd in tabel 5 hebben klimaatverandering en 

milieudegradatie een enorme impact op de natuurlijk habitat van fauna en flora en de degradatie van 

ecosystemen en biodiversiteit.  

 

 

                                                           
38

 Een waarde onder nul indiceert een graad van ontbossing (FAO, Global Forest Resources Assessments, 2012) 

http://www.fao.org/forestry/fra/en
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Tabel 5: Data over biodiversiteit in Brazilië en Bolivia (l.a.y) 

 
land 

beschermde 
gebieden (km²) 

biodiversiteit 
potentieel

39
 

 

bedreigde   
plantensoorten 

 bedreigde 
 zoogdieren  

 
Bolivia 
 

 
     230 509 

 
12.5 

 
72 

 
20 

 
Brazilië 
 

 
     611 547 

 
100 

 
378 

 
80 

Bron:  indicators van UNEP-WCMC in (WB, 2012) online op: (http://data.worldbank.org/topic/environment) en (Cape, Spalding, 

& Jenkins, 2008). 

Binnen deze sector zijn vooral adaptatiemaatregelen essentieel, maar onder de sector bosbeheer 

kunnen  adaptatiemaatregelen ook nuttig zijn voor biodiversiteit. Volgens de klimaatconventie  over 

Biodiversiteit (CBD) bevatten “mitigatiemaatregelen, hoewel ze kunnen opgevat worden als een poging 

voor mitigatie, [...] ook componenten van de adaptatie, omdat ze de rijkdom van soorten en de 

continuïteit van ecosystemen in het bos bewaren (The Convention on Biological Diversity (CBD), 1993 in 

Brazil, executive summary, 2010, p. 265). Gupta en Van der Grijp stellen dat mitigatie- en 

adaptatiemaatregelen alleen onvoldoende zijn en dat er nood is aan een overkoepelende strategie  

tussen verschillende sectoren met minimale negatieve gevolgen voor de biodiversiteit (Gupta & van der 

Grijp, 2010). Een synergische ontwikkelings- en milieustrategie is ook hier aangewezen. In dit opzicht 

stelt Ibisch (2005) dat zowel armoede en ontwikkeling leiden tot de achteruitgang- en verlies van 

biodiversiteit (Ibisch, 2005). In Bolivia en Brazilië komen armoede en ongelijkheid vooral voor in rurale 

gebieden (cf. supra), vaak aangrenzend aan bosgebieden en gebieden met een hoge biodiversiteit (Brazil, 

2010).  

 

 

 

                                                           
39

 Hiervoor werd de GEF Benefit Index voor biodiversiteit gekozen als indicator. Het is “een samengestelde index van relatieve 
mogelijkheden die biodiversiteit aangeeft op basis van de soorten die vertegenwoordigd zijn in elk land, hun bedreiging status en 
de diversiteit van de habitattypen in elk land. De index is genormaliseerd, zodat de waarden lopen van 0 (geen biodiversiteit 
potentiële) tot 100 (maximale mogelijkheden aan biodiversiteit)” (Pandey, Buys, Chomitz,& Wheeler's,2006 op WB, 2012). 
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5.3 Comparatieve identificatie van de milieuprioriteiten op nationaal niveau  

5.3.1 De Energiesector  
 

Zowel Brazilië als Bolivia gaven milieuprioriteiten in de energiesector aan. Opvallend is dat ook Brazilië 

veel energienoden aangeeft, Volgens de Braziliaanse NC komt dit doordat “Brazilië de 

technologiebehoeften bepaald heeft, […] om de steeds toenemende vraag te verzoenen met het gebruik 

van bronnen die minder broeikasgassen uitstoten” (Brazil, 2010, p. 21).In Bolivia zijn er beduidend 

minder noden in de energiesector aangegeven, maar de prioritaire noden zijn wel specifieker dan de 

Braziliaanse. Zo wordt energy efficiency in beide landen als een markante milieunood aangegeven. Onder 

deze zelfde categorie schuift Bolivia de specifieke nood expand coverage of energy efficiënt light bulbs 

naar voren, terwijl de Brazilianen new efficiency energy planning strategies meer centraal plaatsten en 

bijvoorbeeld replacement of old fridges geringe aandacht schenken. In Figuur 12 wordt de balans 

gemaakt van de belangrijkste mitigatie- en adaptatieprioriteiten van de Boliviaanse- en Braziliaanse 

energiesector (uitgebreide analyse en methodologie cf. 8.2.1) :  

Figuur 12: Voornaamste milieuprioriteiten in de energiesector 

prioriteiten land kwalitatief kwantitatief categorieën van milieuprioriteiten 

adaptatie 

 

 

mitigatie 

Bolivia             2              ++ environmental impact assessment of hydropower 

 

Brazilië 7  + + environmental impact assessment of hydropower 

Bolivia 2 

5 

4 

3 
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In beide landen zijn er opvallend meer mitigatienoden aangegeven in de nationale documenten. Vooral 

Brazilië legt de meeste nadruk op mitigatienoden, waaronder de meest aandacht gaat naar de 

categorieën energie efficiëntie, duurzame brandstoffen en waterkracht. In Bolivia wordt vooral  

milieubijstand gevraagd binnen de categorieën energie efficiëntie, uitbouw van waterkracht en aardgas, 

wat niet verwonderlijk is aangezien het land de ambitie heeft “te veranderen in een energiegrootmacht 

in de regio. De combinatie van het genereren van waterkracht en het gebruik van aardgas zijn zeer 

positief voor het vooruitzicht op klimaatverandering” (Bolivia (Plurinational State of) , 2009, p. 46). Uit de 

analyse van tabel 8.2.1 in de bijlage blijkt dat vrijwel alle gevraagde bijstand technologieoverdracht en 

onderzoek is. Zowel in Bolivia als Brazilië zijn er enkele die onder de rubriek regelgeving en wetgeving 

vallen, maar dat zijn slechts uitzonderingen. Adaptatienoden zijn in zowel Bolivia als Brazilië veel minder 

gewenst, maar er is wel vraag naar milieueffectbeoordeling van energie gegenereerd uit waterkracht. Uit 

de mitigatienoden blijkt dat zowel Bolivia als Brazilië het aandeel van waterkracht in hun energiemix 

wensen te verhogen. Bolivia beoogt vooral ondersteuning door onderzoek en technologieoverdracht, 

terwijl  Brazilië ook regulering en institutionele ontwikkeling wenst binnen deze categorie.  

In het Boliviaanse ontwikkelingsplan40 ligt de focus voornamelijk op de nationalisatie van 

koolwaterstoffen41. Ondanks vele moeilijkheden bij de initiële implementatie, kan de nationalisatie 

herinvestering genereren en de nationale ontwikkeling ondersteunen met consulatie van inheemse 

volkeren en boerengemeenschappen (Bolivia, Republica de, 2007). Deze nationalisering deed vooral de 

aardgasproductie stijgen en  wordt door de Boliviaanse overheid gezien als een mitigatiemaatregel42 

(Bolivia (Plurinational State of) , 2009). Daarenboven moet aardgas het gebruik van benzine, diesel en 

LPG terugdringen en zal voornamelijk geleverd worden aan afgelegen gebieden (Bolivia, Republica de, 

2007, pp. 150-155). Bolivia wenst energieonafhankelijk te worden door het ontwikkelen van alternatieve 

energiebronnen zoals hydro-elektriciteit en windenergie (Bolivia, Republica de, 2007, pp. 164-168). Er is 

een gedeeltelijke vorm van milieumainstreaming, omdat belangrijke categorieën zoals energy efficiency 

en  sustainable fuels niet opgenomen zijn in het ontwikkelingsplan.  

                                                           
40

 Het National Development Plan (NDP) is verdeeld in 4 onderwerpen: “Bolivia Digna; over sociale problemen; Bolivia 

Democratica: roept op tot zelfbeschikking voor traditionele inheemse organisaties, Bolivia Productiva; stelt een nieuw 
productiemodel voor gebaseerd op staatsinterventie en richting en de uitbreiding van de binnenlandse markt. Tenslotte, Bolivia 
Soberana; zet de visie van de overheid over internationale relaties uiteen” (EEAS, 2007, p. 8). Vooral in Bolivia Productiva is veel 
milieumainstreaming terug te vinden.  
41

 Koolwaterstoffen zijn verbindingen uit aardgas en aardolie. In 2006 werden koolwaterstoffen genationaliseerd “na de 
inwerkingtreding van de 3058 Koolwaterstoffen wet, het decreet ‘Supremo 28701 de Nacionalización “Héroes del Chaco’ en de 
goedkeuring van oliemaatschappijen” (Bolivia, Republica de, 2007, p. 150). 
42

 Aardgas is op gebied van de uitstoot van broeikasgassen de duurzaamste onder de categorie fossiele brandstoffen (cf. supra ), 
maar het is geen groene energiebron.  
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Het Braziliaanse ST&I43 wenst voornamelijk versterking van onderzoek en innovatie op vlak van  

efficiënte energietechnologieën en hernieuwbare energiebronnen, vooral biodiesel en ethanol. 

Aanvullend wil het land het aandeel van duurzame energie verhogen, waaronder wind- en zonne-

energie, biomassa, biogas en waterkracht (Brazil, Governement of, 2007, pp. 45-46). Uit PAC244 blijkt nog 

eens het grote belang van de Braziliaanse energiesector voor de ontwikkeling. Zo is er 465,6 miljard 

dollar van de totale 955 miljard dollar45 voor de energiesector voorzien, waarvan veel geld naar de 

constructie 61 waterkrachtcentrales gaat (Loudiyi, 2010). Milieuorganisaties vrezen voor greenwashing 

van het project en “de rampzalige en onherstelbare [milieu]schade die zou worden veroorzaakt door de 

bouw van zoveel dammen” en menen dat er geen beoordeling van de milieu implicaties is uitgevoerd 

(International Rivers, 2010, 6 april 2012), maar volgens dit onderzoek vindt Brazilië de onderzoek 

bijstand voor een environmental impact assessment of hydropower wel belangrijk. 

 5.3.2 De Landbouwsector 
 

Beide landen hebben milieunoden of prioriteiten aangegeven in de landbouwsector. Ze onderlijnen in 

hun nationale documenten meerdere keren dat de landbouwsector zeer kwetsbaar is voor hydrologische  

veranderingen en extreme temperaturen. In Bolivia  zouden el Niño en la Niña voor een productieverlies 

gezorgd hebben dat geschat wordt op 72 miljoen dollar voor de periode 2006-2008 (Bolivia (Plurinational 

State of), 2009). Aangezien de landbouw nog altijd van groot belang is voor de Boliviaanse economie en 

meer dan een derde van de Bolivianen een inkomen genereert uit deze sector (cf. tabel 3), identificeert 

het land logischerwijs veel prioritaire landbouwnoden. Brazilië gaf iets minder prioriteit aan deze sector, 

dan aan de energie en bosbouwsector. In Figuur 13 worden de belangrijkste mitigatie- en 

adaptatienoden van de Boliviaanse en Braziliaanse landbouwsector aangegeven. (uitgebreide analyse en 

methodologie cfr. infra bijlage 8.2.1) : 

 

 

                                                           
43

 Het Action Plan for Science, Technology and Innovation for National Development maakt deel uit van het geïntegreerde 
patroon van de actieplannen, waar ook de verschillende ontwikkelingsplannen rond onderwijs, gezondheid en landbouw 
samenvloeien (Brazil, Governement of, 2007). De voorloper van deze geïntegreerde actieplannen, was het PPA” Plano Brasil de 
Todos” voor 2004-2007, waar milieuvriendelijke en duurzame economische groei onder de tweede doelstelling viel (EEAS, 
Brazil,2007). 
44

 De tweede fase van het Growth Acceleration Program (PAC 2) werd ingevoerd in 2010 en is “gericht op investeringen op 
gebied van logistiek, energie en sociale ontwikkeling” (Loudiyi, 2010). Het Growth acceleration Program is ook geïntegreerd in 
het ST&I (Brazil, Governement of, 2007, p. 5) 
45

 De budgetlijn geldt voor de periode 2011-2014. 
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Figuur 13: Voornaamste milieuprioriteiten in de landbouwsector 

prioriteiten land kwalitatief kwantitatief categorieën van milieuprioriteiten 
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Bron: samenvattende compilatie van milieuprioriteiten verzameld uit NC Brazilië en PNMC en uit NC Bolivia en MNAC 

Zowel Brazilië als Bolivia hebben meer behoeften op gebied van adaptatie gerapporteerd. Vooral Bolivia 

heeft opvallend veel adaptatienoden aangegeven. Prioriteiten binnen de categorieën waterbeheer en 

klimaatadaptatie van gewassen kwamen het meest voor, terwijl bodemvruchtbaarheid en irrigatie het 

meest centraal opgenomen zijn in de documenten. In het Boliviaanse NC werd ook een centrale 

paragraaf voorzien voor het behoud van inheemse kennis over landbouw, wat een goed voorbeeld is van 

de grotere politieke en sociale assertiviteit van de inheemse Boliviaanse bevolking. Volgens het IWGIA46 

is “het eerste decennium van deze eeuw [...] het scenario voor de groeiende politieke invloed van 

inheemse organisaties van Bolivia, met inbegrip van de verkiezing van de eerste inheemse president van 

het continent” (IWGIA, 2010, p. 8). Ook in Brazilië werden kwalitatief en kwantitatief meer 

adaptatienoden aangegeven. Er wordt vooral prioriteit gegeven aan de categorieën bodembescherming 

en kwetsbaarheidsonderzoek voor klimaatonderzoek.  

 

                                                           
46

 The Danish Royal Embassy to Bolivia and the International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) in een 
samenwerkingsdocument tussen Denemarken en Bolivia omtrent de rechten van inheemse bevolking. 
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Bolivia en Brazilië duiden allebei drie mitigatieprioriteiten aan en in beide landen verschijnen dezelfde 

categorieën: agroforestry en een alternatief voor de slash and burn-methode om land gebruiksklaar te 

maken. In Brazilië zijn er volgens de onderzoeksmethode net iets meer mitigatieprioriteiten dan in 

Bolivia. De Boliviaanse noden vallen voornamelijk onder de klasse technologie- en onderzoek bijstand. 

Toch werd er ook bijstand gevraagd voor de uitbouw van instituties, human resources en onderwijs. De 

aard van de Braziliaanse prioriteiten situeert zich binnen technologie en onderzoek.  

Het Boliviaanse ontwikkelingsplan identificeert de behoefte aan een socialer en gedecentraliseerd 

waterbeheer, aan onderzoek naar de effecten van de klimaatverandering op watervoorraden en 

innovatie en aan sectormainstreamen van duurzame irrigatie. Vervolgens is er ook nood aan een 

agroproductiesysteem aangepast aan de klimaatverandering, sociaaleconomische ontwikkeling en 

institutionele versterking van rurale gemeenschappen. Tenslotte stelt het ontwikkelingsplan de invoering 

van een systematische registratie en bescherming van vaardigheden en kennis van inheemse volkeren in 

de landbouw voor (Bolivia, Republica de, Plan Nacional de Desarrello, 2007). Er is een duidelijke vorm  

van milieumainstreaming binnen de landbouwsector omdat het merendeel van de prioriteiten en 

noden47  van het nationaal klimaatplan terugkomen in het Boliviaanse ontwikkelingsbeleid. 

Het vroegere Plano Brazil de Todos (PPA)48 vernoemt “de implementatie van landhervormingen en 

agrarische en rurale duurzame ontwikkeling” (EEAS, Brazil, 2007, p. 31) onder de 

ontwikkelingsdoelstellingen. De recente Braziliaanse ST&I ziet innovatie in levensmiddelentechnologie, 

hogere automatisering in de landbouw, innovatie in het productieproces en internationalisering in 

landbouwonderzoek als prioritair voor ontwikkeling van de sector (Brazil, Governement of, 2007).  In 

deze ontwikkelingsplanning is er geen hoge integratie van milieuprioriteiten en geen analogie met de 

prioriteiten van de nationale klimaatplannen.  

 

 
  

                                                           
47

 Tenminste de prioriteiten of noden die niet vallen onder louter technologische bijstand. De categorieën climate 
change resistant crop varieties en soil fertility vragen vooral bijstand in technologieoverdracht en onderzoek.  
48

 Het Braziliaanse ontwikkelingsplan Plano Brasil de Todos (PPA) voor de periode 2004-2007. Bij het begin van 
Iedere presidentiële ambtstermijn  moet er een nieuw Braziliaans ontwikkelingsplan voorgelegd worden aan het 
Braziliaans Congres. De PPA ontstond aan het begin van het presidentschap van President Luiz Inacio “Lula” da Silva  
(EEAS, Brazil, 2007).  
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5.3.3 Bosbeheer  
 

Voor deze sector werden er vrijwel enkel mitigatieprioriteiten aangegeven in de Braziliaanse en 

Boliviaanse  documenten. Het Amazonewoud neemt in Bolivia en Brazilië meer dan de helft van het 

landoppervlakte in beslag, maar elk jaar is er een vermindering van de omvang van het bosgebied door 

ontbossing. In figuur 14  wordt een overzicht gegeven van de voornaamste mitigatie- en adaptatienoden 

in de bosbeheersector (uitgebreide analyse en methodologie cfr. infra bijlage 8.2.1) :   

Figuur 14: Voornaamste milieuprioriteiten in het domein bosbeheer 

prioriteiten land kwalitatief kwantitatief categorieën van milieuprioriteiten 
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Bron: samenvattende compilatie van milieuprioriteiten verzameld uit NC Brazilië en PNMC en uit NC Bolivia en MNACC.  

Wanneer we terugdenken aan de cijfers van het aandeel van deze sector in de totale uitstoot van 

broeikasgassen (cf. 5.2.3), hoeft het ons niet te verbazen dan dat er veel mitigatiebijstand werd 

geïndiceerd door beide casestudy landen. Uit de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van beide 

documenten blijkt dat duurzaam bosbeheer misschien wel de belangrijkste milieusector in Brazilië is. In 

het nationale klimaatplan werden twee uitgebreide hoofdstukken gewijd aan de ambitieuze 

doelstellingen:  enerzijds de netto ontbossing en anderzijds het verminderen van bosoppervlakteverlies. 

In de Boliviaanse documenten zijn de milieunoden voor de sector bosbeheer opmerkelijk minder 
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consequenter terug te vinden. Zo verschenen de noden wel centraal doorheen het NC in andere 

hoofdstukken, maar werd er geen aparte rubriek aan gewijd. Zo verscheen de milieunood monitoring of 

protected areas onder een paragraaf over het REDD-Amazon programma49. Hiermee dient rekening 

gehouden te worden, omdat dit niet kan geplaats worden volgens deze kwalitatieve en kwantitatieve 

methode.  

De Braziliaanse mitigatieprioriteiten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief goed vertegenwoordigd. 

Vooral de categorieën: toezicht op bosgebied, wetgeving omtrent bosbeheer, financiële bijstand voor 

bosfondsen en genenbanken voor het subtropische planten worden prioritair op de agenda geplaatst. Uit 

tabel 8.2.1 blijkt dat er ongeveer een evenwicht is tussen de gevraagde bijstand in 

technologieoverdracht, onderzoek, regulering en wetgeving. Opvallend is dat er voor het eerst ook 

financiële bijstand wordt gevraagd voor deze sector, zoals voor het Amazonefonds en het klimaatfonds. 

Bolivia geeft minder mitigatienoden aan, met als gewichtigste categorieën: steun aan inheemse gebieden 

en een alternatief voor de slash and burn-techniek. Louter kwalitatief is vooral houtkap belangrijk. Hier 

wordt er vooral bijstand gevraagd voor de uitbouw van instituties en human capacity en op vlak van 

technologiebijstand,  waaronder toezichtsystemen.  

Opvallend is ook dat het Boliviaanse klimaatplan wordt voorstelt50 om duurzaam bosbeheer te gebruiken 

als CDM-project. In de NC wordt er echter benadrukt dat Bolivia “het concept van de koolstofmarkt niet 

ondersteund [...],de ontwikkelde landen moeten hun uitstoot reduceren door middel van binnenlandse 

maatregelen (Bolivia (Plurinational State of) , 2009, p. 48), bovendien is het land erg teleurgesteld in 

CDM-projecten: ondanks de vele projectapplicaties, werden slechts 5 CDM-projecten goedgekeurd 

(Bolivia (Plurinational State of) , 2009).  

Ook het Boliviaanse ontwikkelingsplan toont duidelijk de nood tot uitbreiding en restitutie van 

grondgebied van de inheemse bevolking51 ter bescherming van bosgebied52, sociale participatie in 

bosbeheer en herbebossing, en een verhoogd staatstoezicht in het beheer van het bosbestand, met 

integratie van boeren en inheemsen. Daarnaast werd ook geïntegreerd en duurzaam beheer van de 

                                                           
49

 The indigenous Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in the Bolivian Amazon ( REDD-
Amazon) (Bolivia (Plurinational State of) , 2009, p. 61).  
50

 Dit moet enigszins genuanceerd worden, omdat deze categorie zowel kwantitatief als kwalitatief slecht scoort. 
51

 Landrestituties en uitbreiding van het grondgebied voor inheemse bevolking, komt niet enkel voor in Bolivia. Zo zorgt het 
landrestitutie programma onder de ‘Victims and Land Restitution’- wet van augustus 2010  in Colombia dat land teruggegeven 
wordt aan de meest kwetsbare groep, waaronder de inheemse Afro-Colombiaanse gemeenschap (UNHCR, 2012, p. 2). Op 15 
april werd zo land teruggeven aan meer dan duizend  Afro-Colombiaanse gezinnen onder het goedkeurende oog van President 
Obama (El Espectador, 2012) 
52

   Een voorbeeld hiervan is het de bevordering van inheemse zelfmanagement door Tierra Comunitarias de Origen (TCOs)  
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houthakindustrie voorgesteld (Bolivia, Republica de, Plan Nacional de Desarrello, 2007). Meerdere noden 

of prioriteiten die aangegeven zijn in het klimaatplan, zijn geïntegreerd in de sociale doelstellingen van 

het ontwikkelingsplan. Het Braziliaanse ST&I erkent de volgende prioriteiten:  institutie-uitbouw en 

human resources bevorderen in het Amazonewoud met respect voor culturele verschillen, duurzame 

gebruik van natuurlijke rijkdommen, infrastructuuruitbouw en onderzoeksnetwerken.  Hier zijn er geen 

gelijkenissen met de prioriteiten in de nationale klimaatplannen, wat het vermoeden bevestigd dat 

Brazilië de domeinen afzonderlijk behandeld.  

5.3.4 Biodiversiteit 
 

Zowel Brazilië als Bolivia hechten prioritair belang aan biodiversiteit, voornamelijk van de adaptatiesoort. 

Mitigatieprioriteiten onder de sector bosbeheer kunnen ook nuttig zijn als adaptatiemaatregelen voor 

biodiversiteit (cf. 5.2.4). De casestudylanden hebben veel prioriteit gegeven aan mitigatie in bosbeheer, 

waardoor in de biodiversiteitsector voornamelijk adaptatienoden terugkomen. In tegenstelling tot de 

vorige sectoren lijkt het alsof er hier kwalitatief en kwantitatief ongeveer evenveel adaptatienoden terug 

te vinden zijn in de twee landen. Toch is er een verschil in rapportering: Bolivia vraagt in beide nationale 

documenten expliciet bijstand in deze sector, terwijl Brazilië in de NC slechts een situatieschets met 

impliciete prioriteiten. Bovendien komen er wat Brazilië betreft ook geen biodiversiteitsproblemen voor 

in het nationale klimaatplan. Figuur 15 illustreert de voornaamste mitigatie- en adaptatieprioriteiten wat 

biodiversiteit betreft (uitgebreide analyse en methodologie cfr. infra bijlage 8.2.1) :   

Figuur 15: Voornaamste milieuprioriteiten in het domein biodiversiteit 

prioriteiten land kwalitatief kwantitatief Voornaamste categorieën van milieuprioriteiten 
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mitigatie Bolivia 2 - slash and burn method 

Brazilië          -             - - 

Bron: samenvattende compilatie van milieuprioriteiten verzameld uit NC Brazilië en PNMC en uit NC Bolivia en MNACC 

 

Brazilië legt enkel nadruk op adaptatienoden, waarbij het meest aandacht gaat naar de categorieën 

beschermde gebieden en gegevensbestanden van bestaande fauna en flora. De prioriteit die gegeven 

wordt aan de laatste categorie is volledig gegrond:  Brazilië bevat “een van de rijkste flora in de wereld, 

met 41.123 bekende en geregistreerde soorten (FORZZA et al, 2010 in Brazil, 2010, p. 70). Ook de fauna is 

zeer uitgebreid, maar nog niet genoeg onderzocht, want volgens “een schatting [is] minder dan 10 

procent van de bestaande totaal bekend” (Brazil, 2010, p. 10). Daarnaast hebben ook de kustgebieden en 

de aansluitende mangrovegebieden extra milieusteun nodig. In Bolivia wordt ook voornamelijk  

milieubijstand gevraagd onder de categorieën beschermde gebieden en genenbanken van vegetatie en 

diersoorten. Het Andesland vermeldt slechts één mitigatienood, een alternatief voor de slash and burn-

methode, die daarenboven ook kwalitatief slecht geëvalueerd wordt, maar wel in verschillende sectoren 

terugkomt. 

Uit de gedetailleerde tabel 8.2.1 blijkt dat de Boliviaanse milieunoden onder verschillende klassen vallen. 

Zo komt technologie -en onderzoekbijstand het meest voor. Ook bijstand in regulering en wetgeving 

werd (in mindere mate) gevraagd. Nieuwkomers zijn de vraag naar maatschappelijke participatie en 

bewustmakingscampagnes, die niet voorkwamen in de andere sectoren. Net zoals in de landbouwsector 

wil men ook inheemse kennis over ecosystemen reconstrueren. De aard van de Braziliaanse prioriteiten 

situeren zich voornamelijk  onder institutie-uitbouw en onderzoek. 

Het Boliviaanse ontwikkelingsplan wil nieuwe nederzettingen nabij bosrijke gebieden verplichten om 

duurzaam om te springen met biodiversiteit. Bovendien willen ze de lokale en inheemse kennis omtrent 

biodiversiteit en ecosystemen herstellen. Vervolgens zijn vegetatiediversificatie, genendatabases, de 

invoering van een informatiesysteem belangrijk voor lokale gemeenschappen belangrijk voor de 

instandhouding van ecosystemen. Het Boliviaanse ontwikkelingsplan wenst hulp voor een 

milieutoezichtsysteem voor risicomanagement. Ten slotte stelt het ontwikkelingsplan ook een 

wetswijziging voor van eigendomsrechten in beschermde gebieden (Bolivia, Republica de, Plan Nacional 

de Desarrello, 2007). Hoewel er duidelijk milieumainstreaming is in de ontwikkelingsplanning, is er geen 

overeenkomst met de prioriteiten in de nationale klimaatdocumenten. 
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Het vroegere Plano Brazil de Todos (PPA) vermeldt: “de promotie van milieukwaliteit en het behoud van 

duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen” (EEAS, Brazil, 2007, p. 31). Het Braziliaanse ST&I pleit 

voor heel wat maatregelen omtrent biodiversiteit. Zo wil ment het  verwerkingsproces van producten 

gegenereerd uit Braziliaanse biodiversiteit verduurzaming en een onderzoeksnetwerk uitbouwen over 

maritieme grondstoffen. Daaruit blijkt dat er vrijwel geen milieumainstreaming voorkomt onder deze 

sector in de Braziliaanse ontwikkelingsplanning.  

5.3.5  Cross-sectorale milieunoden en prioriteiten  
 

Hier wordt een kleine zijsprong gemaakt naar de cross-sectorale milieunoden, omdat het onderzoek  zich 

enkel toespitst op sectorale milieunoden. In het onderzoek wordt de Boliviaanse vraag naar 

kennisbijstand en onderwijs onvoldoende weergegeven. Zo gaf het land zowel in het NC te kennen als in 

het MNACC dat ook “cross-sectorale acties met betrekking tot onderzoek, onderwijs en herstel van 

voorouderlijke kennis” (Bolivia (Plurinational State of) , 2009, p. 60)” belangrijk zijn. In het MNACC is er 

zelf een hoofdstuk gewijd aan deze cross-sectorale prioriteiten, waar het belang van 

trainingsprogramma’s, nationaal dialoog en onderzoeksnetwerken en de verspreiding van onderwijs 

meermaals benadrukt worden. Ook werd een heel hoofdstuk gewijd aan e categorie inheemse kennis 

reconstrueren. Die categorie komt trouwens terug onder verschillende sectoren (Bolivia, Estado 

Plurinacional, 2009).  

In Brazilië is er vraag naar bijstand aan internationale actoren, vooral van institutionele aard. Brazilië 

onderlijnt wel dat een loutere Nood-Zuid werking niet van toepassing is. Het gaat hier zowel om 

“samenwerkingsinitiatieven met andere ontwikkelingslanden (Zuid-Zuid samenwerking) en initiatieven 

waarbij zowel de ontwikkelde en ontwikkelingslanden samenwerken (Nood-Zuid-Zuid samenwerking)” 

(Brazil, 2010, p. 436). Dit geldt voor de twee cross-sectorale prioriteiten: institutionele opbouw en 

technologische bijstand53. Brazilië verwoordt zijn klimaat-en milieunoden op een impliciete manier, 

behalve wat de technologische milieunoden betreft. In alle sectoren werden technologienoden 

beduidend explicieter vermeld, vooral in de energiesector werd in het Braziliaanse NC en PNMC 

opvallend veel specifieke bijstand gevraagd (Brazil, 2010, pp. 432-441, Brazil, 2008, pp. 8-15).  

                                                           
53

Brazilië wenst technologische bijstand en kennisoverdracht van geïndustrialiseerde landen naar Brazilië en andere 
ontwikkelingslanden via Noord-Zuid-Zuid samenwerking, maar het land  geeft ook zelf technologische bijstand aan 
ontwikkelingslanden,  zoals het verspreiden de productietechnologie van ethanol uit suikerriet over het Latijns-Amerikaanse 
continent en andere ontwikkelingslanden (Brazil, 2010, pp. 21-22).  
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5.3.6 Niveau van milieumainstreaming in Bolivia en Brazilië 
 

Volgens Gupta en Van der Grijp (2010) is er een duidelijk onderscheid tussen emerging economies en 

minder ontwikkelde landen in de mate waarin de domeinen milieu en ontwikkeling overlappen en 

erkend worden. Zo willen landen als China en India wel klimaathulp voor een duurzamere oriëntatie van 

hun nationale beleid, maar de sociale en economische ontwikkeling blijven prioritaire domeinen. Aan de 

andere kant komen in landen als Nepal en Egypte klimaatvraagstukken frequent voor in de nationale 

economische en sociale ontwikkelingsplannen (Gupta & Van Der Grijp, 2010). “De kleinere en minder 

ontwikkelde landen zijn minder defensief in hun aanpak” (Gupta & Van Der Grijp, 2010, p. 258).   

Dat blijkt ook te gelden voor Brazilië en Bolivia en dat illustreren we aan de hand van de positie van de 

casestudylanden tegenover het principe van  “gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid 54” 

(UNFCCC, 1992, p. 3). Bolivia meent dat het ontwikkelingsmodel van de industriële landen de oorzaak 

van klimaatverandering is, maar gaat (althans het discours) zijn eigen klimaatverantwoordelijkheid niet 

uit de weg: “Bolivia heeft  nood aan een verklaring van ‘the Rights of Mother Earth’, wat zelf verder gaat 

dan de klimaatonderhandelingen” (Bolivia (Plurinational State of), 2009, p. 47). Bovendien is er een hoog 

niveau van mainstreaming is in het Boliviaanse ontwikkelingsbeleid. Acties tegen klimaatverandering zijn 

er gelinkt  aan armoedebestrijding en ontwikkeling, zowel op beleids- en programmaniveau als op 

nationaal-en gemeenschapsniveau in alle sectoren (Bolivia, Republica de, 2007). 

Brazilië daarentegen meent dat de industrielanden verantwoordelijk zijn voor de historische accumulatie 

van uitstoot van broeikasgassen en benadrukt dat ontwikkelingslanden geen emissielimitatie hebben 

onder het Kyotoprotocol (Brazil, 2010, pp. 7-19). Uit dit onderzoek blijkt dat Brazilië weldegelijk 

inspanning levert voor emissiereductie, zeker in de energiesector, maar in zijn discours neemt Brazilië 

eerder een verwerende positie in. De samenhang tussen klimaatverandering en ontwikkeling is in 

mindere mate erkend, want “De nationale prioriteiten zijn de dringende sociale en economische 

behoeften [...] matiging van de mondiale klimaatverandering en adaptatie aan de gevolgen zijn mogelijk, 

zonder afbreuk te doen aan de acties voor sociaaleconomische groei en  armoedebestrijding” (Brazil, 

2010, p. 11). De acties voor armoedebestrijding en ontwikkeling zijn in de nationale Braziliaanse 

                                                           
54

Dit principe werd tijdens de Earth Summit van 1992 opgenomen in het VN-klimaatverdrag. Volgens dit principe dienen de 
ontwikkelde landen het meest vooruitstrevend klimaatbeleid te voeren en moeten ze de grootste emissiereductie nastreven, 
omdat ze historisch verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. De ontwikkelingslanden zullen de grootste 
slachtoffers worden van de klimaatverandering en moeten financieel en technisch ondersteund worden door de belangrijkste 
schulddragers (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change: text of the Convention, 1992, pp. 3-5) 
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klimaatplannen weergegeven in aparte hoofdstukken55, wat al wijst op een weinig geïntegreerde aanpak 

van beide domeinen. Bepaalde technologie en onderzoek intensieve milieunoden worden wel 

opgenomen in de ontwikkelingsplanning en voor deze is er wel een aanzienlijk niveau van 

milieumainstreaming (Brazil, Governement of, 2007).  

 

5.7 Conclusie en bevindingen van de eerste onderzoeksfase 
 

Dit hoofdstuk wilde een analyse van verschillende nationale rapporten maken. De conclusies gelden 

enkel voor Bolivia en Brazilië, ook al kunnen ze evengoed representatief zijn voor andere landen binnen 

Latijns-Amerika. De casestudylanden benoemen allebei uiteenlopende milieuprioriteiten, zeker 

doorheen de verschillende sectoren. De energiesector krijgt veel aandacht in de klimaatplanning van 

beide landen,  vooral in Brazilië.  Dit is opmerkelijk, aangezien een groot deel van de Braziliaanse 

energieportefeuille uit duurzame brandstoffen en alternatieve energie bestaat. Beide landen vragen 

vooral naar bijstand in technologie en onderzoek voor de mitigatienoden in de energiesector. Tenslotte 

blijkt dat er een hoog niveau van milieumainstreaming is in het Boliviaanse en het Braziliaanse 

ontwikkelingsbeleid.   

De Landbouwsector is belangrijker in de Boliviaanse nationale documenten dan in Brazilië, terwijl 

ongeveer 30 procent van het Braziliaans landoppervlak wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. Dit 

strookt niet met de recente ambitie van Brazilië om de grootste landbouwproducent ter wereld te 

worden (cf. 4.3.2 ). Hierdoor lijkt het dat Brazilië zich niet helemaal bewust is van de potentiële impact 

van de klimaatverandering  op de landbouwsector. Er zijn duidelijk meer adaptatienoden aangegeven in 

Bolivia, hoewel er evenveel mitigatienoden voorkomen in deze sector en die overigens onder dezelfde 

categorieën vallen. Er is wel een duidelijke vorm van milieumainstreaming in het Boliviaanse 

ontwikkelingsplan en in Brazilië vallen de prioriteiten van de milieu- en ontwikkelingsplanning in het 

algemeen niet samen. De aanbeveling van de Wereldbank, die een samenwerkingsvoordeel tussen het 

ontwikkeling- en milieudomein wilde gebruiken voor de aanpak van rurale armoede en ongelijkheid, 

werd ook hier in de wind geslagen.  
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 Een voorbeeld hiervan is deel 1.4 ‘Social Development’ in de NC van Brazilië (Brazil, 2010, pp. 77-91). 
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Brazilië geeft de meeste milieuprioriteiten aan onder de categorie Bosbeheer. Bolivia  vernoemt ook 

betrekkelijk veel noden, maar het land mist een algemene bosbeheerstrategie en de milieunoden in de 

bosbeheersector zijn vermeld onder andere sectoren. Een algemene bosbeheerstrategie met 

afdwingbare wetgeving is nochtans noodzakelijk in Bolivia, omdat er veel illegale ontbossing en houthak 

voorkomt. In beide landen valt de gevraagde bijstand niet enkel onder technologiebijstand. Zo vindt 

Brazilië onderzoek, regulering en wetgeving, maar ook financiële ondersteuning belangrijk. Bolivia vraagt 

daarnaast om institutiesuitbouw en human capacity. Net zoals in de landbouwsector komt het 

merendeel van de Boliviaanse klimaatnoden terug in het ontwikkelingsbeleid, maar dat is zeker niet het 

geval in Brazilië.  

Onder de categorie Biodiversiteit zijn ongeveer evenveel adaptatienoden terug te vinden in Bolivia en 

Brazilië, maar in het laatste land zijn de milieuprioriteiten meer impliciet vermeld en moeilijker terug te 

vinden. De aard van  Boliviaanse millieunoden is gevarieerd: zowel technologie -en onderzoekbijstand, 

regulering en wetgeving,  als maatschappelijke participatie en bewustmakingscampagnes komen aan 

bod. De Braziliaanse prioriteiten situeren zich voornamelijk onder institutie-uitbouw en onderzoek. 

Hoewel er duidelijk milieumainstreaming is in de ontwikkelingsplanning, is er geen gelijkenis met de 

prioriteiten in de nationale klimaatplanning. Daaruit blijkt dat er vrijwel geen milieumainstreaming 

voorkomt onder deze sector in Brazilië, hoewel de Wereld Bank ook hier een geïntegreerde aanpak 

suggereert.   

Bolivia identificeert onderzoek, onderwijs en herstel van voorouderlijke en inheemse kennis als cross-

sectorale milieuprioriteiten. Voornamelijk onderwijs wordt onderbelicht in het sectorspecifieke 

onderzoek, maar bijstand in onderzoek en reconstructie van inheemse kennis konden wel geplaatst 

worden onder de verschillende sectoren. In Brazilië kwamen cross-sectorale milieunoden, institutie-

uitbouw en institutionele samenwerking onvoldoende aan bod. Brazilië wil dit doen door  

samenwerkingsinitiatieven met andere ontwikkelingslanden (Zuid-Zuid samenwerking) en samenwerking 

tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden  (Nood-Zuid-Zuid Brazilië).  
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Het niveau van milieumainstreaming werd onderzocht door het principe gedeelde maar 

gedifferentieerde verantwoordelijkheid, waaruit bleek dat Bolivia een hoog niveau van 

milieumainstreaming heeft in het ontwikkelingsbeleid.  Brazilië  neemt eerder een defensieve houding in 

en beschouwt de domeinen als apart, met uitzondering van technologie en onderzoek intensieve 

milieunoden. Deze soort noden zijn ook explicieter weergegeven doorheen de klimaatplannen. De 

vaststelling van Gupta en van der Grijp dat de nationale overheden een verschillend niveau van belang 

hechten aan milieumainstreaming, geldt dus ook voor Brazilië en Bolivia. En dit zal hebben op de 

algemene conclusie van deze masterproef. 
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5.4 Europese ontwikkelingsbijstand voor Bolivia en Brazilië. 
 
Indicatoren van ontwikkelingssamenwerking in de representatieve landen  

Tabel 5: Data van Europese en internationale ODA-steun aan de onderzochte landen  

land  DAC klasse    mondiale 
ODA-rang 
 (l.a.y) 

                        Europese bilaterale ODA  
                        en prioriteiten 
 

EU hulp  
als % van 
BBP 

56
 

                            2002-2006                                   2007-2013  
 
Brazilië        

 

 
Upper 
middle 
income 

 
35 

 
€51 miljoen 
economische hervormingen (47%), 
hervorming van administratie en 
mensenrechten (21%), sociale 
ontwikkeling (23%), milieu (9%) 

 

 
€61 miljoen 
EU-Brazilië relatie (70%), 
milieuaspecten van duurzame 
ontwikkeling (30%) 

 
0,0% 

Bolivia Lower 
middle 
income 

84 €126 miljoen 
Eerlijke toegang tot sociale diensten 
(35%), voedselzekerheid en 
duurzame rurale ontwikkeling 
(15%), economische samenwerking 
(5%), transport infrastructuur (45%) 

€234 miljoen 
Economische kansen creëren 
(41%), overheidsactie tegen 
productie en trafiek van drugs 
(33.5%),duurzaam beheer van 
natuurlijke rijkdommen(25.5%) 
 

0,3 % 

 

Bron: gecompileerd uit gegevens van OECD, DAC List of ODA Recipients, 2010 en gegevens van de Europese ODA: EuropeAid 

Cooperation: beschikbaar op( http://ec.europe.eu/europeaid_index_en.htm)  

Bolivia is zowel op mondiaal als Europees vlak een grotere netto ODA-ontvanger dan Brazilië. Er is een 

verschuiving in de Europese prioriteiten tussen de eerste en tweede generatie met een grotere 

integratie van milieuoverwegingen in zowel Bolivia als in Brazilië. De Europese ontwikkelingshulp is van 

groot belang voor het ontwikkelingstraject van Bolivia. Naast het bilaterale Europese budget -hier 

gekozen als indicator-  heeft het land het grootste aandeel in de Europese regionale CAN budgetslijn van 

50 miljoen euro57 (Morrissey, 2009). Bovendien krijgt het land ook steun van de lidstaten onafhankelijk 

van de communautaire steun. Aan de andere kant is de impact van de Europese ODA in de opkomende 

economie Brazilië “geen sleutel tot de ontwikkeling” (Commission, Relations with Mercosur,2010). “ODA 

is niet de sleutel tot de ontwikkeling van Brazilië [… en] de Europese Commissie heeft niet genoeg 

bijgedragen om een doorslaggevende invloed te hebben op het milieu van het land en de sociale en 

economische situatie (EEAS,Brazil, 2007, p. 20). Met deze algemene tendens in gedachten kan het 

onderzoek naar de relatie tussen vraag en aanbod van Europese ontwikkelingshulp aangevat worden.  

                                                           
56

 Dit percentage werd berekend op basis van de bilaterale Europese steun aan Brazilië en Bolivia voor de periode 2007-2013. Er 

werd geen rekening gehouden met regionale en subregionale budgetlijnen, noch met Europese ontwikkelingshulp op 
projectniveau. Deze budgetlijnen zijn vaak niet transparant, maar komen wel voor in het onderzoek in bijlage.  
57

 Deze budgetlijn werd vastgesteld voor de periode  2007-2013 door de Europese Commissie (Morrissey,2009).  

http://ec.europe.eu/europeaid_index_en.htm
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Gedetailleerde benadering van het onderzoek 

In deze tweede onderzoeksfase bestuderen we de Europese milieubijstand die de geselecteerde landen 

ontvangen en welke sectoren prioriteit krijgen binnen de Europese ontwikkelingshulp. Hiervoor 

analyseren we de twee generaties CSP’s door kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Aanvullend worden 

ook de NIP’s grondig onderzocht en de CEP’s die bijgevoegd zijn in de CSP van de periode 2007-2013. In 

figuur 16 vind je een samenvatting van de gebruikte documenten en hun datum van publicatie: 

Figuur 16: Beleidsdocumenten die gebruikt zullen worden in het tweede deel van het onderzoek 

Bron:  eigen creatie data van de CSP/RSP (EC,2010) 

 

Voor dit onderzoeksgedeelte wordt er een comparatieve analyse van twee generatie CSP’s en NIP’s  

gemaakt, dit is mogelijk omdat de documenten beschikken over dezelfde structuur, inhoud en thema’s. 

In de verschillende CSP’s en NIP’s worden de Europese ontwikkelingsprioriteiten aangegeven en de 

budgetlijnen voor de betreffende periodes vastgelegd. In de Europese documenten wordt de bijstand 

                                                           
58

 http://eeas.europa.eu/brazil/csp/02_06_en.pdf 
59

 http://eeas.europa.eu/bolivia/csp/07_13_en.pdf 
60

 http://eeas.europa.eu/bolivia/csp/07_13_en.pdf 
61

 http://eeas.europa.eu/brazil/csp/07_13_en.pdf 
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 http://eeas.europa.eu/bolivia/csp/11_13_mtr_en.pdf 
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 http://eeas.europa.eu/brazil/csp/07_13_en.pdf 
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niet ingedeeld volgens mitigatie- en adaptatiebijstand, toch gebruiken we deze indeling omdat ze 

gebruikt werd in het vorige onderzoek gedeelte. De bijstand wordt eveneens verdeeld onder de sectoren 

landbouw, energie, bosbeheer en biodiversiteit zoals in het vorige hoofdstuk. De meeste noden vallen 

onder die vier sectoren in de Europese CSP’s en NIP’s, maar zo zijn sectoren zoals onderwijs, gezondheid 

en waterbeheer niet meegerekend. Het onderdeel over cross-sectorale bijstand tracht de bijstand die 

onvoldoende belicht wordt in het onderzoek te corrigeren.  

De comparatieve data-analyse van de vier sectoren in Brazilië en Bolivia (cf.5.2) zal  worden geïntegreerd 

in het onderzoek. Op basis van deze gegevens kan er enigszins nagegaan worden of het Europese beleid 

voornamelijk het national ownership en de nationale prioriteiten respecteert of dat het eerder 

gebaseerd is op objectievere milieunoden van de landen. Daarnaast is er de politieke conditionaliteit van 

ontwikkelingshulp. In het literatuurgedeelte waarschuwen zowel Gupta & van Der Grijp (2010) als Klein 

(2008) voor het potentieel dwingende karakter van milieumainstreaming in ontwikkelingshulp en het 

mogelijke gevaar voor het beslissingsrecht van de partnerlanden. Bovendien menen Hettne, Soderbaum 

& Stalgren (2010) dat er wel conditionaliteit opgelegd wordt in ontwikkelingslanden, maar dit bijna niet 

het geval is in opkomende economieën. In dit gedeelte zal aan de hand van Europese 

ontwikkelingsdocumenten het verschil in milieumainstreaming en het respect voor het national 

ownership in milieumainstreaming onderzoeken.  
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5.5 Comparatieve identificatie van de milieubijstand op Europees niveau 

5.5.1 Het verschil tussen de eerste generatie CSP’s en de tweede generatie CSP’s 
 

De CSP’s, NIP’s en CEP’s vertonen dezelfde structuur en inhoud, maar er is een groot verschil tussen de 

twee generaties documenten. Volgens een algemene evaluatie van alle CSPs is er onder andere meer 

beleidscoherentie en een daling van de aandacht voor armoedebestrijding met maar liefst 20,5 procent 

en “een duidelijke afname van [...] conditionaliteiten gekoppeld aan de uitbetaling van de EG-hulp” 

(Commission, Progress Report, 2009, p. 34) van 38% in 2001 tot 12,8% in 2008.  

De algemene bevindingen hebben betrekking tot de budgetlijnen en vermelding van integratie van 

milieu doorheen de documenten. Zo zijn de budgetlijnen opvallend transparanter in de tweede generatie 

CSP. Met de komst van het DCI in 2006 zijn er geografische (bilaterale, regionale en subregionale) 

budgetlijnen en ook vijf niet-geografische thematische budgetlijnen. Hieronder is vooral ENRTP 

belangrijk voor milieumainstreaming en geeft een heel transparant overzicht van Europese projecten die 

gefinancierd worden door deze budgetslijn. Dat milieu nu werkelijk meer Europese financiële steun krijgt 

is moeilijk af te leiden uit dit onderzoek. Enkel de geografische Europese budgetlijn is duidelijk 

aangegeven, maar de financiële informatie over ontwikkelingsbijstand van de Europese lidstaten en op 

projectniveau onder het ENRTP of het food security programma is (nog) niet bijgevoegd in recentste 

CSP’s64. In de laatste twee budgetlijnen werd er veel informatie gevonden over de periode 2002-2006 in 

de evaluatie bijgevoegd in de CSP’s 2007-2013. Tenslotte kunnen we stellen dat in het 

strategiedocument tegenover Bolivia duidelijkere financiële informatie beschikbaar is.  

Uit tabel 5 blijkt dat milieu deel uitmaakt van de bijstandprioriteiten in beide casestudylanden. In de 

Braziliaanse CSP van de eerste generatie ging er 9 procent van het billateraal budget naar milieu, waar in 

de tweede generatie 30 procent werd voorzien voor milieuaspecten van duurzame ontwikkeling. In de 

eerste Boliviaanse CSP lag de focus vooral op voedselzekerheid en duurzame rurale ontwikkeling (15%), 

waar ook milieuprioriteiten in voorkwamen, maar in de tweede CSP werd er maar liefst 25,5% procent 

vrijgemaakt voor duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen (25,5%). Ook volgens het kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek blijkt dat het beleidsdomein milieu veel meer vernoemd wordt in de tweede 

CSP’s en NIP’s, en hoewel volgens de algemene evaluatie van de CSP’S/NIP’s het niveau van 

milieumainstreaming relatief hetzelfde gebleven in de twee generaties, geldt dit niet voor deze 

                                                           
64

 Er werden wel projecten van de periode 2006-2008 onder de ENRTP budgetlijn gevonden op de website van EuropeAid, maar 
deze werden niet aangegeven in de CSPs  van 2007-2013.  
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casestudylanden. Het niveau van milieumainstreaming in de andere prioriteiten dan milieu neemt hier 

toe.  Beide landen hebben een CEP bijgevoegd in de tweede generatie CSP’s. Toch is dit geen 

volwaardige indicator van meer milieumainstreaming in de programmadocumenten, want de “CEP [...] 

wordt vaak beschouwd als een afzonderlijk document, waarvan de uitdagingen en aanbevelingen niet 

opgenomen zijn in de analyse van de milieusituatie” (Commission, Progress Report, 2009, p. 23). 

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht per sector 65.  
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 Indien er geen milieubijstand voorkomt onder een bepaalde categorie, wordt deze categorie niet weergegeven in het 
samenvattend overzicht. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in 8.3.1  tot 8.3.4 
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5.5.2 Energiesector 

 

In de energiesector werd er enkel mitigatiesteun aangegeven en men moet rekening houden dat deze 

ondersteuning vaak impliciet vermeld werd doorheen de strategiedocumenten van beide generaties. 

Bovendien is er in het algemeen minder ondersteuning beschikbaar voor de energiesector dan voor  

andere sectoren. In Brazilië is er iets meer ondersteuning terug te vinden dan in Bolivia, maar de 

mitigatiecategorieën scoren elk slecht op kwalitatief vlak. De energiesector werd als enige van de drie 

sectoren niet meer vernoemd in het tweede strategiedocument en in Brazilië kan men zelfs spreken dat 

de Europese energiebijstand gevoelig daalt. 

Figuur 17: Voornaamste Europese milieubijstand in de energiesector voor de casestudy landen 

documenten  kwalitatief kwantitatief categorieën van milieubijstand 
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Bron: eigen creatie op basis van de Boliviaanse en Braziliaanse CSPs(2001-2006,2007-2013), NIP’s (2001-2006,2007-2013) en de 

CEP’s (2007-2013). 
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In de eerste Braziliaanse CSP/NIP gaat de aandacht voornamelijk naar energie-efficiëntie, samenwerking 

door het Synergy-project en steun aan alternatieve energiebronnen. Energie-efficiëntie blijft ook relatief 

belangrijk in de tweede Braziliaanse CSP/NIP naast de categorieën energy diversification, renewable 

energy en use of biomass. De ondersteuning aan de Boliviaanse energiesector heeft ogenschijnlijk een 

concentratieproces doorgemaakt, terwijl relatief belangrijke categorieën als hernieuwbare 

energiebronnen en energie-efficiëntie in het tweede document verdwenen zijn. Het domein aardgas 

bleef belangrijk, maar de koolwaterstofsector scoort kwantitatief goed in het document. Deze 

onderzoekscore moet afgezwakt worden omdat Europa deze sector wel veel vermeldt en evalueert in 

het document, maar geen expliciete ondersteuning biedt. 

Uit tabel 8.3.1 van de bijlage kan men afleiden dat Europa niet veel steun geeft aan de Boliviaanse en 

Braziliaanse energiesector. In Bolivia konden wel budgetslijnen voor energie gevonden worden, maar 

enkel vanuit de lidstaten. In de eerste CSP/NIP beloofden de lidstaten 10,3 miljoen per jaar voor de 

energiesector en in de tweede CSP/NIP elf miljoen per jaar. Er is echter geen enkele vorm van opvolging 

van deze budgetlijnen, waar in de andere sectoren de financiële beloften wel geëvalueerd worden in het 

tweede document. De energiesector werd niet opgenomen in Europese bilaterale bestedingsbudget 

voor beide partnerlanden.  

Over het algemeen gaat het voornamelijk om technologische en financiële bijstand, maar die bijstand is 

veel minder specifiek en daardoor moelijker te bepalen dan in de nationale klimaatdocumenten. 

Daarnaast werd er slechts een keer niet-technologische bijstand aangegeven onder de categorie 

koolwaterstoffen, waar er een wijziging van het belastingregime werd gesuggereerd.   

5.5.3 Landbouwsector 
 

Er komt meer adaptatiebijstand als mitigatiebijstand voor in beide generaties van de CSP’s en NIP’s en 

het domein landbouw is duidelijk meer vernoemd, zowel kwalitatief als kwantitatief in het tweede 

strategiedocument. De voornaamste domeinen die vallen onder adaptatiesteun uit de eerste generatie 

komen terug in de tweede CSP’s/NIP’s tegenover Bolivia en Brazilië, waar opvalt dat (bijna) nieuwkomers 

als natural disaster/risk management en economische ontwikkeling en productiviteitswinst duidelijk veel 

aandacht krijgen binnen de tweede strategiedocumenten. Dit is niet het geval voor de mitigatiebijstand, 

waar vooral maatregelen tegen ontbossing door grootschalige landbouw aan terrein winnen in de 

tweede generatie. 
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Op vlak van adaptatiesteun gaat er duidelijk meer milieuondersteuning naar de Bolivaanse  

landbouwsector dan naar de Braziliaanse, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. In de eerste 

Boliviaanse CSP/NIP wordt de aandacht bijna gelijkwaardig verdeeld onder de domeinen food security,  

sustainable agricultural development, alternative development en water management. De eerste twee 

worden ook in de eerste Braziliaanse CSP/NIP gezien als de prioritaire domeinen. Naast natural 

disaster/risk management en economische ontwikkeling gaat er in de tweede Boliviaanse CSP/NIP meer 

aandacht naar waterbeheer en bodemerosie, terwijl in de Braziliaanse CSP/NIP de aandacht voor 

waterbeheer daalt en bodemerosie niet voorkomt. 

Figuur 18:  Voornaamste Europese milieubijstand in de landbouwsector voor de casestudy landen  

documenten  kwalitatief kwantitatief categorieën van milieubijstand 
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66

 In de eerste generatie CSP’s en NIP’s wordt de term alternative development gebruikt, waar doorheen de tweede generatie 
comprehensive development wordt aangewend. De term betekent “acties die in cocaïne teeltgebieden voorkomen met het 
specifieke doel te overtollige cocaproductie te voorkomen” (EEAS,Bolivia, 2007, p. 5). Tijdens dit proces wordt er ook rekening 
gehouden met de milieu-impact van alternatieve gewassen en de duurzaamheid van het werkingsproces. 
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CEP’s (2007-2013). 

Wat zeker opvalt in de Boliviaanse CSP is de aanwezigheid van een anti-drugsstrategie in beide 

generaties, een domein dat niet voorkomt in de programmadocumenten voor Brazilië. Europa is actief in 

dit domein sinds 1998 en meent dat de aanpak een “positieve impact [heeft] in de strijd tegen de illegale 

productie van coca en cocaïne” (EEAS, Brazil, 2007, p. 27). Er is een stijgende trend in de financiering van 

dit domein. Zo viel alternative development onder een Europese budgetlijn ter waarde van 18 tot 20 

miljoen euro en de programma’s Prodevat en Praedac voorzagen dit domein van 42 miljoen euro, terwijl 

comprehensive development deel uitmaakt van een budgetlijn van 45 miljoen euro en financiële steun 

krijgt ter waarde van 47 miljoen euro van de lidstaten en projectbudget voor de periode 2007-2013.  

Er zijn duidelijkere budgetlijnen terug te vinden in de eerste generatie van de CSP’s en in de Boliviaanse 

strategiedocumenten, maar ze vallen ook onder een langere periode. De bevindingen over de financiële 

bijstand moeten daarom zeker gerelativeerd worden. Uit tabel 8.3.2 in de bijlage blijkt dat er een grote 

daling is in de financiële bijstand voor Bolivia op de drie niveaus voor food security en sustainable rural 

development. Er is ook een daling op te merken onder de categorie duurzaam waterbeheer, wat 

opnieuw gerelativeerd moet worden door het ontbreken van gegevens op niveau van de lidstaten en op 

project- of regionaal niveau.  

De ondersteuning voor de integratie van natuurrampen in de landbouwsector valt onder een budgetlijn 

van 55 miljoen euro, een stijging omdat er in de vorige periode enkel een financiering was op 

projectniveau. In Brazilië zijn de budgetsvoorzieningen voor de landbouwsector wel in stijgende lijn. Zo 

krijgt de nieuwkomer food security onder een budgetlijn van de EC en van de lidstaten meteen veel 

financiële ondersteuning. Onder dat programma valt ook duurzame landbouwontwikkeling en ook dit 

domein krijgt meer financiële steun. Ten slotte had het domein omtrent de productiviteitwinst in de 

eerste Braziliaanse CSP/NIP wel een eigen budgetslijn, maar nu valt het onder een grotere budgetslijn, 

waardoor het wellicht meer financiële steun geniet.  
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Voor deze sector ontvangt vooral Europese technologische en financiële bijstand. Er is echter 

betrekkelijk weinig specifieke technologieoverdracht en onderzoekbijstand zoals de hulp in onderzoek en 

bijstand in biotechnologie (slechts 0,9 miljoen €).  

 

5.5.4 Bosbeheer 
 

Er is meer mitigatiebijstand aangegeven dan adaptatiebijstand in de twee generaties CSP’s/ NIP’s. In het 

eerste Boliviaanse strategiedocument kwam er zelf geen vorm van adaptatiesteun voor. Volgens het 

onderzoek is de ondersteuning voor bosbeheer in Bolivia en in Brazilië opmerkelijk gestegen in het 

tweede strategiedocument, zowel op kwalitatief en kwantitatief vlak. Op vlak van 

adaptatieondersteuning komt altijd hetzelfde thema terug: sociale ontwikkeling koppelen  aan een 

duurzame bosbeheerstrategie. Zoals in de landbouwsector krijgt economische ontwikkeling en 

productiviteitswinst ook meer aandacht in de tweede generatie van de strategiedocumenten tegenover 

beide landen.  

Vooral in de tweede Boliviaanse CSP’s/NIP’s zijn er veel nieuwe mitigatiedomeinen, waaronder vooral 

duurzame exploitatie en duurzame ontbossing van rivieroevers belangrijk zijn. Interessant is dat ook hier 

de categorie alternative development to prevent deforestation voorkomt en dit toont het belang van een 

duurzame drugsstrategie in de Boliviaanse strategiedocumenten. Volgens de kwalitatieve en 

kwantitatieve beoordeling van de  twee generaties  CSP’s/NIP’s ontvangt Brazilië veel meer bijstand in de 

bosbeheer sector.  Domeinen die terugkomen in beide strategiedocumenten zijn actie tegen ontbossing, 

-met een enorme stijging in het tweede document- carbon sink capacity en instandhouding van de 

tropische bossen. Nieuwkomers zijn duurzame productie in bosgebieden en betere boswetgeving.  

 

Figuur 19: Voornaamste Europese milieubijstand in bosbeheer voor de casestudy landen  

documenten  kwalitatief kwantitatief categorieën van milieubijstand 
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Bron: eigen creatie op basis van de Boliviaanse en Braziliaanse CSPs(2001-2006,2007-2013), NIP’s (2001-2006,2007-2013) en de 

CEP’s (2007-2013) 

De bevindingen over de financiële bijstand tonen dat Brazilië veel meer technische en financiële bijstand 

ontvangt onder die sector. Zo ontving Brazilië volgens de eerste CSP/NIP 6,1 miljoen onder de bilaterale 

budgetlijn, maar de commissie gaf ook nog eens 65 miljoen aan het PPG7 programma67.  Het grootste 

budget kwam echter vanuit de lidstaten met maar liefst 668 miljoen euro. Duitsland speelt hierin een 

grote rol en het land is een van de belangrijkste mondiale donoren voor het behoud van het regenwoud 

(EEAS, Brazil, 2002). De laatste twee cijfers gelden wel voor een de periode 1994-2006, anders zou het 

contrast met de financiële ondersteuning in de tweede generatie CSP/NIP te groot zijn. Toch is er wel 

degelijk een budgetswijziging op te merken in het tweede strategiedocument, omdat het PPG7 

programma niet meer vermeld wordt en er geen informatie is over de financiële bijdrage van de 

                                                           
67

 “De PPG7 is een multilateraal initiatief van de Braziliaanse overheid, het maatschappelijk middenveld en de internationale 
gemeenschap gericht op het ontwikkelen van innovatieve hulpmiddelen en methoden voor het behoud van Braziliaanse bossen. 
Het programma is gestart in 1992 met financiële steun van de regeringen van Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, Japan, 
Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en van de Europese Commissie en de Braziliaanse regering” (WB, News 
and Broadcasts: Pilot Program to Conserve the Brazilian Rain Forest (PPG7), 2009). 
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lidstaten. De Europese bilaterale budgetlijn is wel gestegen tot 18,3 miljoen euro en ook onder het 

ENRTP programma worden er meer Braziliaanse projecten gefinancierd (16,5 miljoen euro).  

Bolivia ontvangt duidelijk minder ondersteuning voor bosbeheer, maar er is wel een enorme 

budgetstijging in de tweede generatie CSP’s/NIP’s. Voor de periode 2001-2006 ontving het land slechts 4 

miljoen euro bilaterale Europese steun en 4,5 miljoen euro onder het ENTRP programma, maar in de 

tweede periode heeft deze sector een aandeel in verschillende budgetlijnen. Zo ontvangt het een deel 

van een budgetlijn van 45 miljoen euro voor alternative development. Daarnaast is er een budgetlijn van 

34 miljoen euro voor duurzaam beheer van het rivierbekken, dat ook gedeeltelijk gefinancierd wordt 

door de lidstaten (122 miljoen euro). Dit kan nog oplopen omdat er na 2008 weinig financiële informatie 

beschikbaar is over het ENTRP programma.  

De aard van de bijstand valt zeer moeilijk af te leiden uit de aangegeven ondersteuning omtrent 

bosbeheer. In het algemeen is ook hier voornamelijk technologische bijstand en financiële bijstand 

geschonken, met enkele uitzonderingen in institutionele en wetgevende bijstand. In de CEP geeft de EU 

echter aan dat onderzoek naar verschillende facetten van duurzaam bosbeheer wenselijk is.  

5.5.5 Biodiversiteit 
 

Wat biodiversiteit betreft is er vooral adaptatiebijstand voorzien in beide generaties van de CSP’s en 

NIP’s, met een uitzondering in het tweede Braziliaanse strategiedocument. Er is meer prioriteit gegeven 

aan biodiversiteit in het tweede strategiedocument. Zowel in de eerste als in de tweede generatie 

CSP’s/NIP’s staat bijstand aan conservation of biodiversity centraal en het krijgt ook de meeste 

vermeldingen in de strategiedocumenten. Er is slechts een enkele vermelding van 

mitigatieondersteuning die -net zoals in de landbouwsector- de biodiversiteit wil beschermen in 

bosgebied.  

In de eerste generatie CSP’s/NIP’s tegenover Bolivia en Brazilië is een gelijklopend resultaat op 

kwalitatief en kwantitatief vlak opgetekend, maar de tweede generatie toont dat er op beide vlakken 

meer biodiversiteitbijstand is in Bolivia. In beide Boliviaanse CSP’s/NIP’s kreeg duurzaam beheer en 

behoud van biodiversiteit en ecosystemen veel aandacht, daarnaast is in het tweede document de 

bescherming van het leefmilieu van inheemse bevolking en regulering van ecosysteembeheer 

aangegeven. Ook in de beide Braziliaanse strategiedocumenten is de bescherming van biodiversiteit het 
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prioritaire domein en in de tweede Braziliaanse CSP/NIP ging er ook veel aandacht naar een beleid in 

natuurlijke hulpbronnen en de rol van inheemse bevolking in biodiversiteitsbehoud. 

Figuur 20: Voornaamste Europese milieubijstand in biodiversiteit voor de casestudy landen  

documenten  kwalitatief kwantitatief categorieën van milieubijstand 

CSP 2001-2006 

Bolivia 

 

 

 

Brazilië  

 

 

Bolivia 

 

 

CSP 2007-2013 

 

 

 

 

Brazilië 

 

 

 

adaptatiesteun 

 

 

8 

 

1 

 

+ 

 

+++ 

 
sustainable management and conservation of 

natural resources 

biodiversity management in protected areas 

 

adaptatiesteun 

 

2 

8 

 

- 

++ 

 
loss of species habitats 
conservation of biodiversity 

 

adaptatiesteun 

 

16 

5 

10 

3 

6 

2 

 

+ 

+ - 

++ 

- 

++ 

+ - 

 

 

conservation of rich biodiversity 

regulatory for ecosystem management; 

conservation ecosystem in river basin area 

areas protegidas 

protection indigenous people 

sistemas de monitoreo los ecosistemas 

 
Adaptatiesteun 
 
 
 
 
 

 

13 

2 

1 

 

2 

 

+ 

+ 

+++ 

                 

              + 

 

biodiversity conservation  

governance in natural resource utilization 

adaptation of cattle breeding to prevent loss of 

biodiversity  

indigenous in biodiversity conservation  

Mitigatiesteun 1  +++ preserve the biodiversity of the forests  

Bron: eigen creatie op basis van de Boliviaanse en Braziliaanse CSP’s  (2001-2006,2007-2013), NIP’s (2001-2006,2007-2013) en 
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Uit tabel 8.3.4 blijkt dat Bolivia meer Europese financiële middelen ontvangt dan Brazilië. In het eerste 

strategiedocument geniet deze sector van een aandeel in een budgetlijn van de lidstaten van 128 

miljoen euro, maar dan wel verspreid over de periode 1990-2004.  Biodiversiteit valt in het tweede 

onder het bilaterale bestedingspakket van 34 miljoen euro en krijgt ook een deel van de 121 miljoen 

euro van de lidstaten. Zoals in de energiesector, zijn er in Brazilië tevens weinig duidelijke financiële 

voorzieningen terug te vinden. Enkel in het tweede Braziliaanse CSP/NIP werd een budget van 18,3 

miljoen euro voorzien voor biodiversiteit.  

Naast financiële en technologische bijstand is er ook ondersteuning in institutie- en beleidsuitbouw, een 

gepast reguleringskader en sociale participatie van de inheemse bevolking. Ook hier werd geen 

duidelijke technologische- of onderzoekbijstand gegeven.  
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5.5.6 Cross-sectorale bijstand en milieumainstreaming in de CSP’s/NIP’s 
 

Cross-sectorale bijstand verschilt sterk in de CSP’s/NIP’s van de partnerlanden. In het eerste Boliviaanse 

strategiedocument ging er veel aandacht naar de implementatie van een sector overschrijdende aanpak 

van voedselzekerheid, de implementatie van horizontale programma’s en een coördinatiemechanisme 

voor sectorale complementariteit.  Hierin lag de gefocust op de integratie van duurzaam waterbeheer en 

het alternative development program (EEAS, Bolivia, 2002). Daarnaast  stelt het document voor dat de EC 

Bolivia helpt bij de uitbouw van instituties en regulerende en wetgevende capaciteiten. Ook in het 

tweede strategiedocument wordt steun aan institutie- en beleidsuitbouw vermeld. (EEAS, Bolivia, 2002; 

EEAS, Bolivia, 2007). Inzet voor publiek bewustzijn komt voor in de tweede generatie, met de invoering 

van het vak milieuproblematiek in onderwijsprogramma’s, workshops en permanente milieuopleidingen. 

Tenslotte zijn er ook Europese ondersteuningsmaatregelen voor “de implementatie van internationale 

verplichtingen gemaakt onder multilaterale milieuovereenkomsten” (EEAS, Bolivia, 2007, p. 21).  

In Brazilië is er niet veel cross-sectorale bijstand terug te vinden in het eerste strategiedocument. De 

focus ligt hier vooral op het PPG7 programma, waarvan de verschillende onderdelen onvoldoende 

toegelicht werden in het onderzoek. PPG7 valt onder deze categorie omdat het naast de strijd tegen 

ontbossing ook instaat voor andere domeinen. Zo wil het ook de biodiversiteit beschermen, de 

duurzame productie in bosgebied verzekeren, een versterkte samenwerking tussen industriële- en 

ontwikkelingslanden en sociale participatie bevorderen (EEAS, Brazil, 2002). In de tweede Braziliaanse 

CSP/NIP is er een opmerkelijke stijging van cross-sectorale milieusteun op te tekenen. Zo  wenst Europa 

de dialoog omtrent milieu tussen beide landen te versterken, alsook academische uitwisselingen, sociale 

participatie in milieubijstand, cross-sectorale milieudialoog voor kleinschalige initiatieven en tenslotte 

speciale aandacht voor de situatie van inheemse en traditionele bevolking te realiseren (EEAS,Brazil, 

2007).  

Er is milieumainstreaming in de andere prioritaire domeinen in beide landen, ook al is er met de tweede 

CSP/NIP veel vooruitgang geboekt, wat vertaald wordt in de executive summaries. Zo wenst Europa de 

samenwerking omtrent milieu te verhogen en dat wordt dan ook de tweede prioriteit van de Europese 

strategie tegenover Brazilië. Ook in Bolivia komt er een soortgelijke opmerking voor in de executive 

summary: “er zijn [...] ernstige bedreigingen voor het milieu, wat betekent dat elke operatie een 

component moet bevatten om het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen” (EEAS, 

Bolivia, 2007, p. 5). In de prioriteiten van de eerste Boliviaanse CSP/NIP komt milieumainstreaming in 
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mindere mate voor, maar doorheen heel het document is milieu wel goed vertegenwoordigd. Er gaat 

aandacht naar conflictpreventie in verschillende milieuprioriteiten zoals alternative development en 

duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. In het tweede strategiedocument is er geen duidelijke 

milieumainstreaming in onderdelen over onderzoek en de ontwikkeling van een kennisbasis. Het CEP 

vermeldt wel dat milieu meer geïntegreerd dient te wonden in technologische studies en onderzoek in 

volgende generaties strategiedocumenten. Onder de andere prioriteiten in de tweede generatie is milieu 

wel goed geïntegreerd, zeker onder de categorie illicit drug prevention. 

In de Braziliaanse CSP/NIP van de eerste generatie wordt het beleidsdomein milieu wel vaak vernoemd, 

maar op een zeer abstracte manier. In de prioriteit economic reform is er geen milieumainstreaming 

onder concrete verwoordingen, maar in de prioriteit social development is milieu wel geïntegreerd, met 

milieudegradatie en duurzame rurale ontwikkeling als centrale doelstellingen. Ook in de tweede 

generatie ligt in de prioriteit milieu de nadruk op duurzame ontwikkeling van inheemse en traditionele 

bevolking en rurale armen. Daarnaast komt in de hoofdprioriteit enhancing bilateral relations geen echte 

milieumainstreaming voor, maar er werd wel gezorgd dat de activiteiten die geplant zijn geen negatieve 

milieu-impact hebben.  

5.5.8 Conclusie en bevindingen van het onderzoek  
 

Dit hoofdstuk heeft een analyse van verschillende Europese strategiedocumenten gemaakt. De 

conclusies gelden enkel voor Bolivia en Brazilië, ook al kunnen ze evengoed representatief zijn voor 

andere landen in de regio. De budgetlijnen zijn niet volledig en de conclusies hierover zijn louter 

bijkomstig aan het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek. De Europese strategiedocumenten verlenen 

een uiteenlopende graad van milieubijstand aan de verschillende sectoren. In de energiesector komt 

enkel mitigatiesteun voor die vaak impliciet geformuleerd wordt.  Er is in het  algemeen minder steun 

voor de energiesector dan voor andere sectoren. Bovendien kan men spreken van een dalend en 

synthetiserende trend in de Europese energiebijstand tegenover de beide landen. Volgens deze 

onderzoeksmethode blijkt dat er net iets meer ondersteuning aangegeven is in de Braziliaanse 

CSP’s/NIP’s, maar dit wordt niet vertaald in financiële bijdrage voor de energiesector. Enkel in Bolivia  

komen duidelijke budgetlijnen voor vanuit de lidstaten.  
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In de landbouwsector komt voornamelijk adaptatiebijstand voor en landbouw wordt vaker vernoemd in 

beide strategiedocument van de tweede generatie. Op het vlak van adaptatiesteun gaat er meer 

ondersteuning naar de Boliviaanse landbouwsector dan naar de Braziliaanse. Opvallend is de 

aanwezigheid van het alternative/ comprehensive development programme in de Boliviaanse CSP’s van 

beide generaties, wat ook terugkomt onder de bosbeheersector. Er is een merkwaardige daling in de 

financiële bijstand voor Bolivia op de drie financiële niveaus (EC, lidstaten, project- of regionaalniveau). 

In Brazilië zijn de budgetvoorzieningen voor de landbouwsector wel in stijgende lijn. Toch moet er 

voorzichtig omgesprongen worden met deze conclusie, omdat niet alle financiële informatie voor de 

periode 2007-2013 beschikbaar is. In de landbouwsector valt de bijstand voornamelijk onder 

technologische en financiële aard, maar er is weinig duidelijke technologieoverdracht en onderzoek 

terug te vinden.  

In de bijstand omtrent bosbeheer is er meer mitigatiebijstand en zowel in Bolivia als in Brazilië is het 

aandeel van het beleidsdomein milieu opmerkelijk gestegen in het tweede strategiedocument. Vooral  

Brazilië ontvangt veel meer bijstand voor duurzaam bosbeheer volgens  de twee generaties Braziliaanse  

CSP’s/NIP’s. Bovendien krijgt Brazilië veel meer financiële bijstand vanuit de lidstaten, mede door het 

PPG7 programma. Bolivia ontvangt ondersteuning voor bosbeheer, maar er is wel een enorme 

budgetstijging in de tweede generatie CSP’s/NIP’s. Er is voornamelijk technologische bijstand en 

financiële bijstand terug te vinden, met enkele uitzonderingen in institutionele en wetgevende bijstand. 

Onder de sector Biodiversiteit krijgt enkel adaptatiebijstand veel aandacht en er is meer prioriteit 

gegeven aan biodiversiteit in het tweede strategiedocument van beide landen. Volgens de Boliviaanse 

CSP’s/NIP’s ontvangt het land meer Europese financiële middelen dan Brazilië, waar weinig duidelijke 

financiële voorzieningen terug te vinden zijn in de strategiedocumenten. Als enige onder de sectoren is 

er naast financiële en technologische bijstand ook ondersteuning voor sociale participatie van de 

inheemse bevolking, institutie- en beleidsuitbouw en een gepast reguleringskader. Tenslotte werd ook 

hier geen duidelijke Europese technologische of onderzoekbijstand aangegeven. 

Hoewel de budgetlijnen opvallend transparanter geworden zijn door het DCI-mechanisme in de tweede 

generatie CSP, is niet alle informatie beschikbaar voor deze periode. Uit het onderzoek blijkt wel dat 

budgetlijnen duidelijker weergegeven zijn in de Boliviaanse strategiedocumenten, maar ze vallen dan 

onder een langere periode. Daardoor moeten de bevindingen over de financiële bijstand gerelativeerd 

worden. Een andere bevinding die niet sectorspecifiek is, toont dat milieu deel uitmaakt van de 
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prioriteiten in beide casestudylanden en ook volgens het kwalitatief en kwantitatief onderzoek blijkt dat 

het beleidsdomein milieu veel meer vernoemd wordt in de tweede strategiedocumenten 

Er is een groot verschil in de soort cross-sectorale ondersteuning tussen beide generaties Braziliaanse 

strategiedocumenten.  Er is wel telkens dezelfde hoeveelheid terug te vinden, terwijl er een stijging van 

cross-sectorale ondersteuning voor Bolivia voorkomt in de tweede CSP/NIP. Het niveau van  

milieumainstreaming in de andere prioriteiten van de strategiedocumenten is voor deze landen veel 

gestegen, met de grootse verandering in Brazilië. Er werd ook een Country Environmental Profile 

bijgevoegd in beide strategiedocumenten, maar het belang hiervan moet gerelativeerd worden. 
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5.6 Relatie tussen milieunoden en recentste Europese milieubijstand. 

5.6.1  Vergelijking van de casestudylanden 

De kerngedachte achter de CSP en RSP is de actieve betrokkenheid van het partnerland: er moet 

voldoende national ownership zijn voor een succesvolle uitvoering van de CSP’s (Gupta & van der Grijp, 

2010). In dit onderdeel leggen we de milieuprioriteiten van de partnerlanden naast de verleende 

Europese milieubijstand in de tweede generatie strategiedocumenten (cf. 8.4). Zo kunnen we conclusies 

trekken in verband met het national ownership en milieumainstreaming als politieke conditionaliteit.  

Het opmerkelijkste verschil is te vinden in de energiesector, vooral in Brazilië.  Er is een grote vraag naar 

technische- en onderzoekbijstand in deze sector. Uit de vergelijking in tabel 8.4 blijkt dat de Europese 

milieuondersteuning in de energiesector gering is en dat er niet voldaan wordt aan de vraag naar 

milieubijstand van de partnerlanden. Toch zijn er domeinen waar de Europese milieubijstand het 

national ownership lijkt te respecteren, zoals bij ondersteuningsmaatregelen voor aardgas in Bolivia en 

in de domeinen energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en biomassa in Brazilië. Deze ondersteuning 

scoort volgens dit onderzoek wel slechts op kwantitatief vlak. Daarnaast is ook de financiële bijstand 

voor de sector ondermaats. Voor Brazilië is er zelf geen budgetslijn terug te vinden. Er is een grote vraag 

naar capaciteitsuitbouw, onderzoeksbijstand en technologische transferts in de nationale 

energiesectoren, voornamelijk in Brazilië. De Europese milieuondersteuning is wel van technologische 

aard, maar veel minder specifiek dan in de nationale klimaatdocumenten.  

Hoewel in tabel 8.4 de CSP’s/NIP’s van de tweede generatie vergeleken worden, is het belangerijk 

rekening te houden met de dalende trend in milieubijstand in deze sector. In de CSP’s/NIP’s  van de 

eerste generatie is er ook veel meer analogie tussen de milieunoden van de partnerlanden en de 

Europese ondersteuningsmaatregelen, wat op een dalend niveau van national ownerhip kan wijzen. De 

energiesector is niet prioritair in de Europese milieubijstand, wat een gemiste kans kan zijn68. Zo plannen 

beide partnerlanden om hun aandeel in waterkracht in de energiematrix uit te bouwen. Dit zou een 

enorme milieu-impact kunnen hebben (cf. 5.3.1). Waterkracht is goed voor 10 procent van de totale 

Europese elektriciteitsproductie en “Europa is ook een gevestigde marktleider op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling van nieuwe [waterkracht]technologieën” (Renewable Energy World, 2009).  

                                                           
68

 Ter illustratie wordt het domein waterkracht gebruikt omdat dit in vorige delen van het onderzoek ook uitgebreid behandeld 
werd.  
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Bovendien werd in 2012 de eerste editie van de European Hydropower Summit 69 georganiseerd, wat 

wijst op het stijgend belang van waterkracht in Europa. Geen ondersteuning bieden aan de milieu-impact 

beoordeling van waterkracht, kan dus een gemiste kans zijn. Daarnaast stellen Michaelowa & 

Michaelowa (2007) dat de energiesector een belangerijke rol speelt in het behalen van de zevende MDG 

en dat ondersteuning in deze sector het verschil kan maken, zowel in de LDC’s waar milieuondersteuning 

voornamelijk een positief effect op de armoedegraad heeft als in Middle income Country waar het een 

grotere reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan teweegbrengen (Michaelowa & Michaelowa, 

2007).  

In de landbouwsector is er voornamelijk milieubijstand gevraagd vanuit Bolivia, terwijl de Braziliaanse 

vraag naar ondersteuning eerder gemiddeld is. Uit de vergijking in tabel 8.4 blijkt dat de Europese 

milieubijstand in deze sector zeer groot is. Vooral in Bolivia kunnen er veel ondersteuningsmaatregelen 

aangetroffen worden. Domeinen waar er duidelijk een overeenkomst is tussen vraag en aanbod zijn 

waterbeheer, bodemvruchtbaarheid en institutionele uitbouw. Deze domeinen zijn allemaal te vinden in 

Bolivia. In Brazilië is er echter geen duidelijke match tussen milieunoden en -ondersteuning. Zo lijkt 

Europa het Boliviaanse national ownership meer te respecteren. Toch zijn er indicaties dat er in beide 

partnerlanden niet voldaan is aan de vraag naar milieubijstand.  

In Brazilië mag er dan geen duidelijke overeenkomst zijn, er zijn ook geen duidelijke mis matchen zoals in 

Bolivia terug te vinden. Europa erkent comprehensive development als een van de hoofdprioriteiten 

tegenover het partnerland, maar Bolivia heeft geen anti-drugsmaatregelen opgenomen in zijn recentste 

NC. In de NC van 2000 wordt alternative development wel vernoemd70, maar slechts een keer in een 

bijlage en hier kan men niet spreken van national ownership. Daarnaast is er ook meer Europese 

financiële bijstand voor de Bolivia dan voor Brazilië. In beide partnerlanden is er een grote vraag naar 

technologie- en onderzoekbijstand. In Bolivia is er in mindere mate ook vraag naar human capacity en 

institutie uitbouw.  De Europese milieubijstand is niet specifiek aangegeven.   

 

 

                                                           
69

 De Summit werd gezamenlijk georganiseerd  met [onderzoeksgroepen] ESHA  en SUPERLIT. Het  centraal onderwerp was de 
economische levensvatbaarheid van waterkracht en het halen van milieudoelstellingen die zorgen voor een duurzame toekomst 
voor hun land. De top is een platform voor business-en kennisuitwisseling voor ervaren belanghebbenden en toezichthouders uit 
heel Europa (European Hydropower Summit, 2011).  
70

 Evo Morales , een voormalige cocaboer,  sprak zich in algemene vergadering van de VN openbaar uit tegen de  
strafbaarstelling van het coca (UN General Assemby , 2006). Regulering voor coca  en het comprehensive programma ligt dan 
ook zeer gevoelig in het Bolivia van Morales.  
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Er is een grotere vraag naar technische, onderzoeks- en financiële bijstand in de Braziliaanse bosbouw, 

terwijl de Boliviaanse vraag naar ondersteuning eerder gemiddeld is. Tabel 8.4 toont ons dat de 

Europese milieuhulp in de bosbouwsector voldoet aan de kwantitatieve vraag naar milieubijstand van 

beide partnerlanden. Kwalitatief gezien zijn de domeinen waar de Europese milieubijstand het national 

ownership lijkt te respecteren in Bolivia: beschermde gebieden, industriële houthak, bosbeleid en de 

controle van bosbranden. Brazilië heeft enkel een duidelijke match met ondersteuning voor wetgeving 

omtrent bosbeheer. Dat er net in dit domein een overeenkomst is tussen vraag en aanbod, is van groot 

belang. Ondanks de minieme invloed van Europa op het Braziliaanse ontwikkelingstraject, zou Europa 

hier wel het verschil kunnen maken door de werkelijke implementatie van de Braziliaanse 

milieuwetgeving omtrent ontbossing te stimuleren. Bovendien ijveren individuele Europese 

parlementsleden71 (Cohn-Bendit, 2012) tegen de eventuele goedkeuring van de nieuwe boswetgeving 

(cf. supra), maar een officiële Europese kritiek is er niet, wat volgens Braziliaans senator en 

agrozakenman Blairo Maggi de bilaterale en economische relaties onder druk zou zetten (Deutsche 

Welle, 2011).  

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat er meer rekening wordt gehouden met een overeenkomst 

tussen vraag en aanbod in Bolivia. Enkel in Bolivia werd echter een duidelijke wanverhouding 

opgetekend, met name bij het voorkomen van ontbossing door alternative development en duurzame 

exploitatie van bosproducten. Er lijkt meer financiële bijstand verleend aan Bolivia, maar in deze sector 

kunnen er geen financiële bevindingen worden gemaakt door gebrek aan financiële informatie voor deze 

periode. We kunnen wel vaststellen dat er minder financiële  bijstand  gaat naar Brazilië omdat het PPG7 

programma niet meer opgenomen is in de tweede generatie CSP/NIP.  

In Bolivia is er iets meer vraag naar Europese milieubijstand omtrent biodiversiteit dan in Brazilië, zeker 

als we rekening houden met het verschil aan rapportering (cf. 5.3.4). Tabel 8.4 geeft aan dat de Europese 

milieuondersteuning deze trend respecteert, want er is veel meer Europese milieubijstand voor Bolivia in 

deze sector. In beide landen zijn er ook geen duidelijke discrepantie teruggevonden, maar wel domeinen 

waar de Europese milieubijstand het national ownership lijkt te respecteren. Zo komen domeinen als 

beschermde gebieden, toezicht op ecosystemen, maar vooral ondersteuning aan de inheemse bevolking 

voor in Bolivia en het behoud van biodiversiteit in bossen in Brazilië. Uit de budgetlijnen kunnen we 

afleiden dat Bolivia veel meer financiële ondersteuning krijgt en dat Brazilië, net zoals in de 

                                                           
71

 De parlementsleden waren Dany Cohn Bendit, Co-President van de Groenen/EFA groep in het Europees parlement,  José 
Bové, Philippe Lamberts, Member of the European Parliament,Yves Cochet, leden van het Europees parlement en Monica 
Frassoni, president van de Europese groene partij.  



89 
 

energiesector, bijna geen financiële bijstand krijgt. De aard van de bijstand is gevarieerder dan in de 

andere sectoren. De Europese milieubijstand respecteert de soort Boliviaanse milieunoden en er is een 

brede variatie aan ondersteuningsmaatregelen terug te vinden. In Brazilië, waar voornamelijk naar 

onderzoekbijstand en technologische transfers gevraagd werd, bleek de technologie- of 

onderzoekbijstand te algemeen geformuleerd in het CSP’s/NIP’s. 

De cross-sectorale Europese milieubijstand weerspiegelt grotendeels de milieuprioriteiten die Bolivia 

vooropstelt. Enkel het cross-sectorale domein onderzoek en kennisoverdracht, aangegeven door Bolivia,  

krijgt minder Europese aandacht. Ook de gevraagde cross-sectorale milieuondersteuning in Brazilië 

wordt in het algemeen gerespecteerd. Zo komen domeinen als samenwerkingsinitiatieven en institutie-

uitbouw, zowel aan vraag- als aanbodzijde voor. In Europa is er wel meer aandacht voor de situatie van 

inheemse en traditionele bevolking voorzien dan gevraagd in de nationale klimaatdocumenten. 

In het algemeen is er in Bolivia veel milieumainstreaming in het ontwikkelingsbeleid, terwijl Brazilië de 

interdependentie tussen klimaatverandering en ontwikkeling veel minder erkent. In de Europese 

strategiedocumenten tegenover de twee landen is er al veel vooruitgang geboekt in de integratie van 

milieu, maar dat is niet alles; Europa erkent doorheen de Braziliaanse strategiedocumenten dat de 

beleidsinitiatieven omtrent milieu “ondermaats geïntegreerd zijn en geïsoleerd van ontwikkelingsbeleid 

en effectieve implementatie missen [...ook door] aanhoudende twijfels over de trade-offs tussen milieu en 

ontwikkeling” (EEAS, Brazil, 2002, p. 17). Het tweede strategiedocument voegt toe dat het 

milieuministerie, milieu wel ziet als een belangrijk horizontaal probleem, maar “andere ministeries 

beschouwen het milieu nog steeds als een belemmering voor economische groei” (EEAS, Brazil, 2007, p. 

12). Toch wordt een mogelijke verklaring aangereikt. Zo zou “de uitvoering van de hoofdlijnen van het 

[ontwikkelingsbeleid] voor een groot deel afhangen van de steun van het Braziliaanse Congres, waar 

coalities vluchtig zijn en de regering kunnen beperken de capaciteit volledig op de PPA te implementeren” 

(p. 6) . 

Tot slot is er vaak geen overeenkomst tussen de vraag en het aanbod van milieuondersteuning. Het gaat 

hier niet om een duidelijke mismatch, wat kan geïnterpreteerd worden als een verborgen 

conditionaliteit, maar om een verschil in Europese en nationale prioriteiten. In Tabel 8.4 werden vele 

milieumaatregelen in het zwart aangegeven, waaruit blijkt dat er onvoldoende overeenkomst is tussen 

de nationale milieunoden en de Europese ondersteuning.  
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5.6.2  milieumainstreaming: national ownership of  Europese milieuconditionaliteit? 

 

De onderzoeksopzet zal hier getoetst worden aan de eerste vooropgestelde hypothese:  

 In het Europees ontwikkelingsbelei is er meer milieumainstreaming en minder respect voor het nationale 

ownership tegenover economische en strategisch minder belangrijke landen -hier Bolivia. Europa is eerder 

tolerant tegenover landen die belangrijk zijn voor de Europese Unie - met name de opkomende economie 

Brazilië.  

Als we deze hypothese koppelen aan de onderzoeksresultaten per sector, merken we dat de hypothese 

in kracht afneemt. In de energiesector is er iets meer milieuondersteuning en respect voor het nationale 

ownership in Brazilië, maar dit wordt niet vertaald in financiële bijstand. Uit het onderzoek blijkt dat de 

energieondersteuning in beide landen niet voldoet aan de milieunoden en dat het nationaal 

zeggenschap het minst gerespecteerd wordt ten opzichte van de andere sectoren. In de landbouwsector 

is er veel meer ondersteuning voor Bolivia en in beide landen is ongeveer hetzelfde niveau van national 

ownership te vinden. Financieel krijgt Bolivia een groter steun voor landbouw. In de bosbouwsector 

ontving vooral Brazilië veel Europese steun. Opvallend weinig milieuhulp ging naar Bolivia, ondanks de 

hoge objectieve milieunoden wat bosbeheer betreft. National ownership is er duidelijk meer in Brazilië, 

er werd gehoor gegeven aan de kwantitatieve vraag en er zijn geen duidelijke mismatchen zoals in 

Bolivia. Voor biodiversiteit is er meer ondersteuning in Bolivia en ook iets meer respect voor het 

Boliviaanse national ownerhip. Ook op financieel vlak ontving dit land het grootste budget. Bij de cross-

sectorale milieuvoorzieningen kwamen vraag en aanbod overeen en in beide landen is er een 

vergelijkbare graad van national ownerhip.  

Kortom, volgens de onderzoeksmethode is er in Bolivia (iets) meer milieumainstreaming, met een 

duidelijk overwicht van financiële ondersteuning.  Er is (iets) meer respect voor national ownerhip in 

Brazilië, omdat er in Bolivia meer duidelijke mismatchen voorkomen en omdat Europa de algemene 

sectorprioriteit van Brazilië meer respecteert. Daarnaast legt Europa een grotere nadruk op bilaterale en 

economische relaties in haar beleid tegenover Brazilië. De eerste hypothese lijkt dus te kloppen. De 

onderzoeksresultaten tonen echter geen extreem verschil aan in het Europees  beleid tegenover de 

partnerlanden en er is veel vooruitgang geboekt op het vlak van milieu in de tweede generatie 

strategiedocumenten. Hierdoor geldt de tweede vooropgestelde hypothese ook gedeeltelijk: 
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• Europa hanteert een beleid op basis van het Europese verlangen om zijn normen en waarden te 

verspreiden door zijn relaties met andere regio’s in de wereld en daardoor is er geen onderscheidende 

aanpak in zijn relaties met minder ontwikkelde landen. 

 

Samenvattend, wil Europa -althans volgens het discours- de partnerlanden actief betrekken en het 

national ownership respecteren in de Country Strategy Papers. Deze ambitie lijkt echter verloren  te gaan 

door het verschil tussen de nationale milieunoden en de Europese milieumainstreaming in de 

ontwikkelingsbijstand. Daarnaast hanteert Europa een milieubeleid afhankelijk van de tegenpartij. Er 

komt meer milieumainstreaming voor in het Europees ontwikkelingsbeleid tegenover minder relevante 

landen en de Unie respecteert eerder het national owership van economische belangrijke landen72.   

Tenslotte sluiten de bevindingen van dit mastonderzoek deels aan bij het intercontinentaal onderzoek 

van Hettne, Soderbaum, & Stalgren (2010) en Gupta en Van Der Grijp (2010). Deels, omdat er geen 

extreem verschil in het milieubeleid tegenover de partnerlanden is en er in de tweede generatie 

strategiedocumenten veel vooruitgang is geboekt op vlak van milieu. De motieven achter het Europees 

beleid tegenover de partnerlanden zullen dus eerder gezocht moeten worden in een vermenging van 

beide hypothesen, waarbij economische en geostrategische belangen voorkomen naast normatieve of 

ideologische belangen.   

5.6.3  Aanbevelingen voor verder academisch onderzoek 

 

Milieumainstreaming werd al uitvoerig onderzocht in de academische wereld. Toch is dit een thema 

waar voortdurende modernisering van het bestaande onderzoek vereist is. Bij elke nieuwe generatie 

Country Strategy Papers kan het niveau van milieumainstreaming opnieuw geëvalueerd worden. In deze 

masterproef bleven bepaalde onderzoeksvragen en invalshoeken onderbelicht. Door het relatief korte 

bestek van deze masterproef ging er minder aandacht naar de motieven achter milieumainstreaming. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  zijn dan ook:  

 De motieven achter milieumainstreaming in de CSP’s analyseren aan de hand van een theoretisch kader.  

 Het verschil in de Boliviaanse en Braziliaanse perceptie van Europa als klimaatleider, met de 

onderzoeksresultaten van deze masterproef indachten.  

 Een gedetailleerde analyse van het EC projectniveau:  focus op een bepaalde budgetslijn (bijv. ETRP). 

Hiervoor is veldwerk met diepte-interviews de aangewezen onderzoeksmethode.  

                                                           
72

 De conclusies gelden enkel voor Bolivia en Brazilië, ook al kunnen ze representatief zijn andere landen binnen Latijns-Amerika. 
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6 Conclusie  
 

Zoals vastgesteld in de inleiding en de formulering van de probleemstelling, was het hoofddoel van deze 

masterproef om de mate van milieumainstreaming te onderzoeken in het Europees ontwikkelingsbeleid 

tegenover Latijns-Amerika en een antwoord te vinden op de twee hoofdvragen en bijhorende 

deelvragen: 

  In hoeverre is milieu geïntegreerd in het Europese extern ontwikkelingsbeleid? 

  Zijn de nationale milieunoden effectief vertaalt in Europese milieubijstand?  

  Respecteert milieumainstreaming het national ownership of is het een extra conditionaliteit voor ODA? 

 

 Wat zijn de motieven achter milieumainstreaming en aan welke Europese belangen zijn ze gekoppeld?  

  Gaan er economische of eerder normatieve motieven schuil achter het Europees ontwikkelingsbeleid? 

 

De literatuurstudie bevestigt dat het theoretisch concept  ‘milieumainstreaming’ kan zorgen voor een 

samenwerkingsvoordeel tussen de domeinen ontwikkeling en milieu en dat er een grote 

interdependentie is tussen beide. Volgens andere auteurs is de mainstreamingbenadering onttrokken 

van zijn oorspronkelijk doel. Er zou onvoldoende additionele financiering voorzien worden, de 

ontwikkelingsprioriteiten van de twee domeinen zouden niet altijd overeenkomen en 

milieumainstreaming zou een nieuwe vorm van conditionaliteit voor ODA creëren, wat in conflict kan 

komen met het national ownership van de ontwikkelingslanden.  

Uit een vergelijking met een ander transversaal domein -gender- blijkt dat werkelijke implementatie de 

grootste uitdaging voor de mainstreamingbenadering is. Dit geldt ook voor het Europese beleid, waar 

milieumainstreaming wel een grotere ingang in strategiedocumenten heeft gevonden, maar toch is er 

grote divergentie tussen de beleidsintenties van de EU en de uitvoering hiervan in de praktijk. Voor deze 

masterproef werd daarom een onderzoekskader ontworpen om milieumainstreaming na te gaan in de 

CSPs. In deze documenten krijgen de globale beleidsintenties hun concrete invulling krijgen op het 

nationale niveau. In twee representatieve landen, met een verschillend niveau van belang voor Europa –

hier Bolivia en Brazilië- werden eerst de nationale milieuprioriteiten geanalyseerd en vervolgens 

vergeleken met de Europese hulpvoorzieningen.  

 



93 
 

 

De onderzoeksopzet en de verschillende vaststellingen tijdens deze masterpoef leiden tot twee soorten 

conclusies, waaronder de specifieke onderzoeksuitkomst en de algemene bevindingen over 

milieumainstreaming in de CSP’s/NIP’s tegenover de partnerlanden. 

In het algemeen blijkt dat er een grotere nadruk ligt op het milieu en de klimaatverandering in de 

tweede generatie CSP’s/NIP’s, wat ook omgezet werd in meer milieumainstreaming en 

hulpvoorzieningen voor dit domein. De tweede generatie strategiedocumenten schenkt ook meer 

aandacht aan economische vraagstukken en bilaterale relaties dan de eerste generatie. Voornamelijk in 

het beleid tegenover Brazilië, maar ook gedeeltelijk in Bolivia. De casestudylanden wensen eerder 

specifieke bijstand op vlak van onderzoekbijstand en technologische transferts, dan bijstand op 

economische of relationeel vlak.  

De Europese hulpvoorzieningen zijn minder concreet aangegeven dan de  klimaatnoden, geïdentificeerd 

door de partnerlanden. Er worden wel prioritaire domeinen aangeduid, maar daaronder is geen 

sectorspecifieke bijstand aangegeven. Tenslotte zijn de budgetlijnen in beide generaties niet goed 

weergegeven, waardoor misinterpretaties mogelijk zijn. Er is nood aan gedetailleerde en transparante 

sectorspecifieke budgetlijnen. Daarenboven is een grondige evaluatie van de vorige 

budgetvoorzieningen in de tweede generatie noodzakelijk. Tenslotte lijkt de ambitie van de Country 

Strategy papers om het national ownership te respecteren verloren te gaan door de divergentie tussen 

Europese hulpvoorzieningen en gevraagde milieubijstand.  

Uit het specifieke onderzoek blijkt dat er een onderscheid is in het Europese beleid tegenover de twee 

partnerlanden gebaseerd op de macht en relevantie voor Europa van de tegenpartij. Hierdoor lijken 

economische motieven doorslaggevend op het integratieniveau van milieu in het Europees 

ontwikkelingsbeleid. De motieven moeten echter gezocht worden in een vermenging van beide 

vooropgestelde hypothesen. Zo zijn zowel economische en geostrategische als normatieve of 

ideologische motieven relevant. We veronderstellen dit omdat er geen extreem verschil in het 

milieubeleid tegenover de partnerlanden werd opgetekend. De conclusie van deze masterproef sluit 

slechts gedeeltelijk aan bij de eerste vooropgestelde hypothese en de bevindingen in het 

intercontinentaal onderzoek.  
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Er is een weldegelijk een verschil in milieumainstreaming in het ontwikkelingsbeleid. Zo is er (iets) meer 

milieumainstreaming terug te vinden in het beleid tegenover Bolivia en enigszins meer respect voor het  

Braziliaanse national ownership. Het verschil in het Europees beleid tegenover een ontwikkelingsland en 

een opkomende economie binnen Latijns-Amerika is echter niet zo groot als het verschil tussen een 

continent waar voornamelijk ontwikkelingslanden voorkomen en een economisch belangrijk continent.  
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8 Bijlagen 

Bijlage bij het literatuuronderzoek  

8.1.1 Extra informatie over Europese beleidsinstrumenten voor milieu-integratie.  

In de Country and Regional Strategy Papers (CSP’s en RSP’s) worden de prioriteiten voor het Europees 

ontwikkelingsbeleid tegenover partnerlanden uitgetekend in een strategisch kader op zowel nationaal 

als regionaal niveau. Om Europese ontwikkelingshulp te ontvangen zijn partnerlanden verplicht om in 

samenwerking met de Europese Commissie een CSP te ontwerpen. Inhoudelijk beschrijft een CSP de 

situatie, de noden en de ontwikkelingsprioriteiten van het partnerland. De politieke, economische,  

sociale en milieusituatie wordt onderzocht. Op basis van deze onderzoeken en documenten ontwerpt de 

Commissie zijn strategie tegenover een land of regio. Voor de concrete uitvoering en het beheer van 

grondstoffen zijn de National Indicative Programme’s ontworpen. Er zijn twee generaties CSP’s/RSP’s. De 

eerste generatie omvat de periode van 2001 tot 2006 en de tweede generatie heeft betrekking tot de 

periode 2007-2013. Deze CSP’s/RSP’s zijn een handige indicator om aan te geven hoeveel belang er 

wordt gehecht aan de integratie van klimaatverandering in ontwikkelingssamenwerking. Bij de tweede 

generatie CSP’s werd in de vorm van een Country of Regional Enviromental Profile( CEP of REP), een 

analyse van de situatie van het milieu in een land of regio toegevoegd (Gupta & Van Der Grijp, 2010, pp 

188-192). Een CSP bestaat uit vier hoofdstukken: een landanalyse, de nationale strategie, een overzicht 

van samenwerking en een strategie van aanpak.  

 

In het boek van Gupta en Van der Grijp wordt er verwezen naar een handboek uitgegeven door de 

Europese Commissie, waarin verklaard wordt dat de Commissie de CEP’s/REP’s ziet als het 

sleutelinstrument om milieuproblemen te integreren in ontwikkelingssamenwerking aan het begin van 

het samenwerkingsproces (Europese Commissie, 2007, geciteerd in Gupta & Van Der Grijp, 2010, pg 

202).   
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Tabel 8.1.2 de aanknopingspunten voor milieu integratie in de Country Strategy Papers 
 

De aanknopingspunten voor milieu-integratie in de Country Strategy Papers 

aanknopingspunten kwesties 

 

Beschrijving van de 

samenwerkingsdoelstellingen 

van de Europese Commissie 

 

De beleidsdoelstellingen moet  aangegeven worden op het gebied van 

duurzame ontwikkeling, bescherming van het milieu en conversie van het milieudegradatie  

 

Analyse van de  

(economische, politieke, 

sociale and 

milieu) situatie  

 

Op basis van het CEP moet in de analyse van de algemene situatie van een land  de 

belangrijkste milieu-uitdagingen geïdentificeerd worden. Op basis van een CEP-analyse kan 

ook het verband met sociale en economische vraagstukken omschreven worden. Er moet 

met name specifieke aandacht worden besteed aan het verband tussen armoede en de 

omgevingskenmerken. 

 

Deze sectie bevat: 

 

- Milieu bronnen (bv. biodiversiteit, bossen) om kansen voor duurzame ontwikkeling te 

verstrekken; 

- Milieu-beperkingen en problemen, bijvoorbeeld 

achteruitgang van de hulpbronnen (ontbossing,   verwoestijning, bodem erosie, uitputting 

van de visbestanden) en lucht-,water- en-land verontreiniging dragen bij 

tot sociale, economische en politieke problemen (bijvoorbeeld voedselzekerheid, 

gezondheid, conflicten, werkgelegenheid, migratie, de export, inkomens).  

- De afhankelijkheid van de economie van het land op de lokale natuurlijke 

hulpbronnen, zoals bossen, water of de visserij en de 

duurzaamheid van patronen van exploitatie van natuurlijke hulpbronnen; 

- Grote druk  op het  nationale, regionale en 

mondiale milieu, ten gevolge van sociale, economische en 

politieke ontwikkelingen (bijv. de uitstoot van broeikasgassen in combinatie met de groei; 

ontbossing als gevolg van bevolkingsgroei of het land hervormingsbeleid). 

- de kwetsbaarheid voor natuurrampen en verkenden 

gevolgen van klimaatverandering. 

 

  

De beleidsagenda van het 

partnerland  

 

Het milieubeleid die in de CEP beschreven wordt moet vermeld worden in de nationale 

beleidsagenda, met inbegrip van verbintenissen aangegaan onder multilaterale milieu-

overeenkomsten. 

 

Overzicht van de EG en 

andere donoren  

 

Rekening houden met de resultaten van het CEP met betrekking tot de analyse van 

ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van lessen over de integratie van 

milieuoverwegingen geleerd van evaluaties van daden uit het verleden 

Bron:  EC, Environmental integration Handbook for EC Development Co-operation  2007, p. 40 
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Bijlage 8.1.3 De financiële toewijzingen van het ENRTP-programma onderverdeeld in thema's. 
 

 

I. Working upstream on MDG7: promoting environmental sustainability (In de periode 2007- 2010 werd 

14,2 miljoen euro toegewezen, in de periode 2011-2013 wordt 24,8 miljoen euro verleend); 

 

 

II. Promoting implementation of EU initiatives and helping developing countries to meet internationally 

agreed commitments (in de periode 2007-2010 werd 273,8 miljoen euro toegewezen, in de periode 

2011-2013 wordt 240 miljoen euro verleend); 

 

 

III. Improving expertise for integration and coherence (in de periode 2007-2010 werd 8,2 miljoen euro 

toegewezen, in de periode 2011-2013 wordt 9,1 miljoen euro verleend);  

 

 

IV. Enhancing environmental governance and EU leadership (in de periode 2007-2010 werd  38,5 miljoen 

euro toegewezen, in de periode 2011-2013 wordt 86,4 miljoen euro verleend); 

 

 

V. Supporting sustainable energy options in partner countries and regions (in de periode 2007-2010 werd 

115,4  miljoen euro toegewezen, in de periode 2011-2013 wordt 43,5  miljoen euro verleend) 

 

Bron: EC, Thematic Strategy for Environment and sustainable management of natural Resources Including Energy (ENRTP), 2007, 

p. 22 
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Bijlage 8.2.1 Gedetailleerde analyse van milieunoden in de energie-, landbouw-, bosbeheer- en biodiversiteitssector in de nationale documenten 

 

Energiesector                                  land Kwantitatief 
                                            

     Kwalitatief 
73

  Specifieke noden of prioriteiten/ gevraagde steun? 
(NC’s : zwarte tekstkleur) 
(Nationale klimaatplannen: blauwe tekstkleur) 

          
adapatienoden    
                                  
  
                                   
 
 
 
 
mitigatienoden    

 
Bolivia 
 
 
Brazilië                    
 
 
 
 
Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
1 

 
A, A, B 
C 

 
1 Generate technology and impact assessment of glacier melting for hydroelectric power plant(3); 
2 Generate wastewater and reuse wastewater in energy sector; 

 

7 
 
 
 
 
 

A ,B, C, B, B, C,B 1 Research on higher potential for hydropower and environmental impact assessment; integrate water resource plan with 
hydroelectric power and generating planning and operation (2); develop new institutional and regulatory management 
arrangements for generating hydraulic energy and environmental impact assessment; review operational rules for 
hydroelectric power plants taking into account the possible impacts of global climate change (2), assessment of socio-
environmental impacts of hydroelectric potential; 

2 
1 
 

1 
5 
 

4 
 
 

3 
 

B,A 
B 
 
C 
B, A, B, A, A 
 
B, B, B, C 
 
 
A, A, B 
 

1 Improvement in cost and technologies for using sustainable fuel alternatives in the transport sector (2); 
2 Transfer of technology to improve rural cooking systems based on biomass for reducing emissions and improve health 

conditions; 
3 Promoting clean energy, including promotion of solar panels; 
4 Expand coverage of energy efficient light bulbs in urban and rural areas an incorporation in lighting system in public 

lighting (2); organization of sustainable public transport and traffic flow control (2); education and communication on 
energy efficiency; 

5 Improve generating electricity from hydropower (3); support the construction of small hydroelectric plants in small 
communities for power generating;  

6 technologies for generating electricity for natural gas (3); 

                                                           
73

 (in de achtergrond: C, op centrale plaats: B, centraal vermeld en in executive summary: A). Er zal worden gekeken per documentsectie waar de milieunoden van de sector beschreven zijn. Omdat de verschillende 

nationale documenten een andere structuur hebben, zal de structuur die gehanteerd werd bij de CSPs/NIPs niet gebruikt kunnen worden. Op basis van de aanwezigheid van de hoeveelheid A/B/C zal in de samenvattende 

figuren gekozen worden om de kwalitatieve beoordeling met combinaties van + en – weer te geven. (Enkel A: +++, gemiddeld/zowel AB: ++, gemiddeld/enkel B: + -, gemiddeld/ zowel: BC: -, enkel C: - -). 
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Brazilië 

 
9 
 
 

3 
 

6 
 
 

8 
 
 
 

3 
3 

 

 
A, B, B,B,A B, C, B, 
A, A 
 
A, B, C 
 
B, B, C,B, C, C 
 
 
B, B, C, C, B, A, A, B, 
B 
 
 
A, A, A 
B, B, C 
 
 

 
1 Research and technology for sustainable fuels: sugarcane and biodiesel; generating electricity from vegetable oil for 

small communities; expand the use of energy of sustainable fuels: sugarcane bagasse (4); promote the management, 
demand and supply of biofuels, especially biodiesel (2+3); 

2 Technology for modern use of biomass; biomass gasification technology research; increase efficiency in carbonization 
process of formed charcoal; 

3 Alternative energy: solar energy and wind energy; technology transfer on Concentrated Solar Power (CSP); hydrogen and 
nuclear energy; Cooperation for expending hydrogen technology; training human resources and enabling exchange of 
information for photovoltaic solar energy (2); 

4 Regulation of energy efficiency, energy concessionaires and permissions for authorized companies, increase the use of 
energy efficiency; new efficiency energy planning strategies; technology for increasing efficiency in the economic sectors  
and best practices in the sector for energy conservation (4); reducing individual electricity consumption, replacement of 
old fridges, use of water solar power heating systems; 

5 Expansion of hydropower infrastructure, expansion of hydropower in the energy matrix (2); 
6 Improve the use of natural gas;generating electricity from natural gas and reduction of methane in natural gas; natural 

gas liquefaction and regasification technology; 
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Landbouw 
 
 
Noden                                     

land kwantitatief 

 
kwalitatief  specifieke noden of prioriteiten/ gevraagde steun? 

(NC’s : zwarte tekstkleur) 

(Nationale klimaatplannen: blauwe tekstkleur) 

 

       

adaptatienoden   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bolivia 

                          

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazilië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 
 
 

6 
 
 

8 
 

   9 
 
 

2 
4 
 
 

1 
1 
1 
 

 
A,B,B,B,C,C 
 
 
A,A,B,B,B,B 
 
 
B,B,B,B,B,C,B,C 
 
A,A,B,B,C,C,B,C,C 
 
 
A,A 
B,B,C,C 
 
 
A 
C 
B 

 
1 Development of a production system adapted to the effects of extreme weather events and climate change; 

alternative production method(2); adaptation production system to climate change; research on disease prevention in  
agricultural and livestock production(2); 

2 Irrigation system for temporal and spatial distribution of water resources; expansion of the irrigation system(2); water 
reuse and improvement of irrigation system for increased water demand for food production; promoting efficient use 
of irrigation system(2); 

3 Rainfall hydrological monitoring system and warning stations; bioremediation technology of water sources; efficient 
water use and wastewater treatment; research on integrated watershed management; conservation water reserves 
and manage water quality(3); use of techniques for rainwater harvesting; efficient use of surface and groundwater; 

4 Research for suitable long-cycle crop varieties, gene banks for drought tolerant crop varieties; genetic improvement of 
drought resisting crops(3); research on crop varieties resistant to diseases(2); research by genetic databases for agro-
diversity(2); 

5 Regeneration of soil fertility, degradation caused by changes in rain cycles; research to prevent soil moisture and soil 
erosion; 

6 Promotion of dialogue between civil society, government, farmers and agricultural industry about climate change 
adaptation(2); strengthen human and institutional capacities to address climate change impacts; capacity building for 
systemic observation of  food security by agricultural sector; 

7 Database of indigenous agricultural knowledge to adaptation of climate change; 
8 Management tools for agro-ecological zoning; 
9 Programmes consolidation of new agricultural calendars by regions; 

 

 
1 
3 
5 
 

3 
 

3 
 
 

1 
 

 
C 
B,C,B 
A,C,C,C,B 
 
B,B,B 
 
B,B,A 
 
 
C 
 
 
 
 

 
1 sustainable field management techniques for extensive cattle and sheep raising; 
2 irrigation techniques(1+1); public and private irrigation systems and rehabilitation of watersheds; 
3 modern technology enabling the expansion of crops [resistant to] higher temperature and lower rates of rainfall; 

genetic improvement of crops to conditions of stress(4); 
4 Improved soil conservation practices, research for soil fertility; early warning system for soil degradation by drought 

and desertification;  
5 Optimizing downscaling methods to analyse climate change scenario’s on agricultural activities; evaluate food security 

and agricultural systems adaptation to climate variability; vulnerability studies to climate change in land use and use 
of natural resources; Assessment on rainfall level shifts and extreme weather events; 

6 Implement agro climatological and agro-ecological zoning; 
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mitigatienoden 

                              

 

Bolivia 

 

 

 
Brazilië 
 

 

 
1 
2 
2 

 
A 
B,A 
A,B 
 

 
1 Technology access for sustainable agroforestry; 
2 Alternatives for slash and burn-technique(2); 
3 Technologies to reduce methane emission from cattle, semi feedlot management(2); 

 

 
3 
 

3 
 
 

1 

 
B,B,B 
 
B,B, A 
 
 
A 

 
1 Sustainable field management and agroforestry for soybean and wheat plantation; incentives for forest corridors and 

integrated crop-forest system; integrated agroforestry system for cattle raising;  
2 Slash and Burn- prevention program in preparing land for crops and livestock; research on reducing emission of 

greenhouse gasses in land preparation and planting methods; monitoring system for prevention of [slash and] burn 
method; 

3 Increase biofuel production, especially biodiesel; 
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Bosbeheer 
 

 
Noden                                   

Kwantitatief 
                                          

Kwalitatief    Specifieke noden of prioriteiten/ gevraagde steun? 
(NCs : zwarte tekstkleur) 
(Nationale klimaatplannen: blauwe tekstkleur) 

 

adaptatie 
 
 
mitigatie 

                               

Bolivia 
 

 
Brazilië 
 
Bolivia 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
Brazilië 

 
2 

 
B,B 

 
1 Communication and awareness campaigns on negative impacts of deforestation on climate change; national 

education program on deforestation; 
 

- - - 

 
3 
 
1 
1 
2 
2 
 
1 
1 

 
B,C,B 
 
B 
A 
B,B 
A,B 
 
B 
B 

 
1 Include the rights, full participation of indigenous and local communities in the REDD-Amazon Programme; prevent 

deforestation by support to indigenous territories under the REDD- mechanism(2); 
2 Reduce deforestation by sustainable plantation of cocoa and wild chestnuts; 
3 Prevention of illegal logging and deforestation; 
4 Control system and monitoring tools for monitoring protected areas; monitoring forest fires; 
5 Generate alternative technology to slash and burn- technique; implement forest restoration system through 

alternative to slash and burn-agriculture; 
6 Alternative agroforestry systems to reduce biomass burning in tropical forests;  
7 Conservation of forest as an opportunity of carbon trading (CDM-project); 

 

2 
2 
 
2 
 
7 
 
 
1 
4 
 
 
4 
 
3 
 
 
3 
4 
 
1 
1 

B,C 
B,B 
 
A,B 
 
A,B,B,A,B,B,C 
 
 
B 
A,B,B,B 
 
 
B,B,B,C 
 
C,B,C 
 
 
B, B,B 
B,B,B,C 
 
C 
B 

1 Research on carbon sink dynamic of amazon forest; evaluating each forest ecosystem for carbon storage; 
2 Monitoring the impacts of extracting activities and indirect impacts of logging; adaptation of legislation preventing 

systematic lodging; 
3 Use of charcoal from planted forests to prevent deforestation on native forests; encouragement of forestation in 

degraded areas to increase the consumption of sustainable charcoal; 
4 Operational and complementary system for monitoring forest area; development of a new surveillance of 

deforestation; control and monitoring burning and forest fires using satellite technology(2); implementation of the 
national public forest register to protect public forests(3); 

5 Funding for implementation modern use of biomass, excluding wood use; 
6 Regulating forest property rights, strengthen the institutional structure: enforce compliance with the law at local and 

national level (2), control and legislation for sustainable productive activities avoiding deforestation; legal origin 
labeling of timber; 

7 Technical training and human capacity building on biotechnology for subtropical planting; maintenance of a diverse 
genetic bank and identification and protection of functional forest groups and relevant spices; 

8 Financial and tax measures in promoting sustainable development; minimum price policy for production for 
sustainable exploitation of nature forests; make forestation and reforestation more attractive by revision of banking 
requirement and financial incentives; 

9 Preventing forest fragmentation for native forest and protection of primary forests; 
10 Raise financial resources for sustained reduction deforestation and zero illegal deforestation(2); support of the amazon 

fund(2); raise funding of the Climate fund(2); 
11 Increase environmental enforcement of technical research team; 
12 Additional CDM-projects for conservation of forests;        
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Biodiversiteit 
 
 
Noden                                   

Kwantitatief 
                                         

Kwalitatief     Specifieke noden of prioriteiten/ gevraagde steun? 
(NCs : zwarte tekstkleur) 
(Nationale klimaatplannen: blauwe tekstkleur) 

 

adaptatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mitigatie 

                                
Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brazilië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolivia 
 
Brazilië 
                        

 
5 
 

4 
 
 

3 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

 
A,A,B,C,C 
 
C,A,A,B 
 
 
B,B,C 
 
B 
B,B,B 
 
B 
B 
 

 
1 More efficient national and provincial protection areas; include communal land of indigenous people in protected areas; 

protected areas for buffer areas for flora and fauna conservation(2); Social participation in protected area management; 
2 Establish plant gene banks in networks with clear objectives for use of biodiversity(2); legislation on protecting wildlife and 

species threatened with extinction; nurseries and vitro tissue culture for multiplication of species endangered by 
deforestation;  

3 Protection system of changes in wetland vegetation; protection and formation of wetlands as a strategy for biodiversity 
conservation(2); 

4 Implementation of pilot projects on communication to raise awareness of climate change impacts on biodiversity;  
5 Identification of sensitive ecosystems and loss of biodiversity at regional and local level; research on resilience of ecosystems 

to climate change(2);  
6 Prevent fragmentation of ecosystems to avoid wildlife refuges and degradation of biodiversity; 
7 Recovery of indigenous knowledge and practices for resilience of ecosystems; 

 
 

2 
 

5 
 

4 
 
 

2 
4 
 

1 
 

A,A 
 
B,C,A,B,B 
 
B,B,B,C 
 
 
B,B 
B,B,C,C 
 
B 
 

1 Framework for delimitation of indigenous land in protecting biodiversity; support national system of protected areas to protect 
and conserve the existing fauna and flora; 

2 Databank of existing species in the Amazon(2);  study and preservation of existing fauna and flora(2); wildlife conservation 
programme; 

3 Organization system and protection of coastal ecosystems; [vulnerability assessment] of coastal islands to sea level rice; 
geomorphology and geology; developing legislation, monitoring system and integrated program for coastal management(2); 

4 Criteria and method for sustainable exploitation of forest resources; plantation and extraction of native vegetation; 
5 Construction legislation, research on and mapping of mangrove areas, development techniques for biological improvement of 

mangroves, aimed at reforestation (3); 
6 Optimize downscaling methods to climate change scenario’s on natural ecosystems; 

 

2 
 

B,C 1 Alternative to slash and burn afforestation with negative impacts on native species(2);  

 
-  

 
-  

         
-  
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Bijlage 8.3.1 Analysekader van de milieuondersteuning  in de energiesector in de CSPs, de NIPs en CEPs van twee verschillende generaties 

 

                                                           
74

 Executive summary: A, I Framework: A, II Country diagnosis: C, III EC cooperation: A, IV response strategy: A, V Country Environmental Profile: B  VI CSP drafting process: C, VII annexes: C. Op 
basis van de aanwezigheid van de hoeveelheid A/B/C zal in de samenvattende figuren gekozen worden om de kwalitatieve beoordeling met combinaties van + en – weer te geven. (Enkel A: +++, 
gemiddeld/zowel AB: ++, gemiddeld/enkel B: + -, gemiddeld/ zowel: BC: -, enkel C: - - ). 
75

 Indien de sector niet duidelijk onder een budgetslijn valt: niet aangegeven (n.a) 
76

 Hier werd ook gekozen om ‘onder de budgetlijn’ met zelfgekozen afkorting (o.b) te hanteren, omdat sommige ondersteuningsmaatregelen onder een gemeenschappelijke budgetslijn vallen en 
geen specifieke budgetslijn hebben. Er wordt echter wel rekening gehouden met het aandeel van de ondersteuningsmaatregel in de gemeenschappelijke budgetslijn. Zo vallen er maximaal drie 
ondersteuningsmaatregelen onder een budgetlijn en is het aandeel van de ondersteuningsmaatregel voldoende belangrijk om te vernoemen.  

Energiesector Kwalitatief Kwalitatief
74

  
Specifieke  ondersteuningsmaatregelen 
(CSP : zwarte tekstkleur) 
(NIP : blauwe tekstkleur)  
(CEP: groene tekstkleur) 

Specifieke budgetlijnen
75 Budget- 

Voorzieningen/ onder de 
budgetslijn (o.b)

76
 

EC Lidstaten  horizontaal 
budget 

adaptatiesteun            
mitigatiesteun       

Bolivia 

                               
                                
 
CSP 2001-2006   
 Brazilië 
                              
 
                              
                              
 
 
 
 
Bolivia 
 

_ _ _ _ _ _ 

4 

 
1 
1 
1 

A,C,C,C 

 
A 
C 
A 

1 Develop the industrial base of natural gas; expand gas industry for exportation (2), natural gas 
expansion through thermoelectric energy generation and the development of petrochemical 
industries; 

2 Sustainable transport infrastructure for energy/fuel efficiency; 
3 Energy diversification strategy; 
4 Renewable energies; 

n.a 

 

1-4( o.b): 
10,3 Mil €/ 
jaar  

n.a 

1 
2 

1 
1 
 1 
 1 
 1 

C 
C,A 

C 
A 
A 
A 
C 

1 Support hydroelectric power 
2 Energy efficiency and energy saving program; ensure security of supply including an appropriate 

energy infrastructure network; 
3 Energy diversification,  
4 Investment support to energy sector; 
5 Develop alternative energy sources; 
6 Interregional cooperation through the Synergy-program 
7 Gestion des déchets nucléairs 

 

n.a 

 

n.a n.a 

2 
10 

C,C 
A,C,C,C,C,C,
C,C,C,C 

1 Extracting natural gas (2),; 
2 Nationalization of hydrocarbon sector(4); modification to the tax  regime on hydrocarbons 

output(2), sustainable exploitation, production and transport of hydrocarbons(4); apoyo 
reglamento para el sector de hidrocarburo; 

n.a 

 

 

1,2: 
11 Mil 
€/jaar 

n.a 
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CSP 2007-2013 
Brazilië 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

C 

A 

A,A 

A 

A 

B 

 

1 Energy efficiency 

2 Energy diversification; oil; 

3 Renewable energy(2); 

4 L’utilisation de vegetation aboréé comme source d’ energie pour le secteur sidérurgique ; 

5 Energy and urban-industrial environmental management; 

3 Nuclear waste cooperation; 
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Bijlage 8.3.2 Analysekader van de milieuondersteuning in de landbouwsector  in de CSPs, de NIPs en CEPs van twee verschillende generaties 

 

landbouwsector 

 

 

 

Kwalitatief 

 

Kwalitatief 

 

Specifieke  ondersteuningsmaatregelen 

(CSP : zwarte tekstkleur) 

(NIP : blauwe tekstkleur)  

(CEP: groene tekstkleur) 

Budget- 

Voorzieningen/ onder de budgetslijn (o.b) 

 

EC lidstaten project- of 

regionaal 

niveau 

adaptatiesteun  

Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSP 2001-2006       

Brazilië 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

7 

 

A,C,A,C,B

C,C, B, B 

 

 

A,B,C,A,A

A,A,B 

 

A,B,B,A,C

A 

 

 

 

 

C,B 

 

C 

C 

C,A,B,A,A

C,B 

 

1 Food security (agriculture) (3); increase production level of peasant/indigenous households 

prevent food insecurity; reduce post-harvest losses; limit malnutrition figures due to limited food 

supply; targeting food insecurity; sustainable livelihoods including sustainable rural 

development;  

2 Sustainable rural development(2); sustainable agricultural development(3); integrated rural 

development; sustainable livelihoods including sustainable rural development; increase rate of 

the volume index of non-industrial agricultural products; 

3 Alternative development in coca producing areas including crop substitution and export 

potential; sustainable rural development in coca producing areas (alternative development); 

alternative development replace coca production by production and commercialisation of palm 

hearts and pepper; long-term economic development of areas both illicit coca cultivation and of 

labour-force expulsion; strengthen sustainability of alternative development management; 

sustainable development of regions that produce coca; 

4 Emergency job creation  and social protection system for harvest losses and natural disaster; 

incorporation of disaster management into local planning and policies 

5 Monitoring unpredictable rainfall and high rates of desertification 

6 Soil erostion; 

7 Sustainable water management(3) and water pollution; land and water access; concentration on 

water sector(2); (peasant) household access to water; 

 

 

1,2,3:  

18-20  

Mil €  

(2001-2006) 

1,2: 

Food security 

program 

60 Mil € 

(2001-2006) 

 

 

1,2 (o.b) : 

102 

Mil €  

(1990-2004) 

1: 

80  Mil € 

(1996-2002) 

2: 

67,8 Mil € 

(1998-2005) 

 

 

 

 

 

2 (project): 

PASA I & II 

130-180 Mil 

€ 

3:  

Prodevat,  

Praedac en 

APEMIN 

50 mil € 

 

 

  4 (o.b)  

(regio):  

8,7 Mil € 

7:  

40-45 Mil € 

7:  

25,1 Mil € 

(2001) 

7:  

(project) 

30 Mil € 

 

5 

 

 

 

1 

3 

 

 

C,A,A,A,C 

 

 

 

B 

A,A,C 

 

 

1 Sustainable agricultural development; use EU experiences in rural development programmes; 

development programmes mainly dependent on subsistence agriculture; creation of 

methodology and a model to fight poverty in rural areas; développement rural qui concerne 

l’agriculture et les possibilités d’améliorer revenues dans les régions plus pauvres du Brésil. 

2 Prevention of desertification;  

3 Water management including water pollution and sewage pollution; increase water supply; 

water resources;  

 

1 (o.b): 

7,5 Mil € 

 

 

 

 

 

 

2 (o.b): 

3 Mil € 
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77

 (*): Deze budgetlijn werd niet gevonden in de CSPs, NIPs of CEPs. Hiervoor werd gebruik gemaakt voor externe planningsdocumenten. 

        

 

 

 

adaptatiesteun  

Bolivia 

                

2 

1 

2 

 

A,C 

A 

A,A 

4 Research on biotechnology(2); 

5 Partnership for exploitation of fishery resources; 

6 Improve production system, productivity increase; increase import in agricultural products; 

 

 

6 (o.b): 

8 Mil € 

4: 

0,9 Mil € 

 

2 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

1 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

A,A 

A,A,C,C,B 

 

 

 

A,B,A,A,A 

 

 

 

 

A,B,A,A,A

A,A,A 

 

 

 

A 

A,C,C,B,A

A,A,A,A,

A,A,A,A,B

B 

 

 

 

 

 

C,C,A,A,A

B,C,B,B,B

B,B,CB,C 

 

 

 

 

1 Food security measures to reduce vulnerability; food security measures; 

2 Sustainable rural development; sustainable exploitation of natural resources in agriculture; 

prevention of informal small-scale agricultural activity;  including indigenous population in 

sustainable rural development; improve agricultural infrastructure and agricultural 

diversification;  

3 Comprehensive development (actions undertaken in coca cultivation) including preventing 

excess coca production; sustainable response to the increasing coca production; intervention in 

production areas where coca production is increasing; environmental mitigation of coca 

productive activities; control mechanisms and generation of satellite-based geographical 

information system (...) operation of growers organisation; 

4 Integration of risk management in agricultural sector; agricultural vulnerability to natural 

disasters; integration of risk management within interventions in disaster-prone areas; 

incorporation of adequate risk assessment in agricultural sector; loss of export commodities and 

subsistence crops due to flooding and natural disaster; acute vulnerability to natural disaster in 

farming production, undertake EIAs for disaster risk reduction; disaster risk reduction; 

5 Increase job creation in development or rural areas through agricultural exports; 

6 Increase water capacity; programme on tropical glacier retreat; water pollution program(3); 

reduce the impact of mining pollution on river; water pollution chemical precursors used in coca 

cultivation; water management(2); EU Water Initiative; regional integration through sustainable 

management of watersheds; integrated management of water resources; support 

Implementation and institutional framework for National River Basin Plan (PNC); reduction in the 

environmental impact and increase technical know-how for drawing up master plan of water 

programme; sustainable and integrated management of water resources; La contamincaion del 

agua y descargas de agrotoxicos el oriente; la degscargas de agrotoxicos y el uso de pesticidas en 

la produccion agropecuaria; la contaminacion de las aguas; 

7 Soil fertility(3); contamination of soils(2)and controlling chemical precursors(2+1); monitoring 

severe and frequent flooding and landslides; desertification by agricultural practices;  

desertificacion y la propuesta de desarrello; la degradacion de la tierra y la erosion del sueli 

agricola; las malas practicas agricolas vienen deteriorando y agotando los pocos suelos; manejo 

agricola apropiado para mayor cuidado de preservar el suelo; los problemas de salinizacion y 

alcalinizacion de los suelos; 

 

1,3,8: 

45 Mil€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (o.b): 

55 Mil € 

 

 

 

 

 

 

7 (o.b) : 

34 Mil € 

 

 

1,2,8: 

227 Mil € 

(2007-2013) 

 

 

3: 

47 Mil € 

 

 

 

 

 

3 (o.b): 

(project via 

regio’s) 

PRECAN 

(*)
77

 

10 Mil € 
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1 

2 

 

6 

C, 

B,B 

 

A,A,A,AA

B 

 

8 Research on adverse effects of climate change on agriculture; 

9 Institutional building for ensuring compliance with the legal framework; creation of local and 

national capacity; 

10 Support significant levels of agricultural and agro-industrial exports; increase competitiveness 

and trade and export capacities; generate economic agricultural development; include sanitary 

and phytosanitary conditions for sustainable agricultural economic opportunities; promoting 

agricultural development and trade and export of agro-foodstuffs; promoting economic 

opportunities in farming, focusing on small-scale enterprises; 

 

Brazilië     

  

 

3 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

3 

 

3 

 

1 

1 

A,C,C 

A,A,A,A,C

C 

 

C,A,A,A,A

A 

 

 

 

A 

C,C,C 

 

C,C,C 

 

C 

A 

1 Food security; nutritional security; seguridade alimentar; 

2 Sustainable rural development(2); increase income through agriculture for rural poor; 

environmental dimension of sustainable development, promote sustainable rural agriculture and 

development; agricultura sustentaval e noves mercados; 

3 Productivity gains in agricultural sector; sustainable agricultural production; increase in 

sustainable production and creation of local value; support sustainable production of many 

underexploited forest products, fruits, (…) vegetable oils, nuts; improvement of local 

management capacity for sustainable production; foster productive activities that do not destroy 

environment; 

4 Initiatives to reduce natural disaster risk; 

5 Increase to land access to fertile land, land reforms to include land of indigenous peoples; 

implement effective land reform; 

6 Water management including alternative use of fertilisers and pesticides; sedimentation of 

streams and contamination of rivers; gestion des resources en eau; 

7 Soil erosion; 

8 Agricultural cooperation between EU-Brazil; 

 

 

2,3(o.b) 

18,3 Mil € 

n.a 

 

1 (o.b): 

(regionaal) 

27 Mil € 

1 A          1       Sustainable transport infrastructure to benefit agricultural activity; n.a n.a n.a 

mitigatiesteun 

Bolivia 

CSP 2001-2006 

Brazilië 

 

1 A 1 Integrated and sustainable system for cattle raising and agroforestry; n.a n.a n.a 

6 

 

1 

C,A,A,C,B

B 

B 

1 Preventing intensive deforestation by encroaching agriculture(2+1); preventing deforestation by 

alternative coca cultivation; la frontera agropecuaria(2); 

2 Practica mas cumun es quemar el bosque habilitar nuevas tierras cultivo; 

 

Zie budgetlijn 

bosbeheer  

Zie budgetlijn 

bosbeheer 

Zie 

budgetlijn 

ENRTP 

CSP 2007-2013 

 

 

1 

 

1 

1 

C 

 

B 

B 

1 Lower  deforestation rate by  vigorous expansion of large-scale agriculture (soy, maize and 

grains); 

2 Formation d’agriculteurs familiaux ont été à la prévention et au contrôle des incendies ; 

3 Réversion l’expansion de la frontière agricole ; 

Zie budgetlijn 

bosbeheer 

Zie budgetlijn 

bosbeheer 

Zie 

budgetlijn 

ENRTP 
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Bijlage 8.3.3 Analysekader van de milieuondersteuning in de bosbeheersector in de CSPs, de NIPs en CEPs van twee verschillende generaties 

 

bosbeheer 
 

 

Kwalitatief 

 

Kwalitatief 

 

Specifieke  ondersteuningsmaatregelen 

(CSP : zwarte tekstkleur) 

(NIP : blauwe tekstkleur)  

(CEP: groene tekstkleur) 

Budget- 

Voorzieningen/ onder de budgetslijn (o.b) 

 

EC lidstaten project- of 

regionaal 

niveau 

adaptatiesteun      

                   Bolivia 

CSP 2001-2006       

                  Brazilië 

- - - - -  

1 A 

 

 

         1        Achieve forest conservation though development for the people of the Amazon; n.a n.a n.a 

                   Bolivia 

 

CSP 2007-2013    

 

                  Brazilië 

 

                                

  

2 C,A 

 

1 Research on deforestation level and level of poverty (mainstreaming); sustainable reduction of 

poverty to natural resources management and deforestation rate; 

n.a n.a n.a 

 

 

 

2 

2 

C,A 

A,B 

1 Social inclusion In forestry management (2); 

2 Improve living conditions of populations in Forests; Gestion des Unités de Conservation te des 

terres Indiennes;  

n.a n.a 1,2: 

ENRTP (*) 

(2006-2008) 

2,5 Mil € 

 

mitigatiesteun   

                   Bolivia 

 

 

CSP 2001-2006 

       

                 

 

                  Brazilië 

                                                   

 

 

 

 

3 

1 

 

C,A,A 

A 

 

1 Support strategy for tropical forests(3); 

2 Protected areas management for tropical forests; 

 

1,2 :  

ENV/ 

Tropical 

Forests B7-

620 : 

4 Mil € 

n.a 1,2:  

ENRTP/ 

foresty  

(2001-

2006)(*): 

4,2 Mil € 

 

 

4 

3 

 

1 

2 

1 

 

A,C,A,A 

C,A,A 

 

C 

C,A 

C 

 

1 Fighting deforestation(3); reverse deforestation and forest degradation; 

2 Research on carbon sequestration sink capacity; reduce the forest contribution to the world’s 

emissions of greenhouse gases, including carbon sink capacity of the amazon; 

3 support protected reserves, including Indian reserves in forestry; 

4 sustainable forestry management; reconcile sustainable economic development in forestry; 

5 sustainable extractive reserves; 

1,6,7 : 

6 Mil € + 

PPG7 

65 Mil  € 

(1994-2006) 

 

 

1-7: 

PPG7 

688 Mil € 

(1994-2006) 

4: 

ENRTP/ 

forestry 

(2001-2006) 

(*): 6,1 Mil € 
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                  Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSP 2007-2013 

 

 

        

                 Brazilië 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                          

 

 

5 

 

3 

 

A,A,A,A,A 

 

A,A,C 

 

6 Conservation of tropical forests(4); conservation, protection and sustainable development, 

through government and civil society partners in the amazon area; 

7 Support to the PPG7 programme during the second phase; provide a continuation of financial 

support to PPG7; support le project PPG7 pour la protection de la forêt tropicale et de 

l’ mazonie; 

 

Env/ 

tropical 

Forest  

B7-620 : n.a 

 

6,7: 

ENRTP/ 

forestry 

(2001-2006) 

(*): 7,2 Mil € 

 

4 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

C,B,B,B 

 

 

A 

C 

C,B 

 

A 

A,A 

 

A,A 

 

B 

B,B 

B 

1 Promotion forest reseves certified for sustainable exploitation; la explotacion forestal 

desordenada ; regeneracion de los arboles corados ni manteniendo la calidad del bosque ; Ley 

Forestal para normar la utiluzacion y la proteccion de los bosques y tierras forestales; 

2 Protected areas, country’s national parks, protected areas and forest reserves 

3 Public sector institutional building for sustainable forestry; 

4 Prevent intensive forestation and industrial logging; la tala clandestina e ilegal incrementa los 

procesos de deforestacion; 

5 Expand detailed policies on forests; research on deforestation management; 

6 Afforestation of the forest cover on the river bank ; integrate mitigate and reverse 

deforestation in river basin areas ; 

7 Alternative development in preventing deforestation; prevent the expansion of cultivable land 

for coca production causing deforestation; 

8 La quema de pastizales y chaqueos (Slash and Burn-method);  

9 Los incendios forestales (2); 

10 Estudio de tasa de deforestacion;  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (o.b) : 

34 Mil € 

7 (Ob) : 

45 Mil € 

 

1-7 (o.b) : 

122 Mil € 

1: 

ENRTP (*):  

0,9 Mil € 

 

 

13 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

C,C,A,A,A,

A,A,A,A,B

B,C 

 

 

A,A,A,B,B 

 

 

A,A,A 

 

C,B,B 

 

B,C,B 

 

 

 

1 Action against deforestation (2); controlling deforestation; implementation of schemes to curb 

deforestation; curb deforestation in the Amazon region(2); reduction in annual deforestation 

rates; réduction continue des taux déforestation; nouvelles formes de surveillance par satellite 

pour suivre la dynamique de la déforestation en Amazonie; le contrôle de la déforestation liée 

a l’usage du feu; Contrôle de déforestation; 

2 Reduce the contribution made by Brazil’s tropical forests to global emissions of greenhouse 

gases; reduce carbon emissions due to deforestation; Increased research on carbon stockpile; 

la contribution des forêts Brésiliennes aux émissions de CO2; la séquestration des carbone; 

3 Preservation of protected areas (2); implement agreed and sustainable land use planning 

strategies; 

4 conservation of the dense tropical rainforests; la protection des forêts tropicales du Brésil; 

maximiser les bienfaits environnementaux des forêts tropicales; 

5 l’intégration des programmes coordonnés par le Ministère de  l’environnement; Programme for 

protection of Amazon Areas, sustainable Amazon Programme (1+1); 

 

 

1,2,8 : 

18,3 Mil € 

N.a 1-7 : 

ENRTP  

(2006-

2008)(*) : 

16,5 Mil 

€ 
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5 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

C,B,A,A,B 

 

 

A,A,A,B,B

B 

 

 

 

B,B,B,B 

6 Sustainable production; l’harmonisation des objectives environnementaux et économique dans 

les forêts tropicales; sustainable development of the Amazon rain forest; conservation of 

tropical forests; efforts pour une gestion durable de ses forêts; 

7 Increase existing dialogue on the environment and forest policy; operational and systematic 

mechanism for consultation between stakeholders at various levels; respect to the rule of law 

in forest area; la décentralisation des politiques de gestion environnementale et les forêts 

tropicales; négociations des normes légales garantissant l’origine légale et durable de ses 

produits forestiers; gestion forestière et certification; 

8 Recherche scientifique visant à augmenter les connaissances scientifiques sur l’écologie des 

forêts tropicales; modernisation des principaux centres de recherche; accès à des technologies 

de contrôle plus appropriées; technologie de récupération des zones dégradées; 
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Bijlage 8.3.4 Analysekader van de milieuondersteuning onder biodiversiteit in de CSPs, de NIPs en CEPs van twee verschillende generaties 

 

Biodiversiteit 

 

Kwalitatief 

 

Kwalitatief 

 

  Specifieke  ondersteuningsmaatregelen 

(CSP : zwarte tekstkleur) 

(NIP : blauwe tekstkleur)  

(CEP: groene tekstkleur) 

Budget- 

Voorzieningen/ onder de budgetslijn (o.b) 

 

EC lidstaten project- of 

regionaal 

niveau 

adaptatiesteun      

                   Bolivia 

 

 

 

CSP 2001-2006       

                  Brazilië 

8 

 

 

 

1 

A,A,A,B,B,B

C,C 

 

 

A 

 

1 Sustainable environmental management of natural resources; sustainable 

development for loss of biodiversity and natural resources; environmental and 

natural resources conservation(2); manejo recursos naturales de biodiversidad(2); 

sustainable mining for environmental conservation; strategy for conservation of 

bio-diversity; prevent loss of biodiversity through alternative development; 

2       Protected areas and biodiversity management; 

 

 2 (o.b): 

128,2 

Mil €  

(1990-2004) 

 

1: 

APEMIN 

(project) 

8-9 Mil € 

8 

 

 

 

1 

2 

A,C,C,A,A,A,

A,A 

 

 

C 

C,C 

1 Conservation of the natural environment and biodiversities(2); mega-biodiversity 

conservation; rapid loss of biodiversity(2); preserve forest bio-diversity; 

management of natural resources; conservation and protection of bio-diversity; 

compter sur des ressources nationales adéquates; 

2 Coastal rainforest conservation; 

3 Loss of species-rich scrubland; loss of species habitat 

 

   

                   Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

C,A,C,C,A,A,

A,A,A,B,B,B,

B,B,B,B 

 

 

 

 

 

 

 

C,A,A,C,B 

 

 

1 Conservation of rich biodiversity; sustainable management of natural resources; 

conservation of biological diversity(3); biodiversity and sustainable management of 

natural resources; loss of biodiversity; conservation of natural heritage and 

acknowledged biodiversity; sustainable management of natural resources; la falta 

de cubierta vegetal y la fragilidad de los suelos; la pérdida de semillas y otros 

ecosystemas; prevencion la caza furtiva, la captura y trafico ilegal de fauna y flora; 

la fauna silvestre la mayor biodiversidad, principalmente en mamiferos se 

encuentra en los bosques amazonicos; la perdida de habitat y la expansion de las 

zonas aridas; el comercio de especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ma 

convencion sobre los humedales de importancio mundial (…) la aves migratorias; 

2 Adequate regulatory framework for ecosystem management; fair distribution of 

natural resources and products of biodiversity; increase fair distribution and access 

to land and natural resources; lack of capacity at national and local level to 

1,3,5 (o.b): 

34 Mil € 

 

 

 

 

1-6  (o.b) : 

121,7€ 

 

n.a 
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CSP 2007-2013    

                 

                  

 

 

 

                Brazilië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

            10 

 

 

 

3 

 

6 

 

 

 

 

              2 

 

C,B,A,A,A,A,

B,A,A,B 

 

 

C,B,B 

 

C,A,A,A,A,B 

 

 

 

 

B,B 

implement effective environmental management; superintendencias recursos; 

3 Conservation ecosystem in river basin area; management of river basin ecosystem; 

integrating conservation in river basins management(2+3); suitable institutional 

framework for preparing, financing and implementing master plans for integrated 

basin management(2); existencia de zonas sujetas a inundaciones periodicas; 

4 Support National System of protected Areas(SNAP); areas protegidas; reglamento 

general de areas protegidas y regulo la gestion de las areas protegidas; 

5 Protecting the rights of indigenous people living in affected areas with decreasing 

biodiversity(3); linking sustainable reduction of poverty of natural resources 

management; conservation and sustainable use of natural resources and 

biodiversity with social and economic development; habitadas por comunidades 

indigenas y campesinas; 

6 Sistemas de informacion geografica a efectos de los programmas de monitoreo; 

bancos de germoplasma y geneticos que permitan preservar les especies de flora y 

fauna el pais; 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

1 

2 

A,A,A,A,A,A

B,B,B,B,B,C 

C 

 

 

 

 

 

 

A,B 

A,B,B 

 

 

A 

A,C 

1 Biodiversity conservation(1); sustainable management of natural resources and 

biodiversity(2); prevent loss of biodiversity; support for the protection of 

threatened biomes; conservation of biodiversity, attention to biomes due to threats 

to their biodiversity; conservation and sustainable use of natural resources, 

préserver les énormes ressources génétiques dont elles disposent; la protection et 

la gestion des ressources naturelles; conservation de la biodiversité du pays; 

restauration des zones dégradées; programa de conservacion y recuperacion de los 

biomas brasileros; Programma de conservacion, uso sustantable y recuperacion de 

la biodiversidad; 

2 Improve governance in natural resource utilisation;  

3 Amazon basin biodiversity conservation; gestion des ressources naturelles et 

plaines inondables; gouvernance de terrains de la marine, de zones de préservation 

permanente; 

4 Adaptation of cattle breeding to prevent loss of biodiversity in vast areas; 

5 Special attention to the situation of indigenous and traditional populations in 

biodiversity conservation; préservation permanentes de terres indiennes;  

 

1-3 (o.b): 

18,3 Mil € 

n.a n.a 

mitigatiesteun                 

CSP 2001- 2006 

CSP 2007-2013   

                Brazilië  

 

- - - - - - 

- -                                                                                    - - - - 

- - - - - - 

1 A 1  Preserve the biodiversity of the forests ; n.a n.a n.a 
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Bijlage 8.4  Weerspiegelt de hulpondersteuning de noden van klimaatondersteuning?  

 

Sector 

Soort steun 

Bolivia78 

 

Brazilië  
 

CSP/NIP 2007-2013  ( groen: duidelijke analogie) ( rood: duidelijke  mis match)
79

 

Bolivia                                                        Brazilië 

 

Energiesector 

mitigatie 

 

 

 

 

 

 

adaptatie 

 

3 

2 

5 

4 

 

 

 

2 

 

+++ 

++ 

+++ 

++ 

 

 

        

++ 

 

natural gas 

sustainable fuel  

energy efficiency 

hydro power 

 

 

 

environmental impact 

assessment of hydropower 

 

 

3 

9 

8 

3 

3 

6 

 

7 

 

- 

++ 

 + - 

+++ 

+ - 

- 

 

 + + 

 

natural gas  

sustainable fuels 

energy efficiency 

hydropower  

use of biomass 

Alternative energy 

 

environmental impact 

assessment of hydropower 

 

2 

10 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

natural gas 

hydrocarbon sector 

 

 

 

 

 

- 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

- 

 

+ 

+ - 

+++ 

+ - 

+++ 

+++ 

 

- 

 

 

energy diversification 

energy management  

energy efficiency 

nuclear waste cooperation  

biomass 

renewable energy 

 

- 

 

landbouw 

mitigatie 

 

 

 

adaptatie 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

 

   6 

6 

8 

9 

2 

4 

 

1 

 

 

+++ 

++ 

++ 

 

 

  + - 

++ 

- 

+ - 

+++ 

+ - 

 

+++ 

 

 

agroforestry 

slash and burn method 

reduce methane emission 

from cattle raising 

 

production system  

irrigation system 

water management 

crop varieties 

soil fertility 

human  institutional 

capacities  

indigenous agricultural 

knowledge 

 

3 

3 

1 

 

 

 

 3 

4 

 

3 

3 

 

 
+ - 

++ 

+++ 

 

 

 

- 

- 

 

+ - 

++ 

 

 

agroforestry  

slash and burn method 

Increase biofuel 

production 

 

 

irrigation techniques  

crops varieties  

 

soil conservation  

vulnerability studies to 

climate change  

 

1 

 

 

 

 

   6 

   2 

16 

5 

15 

2 

5 

 

8 

 

 

++ 

 

 

 

 

+++ 

+++

++ 

+ - 

+ 

+ - 

+++ 

 

+++ 

 

integration of cattle 

raising and  agroforestry 

 

 

 

economic  development 

food security  

water management 

rural development 

Soil fertility 

institutional building 

comprehensive 

development  

risk management  

 

6 

 

 

 

 

6 

3 

3 

6 

3 

1

1 

 

 

+  

 

 

 

 

   +++ 

+ 

- 

++ 

- 

+++ 

+ 

 

 

 

preventing deforestation by 

agriculture 

 

 

 

productivity in agriculture 

food security  

water management  

rural development 

land reforms, land access 

agricultural cooperation  

natural disaster risk 

 

                                                           
78

 Voor dit schema werd dezelfde onderzoeksmethode gebruikt als in bovenstaande schema’s (kwantitatief, kwalitatief, specifieke milieunoden en milieubijstand) 
79

 De oranje kleur geeft aan waar er duidelijk geen overeenkomst is tussen de milieuvraag van het land en de Europese ondersteuning. De beslissing om deze vorm van bijstand te verlenen werd 
daarbij niet door het land gestuurd. De beslissing om een rode kleur te geven aan een ondersteuning maatregel is niet louter gebaseerd op de resultaten in dit samenvattende schema, ook andere 
resultaten van 8.2 en 8.3 en een algemene beoordeling en literatuuranalyse van de nationale klimaatdocumenten en de laatste generatie CSPs/NIPs.   
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Bosbeheer 

mitigatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adaptatie 

 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

++ 

+ - 

+++ 

+ - 

++ 

+ - 

+ - 

 

 

 

 

 

 

+ - 

 

indigenous territories  

sustainable plantation  

logging  

monitoring protected areas 

slash and burn- technique 

agroforestry systems 

conservation of forest as 

CDM-project 

 

 

 

 

 

awareness campaigns on 

deforestation 

 

 

2 

2 

2 

7 

1 

4 

4 

3 

3 

4 

1 

 

 

- 

++ 

+ - 

++ 

+ - 

++ 

+ - 

- 

+ - 

+ - 

+- 

 

 

carbon sink research 

sustainable charcoal 

logging 

monitoring forest area 

modern use of biomass 

forest legislation 

Gene banks  

tax measures  

forest fragmentation  

Raise financial funding 

forest CDM-projects 

 

4 

1 

2 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

- 

+++ 

- 

+++ 

+++ 

 

+++ 

 

+ - 

 

 

 

 

+ - 

 

 

sustainable exploitation 

protected areas 

industrial logging  

policies on forests  

afforestation of river 

bank forests 

prevent deforestation in 

alternative development  

los incendios forestales 

 

 

 

 

research on deforestation 

and poverty 

 

13 

3 

5 

 

3 

3 

 

5 

 

6 

3 

 

 

   2 

2 

 

++ 

+++ 

+ 

 

- 

- 

 

+ - 

 

++ 

  + - 

 

 

+ - 

++ 

 

action against deforestation  

protected areas  

reduce carbon emissions 

due to deforestation  

conservation of  forests 

integration of forest 

programmes 

sustainable forest 

production  

forest policy 

connaissances scientifiques 

sur les forêts 

 

social inclusion  

improve living conditions 

 

 

Biodiversiteit 

mitigatie 

 

 

adaptatie 

 

2 

 

 

5 

4 

3 

1 

3 

1 

 

1 

 

 

+  

 

 

+ - 

++ 

- 

+ - 

+ - 

+ - 

 

+ - 

 

 

Slash and burn method 

 

 

protection areas 
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