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// abstract:

Het instrument voor ontwikkelingssamenwerking verenigt drie grote componenten: geografische programma’s, thematische 
programma’s en een pan-Afrikaans programma. 

Binnen de geografische programma’s worden samenwerkingsactiviteiten (nationale, regionale, transregionale en continentale 
activiteiten) uitgevoerd binnen bepaalde samenwerkingsgebieden. Specifiek voor mariene en kustgebonden projecten betreft dit 
onder meer voedselvoorziening en -zekerheid (visserij en aquacultuur), beheer van natuurlijke hulpbronnen (waaronder water) en 
klimaatverandering en milieu. Voor de geografische programma’s worden op basis van de strategische publicaties, door de Europese 
Commissie jaarlijkse actieprogramma’s voorbereid.

De thematische programma’s zijn complementair met de voornoemde geografische programma’s. Eén van de thematische 
programma’s is het programma voor mondiale collectieve goederen en uitdagingen (GPGC). Dit programma beoogt de samenwerking 
en de uitwisseling van kennis en ervaring met partnerlanden en de capaciteiten van partnerlanden te versterken om zo bij te 
dragen tot de uitroeiing van armoede en tot sociale cohesie en duurzame ontwikkeling. Onder het samenwerkingsterrein ‘Milieu en 
klimaatverandering’ van GPGC komen een aantal specifieke mariene en kustgebonden thema’s aan bod. Er wordt onder meer gefocust 
op strategieën ter bevordering van biodiversiteit, bescherming van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen en duurzaam beheer van 
onder meer oceanen, water en visserij. Verder komt in het kader van rampenrisicobeheer en aanpassing aan klimaatverandering 
ook de bescherming van ecosystemen en het herstel van wetlands aan bod. De verdere uitwerking van GPCG komt aan bod in het 
Indicatieve Meerjarenprogramma.

Er wordt voorzien om een nieuw initiatief omtrent biodiversiteit onder te brengen onder het GPGC: Biodiversity for Life (B4Life). B4Life 
gaat uit van een ecosysteembenadering voor economische groei, mitigatie en adaptatie met betrekking tot de klimaatverandering, 
voedselveiligheid en goed beheer. Hierbij wordt onder meer gefocust op mariene en kustgebonden aspecten van biodiversiteit zoals 
de degradatie van mangroves en de bescherming van de kusten en mariene habitats.

 

Financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (DCI) 

Budget 19,662 miljard euro 
•	 11,809 miljard euro voor de geografische programma’s
•	 7,008 miljard euro voor de thematische programma’s (5,101 miljard euro voor het 

GPGC-programma)

Looptijd 2014-2020

Doelgroep(en) •	 Partnerlanden en -regio’s, en hun instellingen
•	 Gedecentraliseerde entiteiten van de partnerlanden (gemeenten, provincies, de-

partementen en regio’s)
•	 Gezamenlijke organen van de partnerlanden en -regio’s met de Gemeenschap 
•	 Niet-overheidsactoren
•	 Internationale organisaties
•	 EU-agentschappen

Mariene component Visserij en aquacultuur, mariene biodiversiteit, bescherming mariene ecosystemen, 
herstel van wetlands

Legale basis Verordening (EU) nr. 233/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 
2014 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking 
voor de periode 2014-2020

Website https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/fun-
ding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
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