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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene og 
udviklingssamarbejdet
(2009/2150(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009 og G20-topmødet i 
London den 2. april 2009,

– der henviser til G8-topmødet i L’Aquila, Italien, den 8.-10. juli 2009, 

– der henviser til FN's millenniumerklæring af 8. september 2000, der fastlægger 
millenniumudviklingsmålene (MDGs) som målsætninger fastsat i fællesskab af det 
internationale samfund, bl.a. med henblik på udryddelse af fattigdom og sult,

– der henviser til "The European Consensus on Development1:

– der henviser til Monterreykonsensussen vedtaget på den internationale konference om 
finansiering af udvikling i Monterrey, Mexico, den 18.-22. marts 2002,

– der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivisering og Accrahandlingsplanen,

– der henviser til rapporten fra Den Internationale Valutafond (IMF) med titlen "The 
Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries—An Update" 
offentliggjort i september 2009,

– der henviser til IMF-rapporten med titlen "Global Economic Outlook - Sustaining the 
Recovery" offentliggjort i oktober 2009,

– der henviser til beretningen fra Verdensbanken med titlen "Protecting Progress: The 
Challenge Facing Low-Income Countries in the Global Recession" offentliggjort i 
september 2009,

– der henviser til beretningen fra Verdensbanken med titlen "Global Development Finance: 
Charting a Global Recovery 2009", der blev offentliggjort i juni 2009,

– der henviser til Den Årlige Europæiske Beretning om Udvikling med titlen "Overcoming 
Fragility in Africa - Forging a New European Approach" offentliggjort i oktober 2009,

– der henviser til rapporten udarbejdet af konsulentfirmaet HTSPE med titlen "The Aid 
Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach" for Kommissionen og 
offentliggjort i oktober 2009, 

– der henviser til rapporten fra FN’s arbejdsgruppe om millenniumudviklingsmålene "MDG 
Gap Task Force" med titlen "Strengthening the Global Partnership for Development in a 
Time of Crisis" offentliggjort i september 2009,

                                               
1 EFT C 46 af 24.2.2006, s.6. 
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– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om følgerne af den internationale 
finansielle og økonomiske krise for udviklingslande og udviklingssamarbejde1

– der henviser til sin høring om den globale finanskrises virkninger for udviklingslandene 
og udviklingssamarbejdet, der fandt sted den 10. november 2009, og især til professor 
Guttorm Schelderups bidrag om illegale pengestrømme og skattely, 

– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om G20-topmødet i Pittsburgh den 24. 
og 25. september 20092,

– der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den 
Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling3

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2006 om det nye finansielle instrument i 
forbindelse med millenniumudviklingsmålene4,

– der henviser til Domstolens afgørelse af 6. november 2008 om det retlige grundlag for 
afgørelse 2006/1016/EF5.

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om 
ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for 
handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. april 2009 om støtte til 
udviklingslandene med henblik på overvindelse af krisen (KOM(2009)0160),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 5. april 2005 om nye kilder til 
udviklingsfinansiering: en undersøgelse af mulighederne (SEC(2005)0467),

– der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne 
forbindelser) den 19. maj 2009 om støtte til udviklingslandene med henblik på 
overvindelse af krisen,

– der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne 
forbindelser) den 17. november 2009 om sammenhæng i udviklingspolitikken,

– der henviser til FN’s konference om den internationale finansielle og økonomiske krise og 
dens følger for udviklingen og til vedtagelsen af resultatet af konferencen i FN’s 
generalforsamling med resolution 63/303 af 9. juli 2009,

– der henviser til konferencen om nyskabende finansiering i Paris den 28.-29. maj 2009 og 
den internationale konference om udviklingsfinansiering i Doha den 28. november-2. 
december 2008,

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 396.
5 Sag C-155/07, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union; EUT L 327 af 20.12.2008, s. 3.
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– der henviser til henstillingerne fra formanden for FN's ekspertudvalg vedrørende reformer 
af det internationale monetære og finansielle system offentliggjort i marts 2009,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
International Handel og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2009),

A. der henviser til, at nye vækst- og udviklingsøkonomier forventes at få en vækst på kun 
1,7 % i 2009 sammenholdt med en vækst på 6 % i 2008,

B. der henviser til, at verdenshandelen med varer forventes at falde med 13 % i 2009, mens 
investeringer i handel og infrastruktur aftager som følge af kreditstramningen, 

C. der henviser til, at dereguleringen af finansmarkederne har forårsaget en systemisk krise 
af globale dimensioner, der kræver international kompensation og en rimelig 
byrdefordeling,

D. der henviser til, at skattely, som tilbyder et sted at skjule penge, tilskynder til at 
undergrave god regeringsførelse, især med hensyn til beskatning og retsstatsprincipperne, 
der henviser til, at de illegale kapitalstrømme fra udviklingslandene skønnes til at udgøre
641-941 mia. USD, hvilket rundt regnet er ti gange så meget som den globale 
udviklingsbistand,

E. der henviser til, at Den Europæiske Union er den største bistandsdonor, idet EU tegner 
sig for ca. 60 % af den globale bistand i 2008, mens Kommissionen skønner, at der vil 
være et underskud på 22 mia. USD i forhold til de oprindelige løfter om officiel 
udviklingsbistand (ODA) i 2009,

F. der henviser til, at en europæisk løsning til forbedring af bistandseffektiviteten kunne 
medføre en effektivitetsgevinst på mellem 3 og 6 mia. euro om året for perioden 2010 og 
2015,

1. er yderst bevidst om, at der i de sidste to år har været en række globale kriser (fødevare-, 
brændstof- og finanskriser), der har alvorlige virkninger for industrilandene og de nye 
vækstøkonomier, men ødelæggende konsekvenser for de fattige befolkningsgrupper i 
udviklingslandene, idet over 200 millioner arbejdstagere er udsat for ekstrem fattigdom 
verden over, og mere end en sjettedel af verdens befolkning lider af hungersnød; 

2. opfordrer til et fornyet engagement i bestræbelserne på at nå 
millenniumudviklingsmålene i 2015 og opfordrer til en udvidet koordineret indsats med 
udsigt til revisionen af millenniumudviklingsmålene i 2010;

3. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at opfylde deres ODA-løfter;

4. opfordrer medlemsstaterne til at øge omfanget af ODA for at opfylde deres fælles mål 
med 0,56 % af ODA/bruttonationalindkomst inden 2010 og 0,7 % ODA/BNP for 2015; 
opfordrer endvidere til, at de intensiverer deres bestræbelser på at forbedre effektiviteten 
af bistanden ved at gennemføre Pariserklæringen og Accra-handlingsplanen;

5. understreger, at opfyldelsen af ODA-løfterne er nødvendig men stadig ikke tilstrækkelig
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for at klare udviklingssituationen og gentager sin opfordring til Kommissionen om snart 
at finde nye finansieringskilder til udvikling;

6. understreger, at den igangværende reform af den internationale bistandsarkitektur ikke 
bør være et skridt bagud i forhold til hvad der hidtil er opnået, hvad angår udvikling, og at 
den ikke kan bruges som røgslør for medlemsstaterne til at svigte deres løfter;

7. anerkender, at dereguleringen af finans- og arbejdsmarkedet samt privatiseringen af de 
offentlige tjenester og sociale programmer på grund af de betingelser, som 
udviklingslandene er blevet pålagt af de internationale finansieringsinstitutioner (IFI'er), 
har vist sig at være uegnede til at afbøde krisen, idet de i stedet har forstærket krisens
negative virkninger; understreger, at indførelsen af sådanne betingelser i modsætning til, 
hvad der er sket i de udviklede lande, drastisk har reduceret udviklingslandenes 
muligheder for at reagere på den økonomiske afmatning ved at vedtage foranstaltninger 
med skattelettelser;

8. bifalder på den ene side de forbedrede lånefaciliteter for lavindkomstlande, som IFI'erne 
giver adgang til, hvor der lægges mere vægt på at stille midler til rådighed for de fattigste, 
på fattigdomsbekæmpelse og på understøttelse af væksten i udviklingslandene; udtrykker 
dog stor bekymring for, hvorvidt der vil opstå en ny gældskrise, under henvisning til det 
paradoks, at udviklingslandene vil være forpligtet til at sætte sig i gæld for at klare en 
krise forårsaget af de lande og institutioner, som de vil komme til at stå i gæld til, hvilket 
endnu en gang viser, at der er akut behov for at reformere styringen af IFI'erne;

9. opfordrer G20-landenes ledere til ufortøvet at skride til handling for at realisere det løfte, 
de afgav på topmødet i Pittsburgh i september, om at reformere den globale 
udviklingsarkitektur og som led heri flytte mindst 5 % af IMF-kvoteandelene til nye 
vækst- og udviklingsøkonomier og mindst 3 % af Verdensbankens aktier med stemmeret 
til udviklingslande og overgangslande;

10. tager til efterretning, at IMF's medlemskab har godkendt tildelingen af 250 mia. USD 
særlige trækningsrettigheder (SDR), og at kun 18 mio. USD særlige trækningsrettigheder 
vil gå til udviklingslande; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undersøge 
Soros-forslaget om, at de velstående lande bør stille deres SDR til rådighed for en fond 
for globale offentlige goder såsom kampen imod klimaændringer og 
fattigdomsbekæmpelse;

11. beklager, at den finansielle sektor endnu ikke har betalt for følgerne af den krise uden 
fortilfælde, som den udløste, til trods for at den har nydt godt af omfattende 
redningsaktioner fra statslig side; bifalder i denne forbindelse det løfte, som G20-lederne 
afgav på topmødet i Pittsburgh i september 2009, om at sikre, at den finansielle sektor 
kompenserer for de omkostninger ved krisen, som skatteydere, andre borgere og 
offentlige tjenester i såvel de udviklede økonomier som udviklingslandene har måttet 
bære;

12. er overbevist om, at en beskatning af banksystemet for at finansiere en indskudsforsikring
eller en saneringsfond ikke ville være et rimeligt bidrag fra finanssektoren til den globale 
sociale retfærdighed; slår i stedet for til lyd for en international afgift på finansielle 
transaktioner for at gøre det samlede skattesystem mere retfærdigt og skabe yderligere 
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ressourcer til at finansiere udvikling og globale offentlige goder;

13. konstaterer med stor bekymring, at udviklingslandene forventes at overvinde et finansielt 
underskud på mellem 350 mia. USD og 635 mia. USD i 2009, og at en forøgelse af 
skattetrykket i de mest sårbare lande vil sætte 11,6 mia. USD, der bruges på uddannelse, 
sundhed, infrastruktur og social beskyttelse, på spil; slår derfor til lyd for et treårigt 
moratorium for afbetaling af gæld, herunder kapital og rente, for at gøre det muligt for 
udviklingslandene at gennemføre konjunkturdæmpende skattepolitikker, der kan afbøde 
de alvorlige virkninger af krisen; foreslår, at der på internationalt plan oprettes en 
uafhængig og gennemsigtig instans for gældsvoldgift; 

14. bifalder medlemsstaternes initiativ med at gennemføre frivillige afgifter på luft- og 
søtransportemissioner for at bidrage til finansiering af omkostningerne ved nedbringelse 
af og tilpasning til klimaændringerne i udviklingslandene og opfordrer alle medlemsstater 
til at overveje at indføre tilsvarende afgifter;

15. opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af Den Europæiske Unions ordning for 
handel med emissioner at afsætte en rimelig andel af indtægterne fra auktionering af 
carbonemissionstilladelser for at støtte udviklingslandene i bestræbelserne på at klare 
klimaændringerne i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF1;

16. understreger den centrale betydning af indvandres pengehjemsendelser som 
kapitalstrømme, der direkte tilflyder målbefolkningerne i udviklingslandene, der hurtigt 
kan anvende dem til at dække presserende behov; opfordrer medlemsstaterne og 
modtagerlandene til at lette overførslen af pengehjemsendelser og arbejde på at reducere 
omkostningerne i forbindelse hermed;

17. bifalder G8-ledernes løfte afgivet på topmødet i L'Aquila, Italien, i juli 2009 om at 
reducere omkostningerne ved pengehjemsendelser fra 10 % til 5 % på 5 år; mener, at øget 
markedskonkurrence og bredere rammebestemmelser er væsentlige foranstaltninger til at 
lette omkostningerne forbundet med pengehjemsendelsestransaktioner, idet man samtidig 
fremskynder anvendelsen af nye teknologier og fremmer finansiel inklusion af de fattige i 
udviklingslandene;

18. støtter skabelsen af initiativer for udvikling, som den offentlige og den private sektor er 
fælles om, baseret på offentlig ledelse med støtte fra private donorer, og som er i 
overensstemmelse med partnerlandenes prioriteter, som et middel til at øge direkte 
investering i udviklingslandene og lette overførsel af teknologi;

19. bifalder godkendelsen af “sårbarheds-FLEX"-mekanismen til understøttelse af AVS-
landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet i bestræbelserne på at klare de sociale følger 
af krisen og opfordrer til, at midlerne udbetales hurtigt; understreger dog endnu en gang 
sin bekymring for, hvordan Kommissionen i de kommende år vil udfylde de 
finansieringsmæssige huller, der skyldes fremskyndelse af budgetstøtten;

20. anser handel for at være en af hoveddrivkræfterne bag økonomisk vækst og 

                                               
1 Artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).



PE430.840v01-00 8/13 PR\797505DA.doc

DA

fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene og opfordrer EU og medlemsstaterne til at 
sætte deres internationale indflydelse ind på en vellykket, fair og udviklingsorienteret 
afslutning på Doha-runden, idet EU-bistanden på området for handelspolitik i højere grad 
rettes mod fattigdomsbekæmpelse;

21. bekræfter, at de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA) bør anses for at være et redskab 
til fremme af udvikling og opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde i retning 
af en hurtig afslutning på forhandlingerne, idet der tages hensyn til den måde, hvorpå 
ØPA-bestemmelserne kan indvirke på udviklingslandenes evne til at klare krisen;

22. mener, at protektionisme ikke er noget effektivt svar på krisen, og understreger sin 
opfordring til EU om at gøre sin del ved at nedbringe handelshindringer og 
handelsforvridende støtte, der har været til så stor skade for udviklingslandene; 

23. udtrykker stor bekymring for, at den negative virkning af skattely kan udgøre en 
uoverstigelig hindring for den økonomiske udvikling i de fattige lande, idet de
underminerer andre landes suverænitet, skader finansmarkedernes effektivitet og
forringer ressourceallokeringen, undergraver de nationale skattesystemer og øger 
omkostningerne ved beskatning, idet de skaber incitamenter til at begive sig ud i
økonomisk kriminalitet og skader den private indkomst, god regeringsførelse og 
økonomisk vækst og således forhindrer udviklingslandene i at investere i uddannelse, 
social sikring og menneskelig velfærd;

24. anerkender, at aftaler om udveksling af skatteoplysninger hverken fjerner de skadelige 
strukturer med isolerede skattesystemer og manglen på offentlige registre eller styrker 
regnskabsaflæggelse, revision eller bevarelse af optegnelser; bifalder de skridt, G20 og 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) har taget med henbik 
på bekæmpelse af skattely, men konstaterer og beklager, at de indførte kriterier, aftaler 
om udveksling af skatteoplysninger og eksisterende procedurer ikke vil være 
tilstrækkelige til at bekæmpe problemet med skattely og illegale pengestrømme; 
opfordrer OECD, G20 og Den Europæiske Union til at vedtage mere stringente kriterier 
for identifikation af skattely og til at arbejde på en internationalt bindende multilateral 
aftale om automatisk udveksling af skatteoplysninger, der omfatter modforanstaltninger i 
tilfælde af, at aftalen ikke overholdes; 

25. opfordrer EU, dets medlemsstater og IFI’erne til at støtte udviklingslandene i arbejdet 
med at opbygge deres indtægtsside og støtte kapacitetsudvikling inden for beskatning;

26. konstaterer, at halvdelen af samtlige illegale pengestrømme fra udviklingslandene er 
forbundet med forkert prisfastsættelse inden for handel, og gentager sin efterlysning af en 
ny bindende global finansieringsaftale, der tvinger transnationale selskaber til automatisk 
at opgive de overskud, de indtjener, og de skatter, de betaler i de enkelte lande, for at 
sikre gennemsigtigheden i forbindelse med salg, overskud og skatter i samtlige 
jurisdiktionsområder, hvor de er aktive;

27. bifalder Stolen Asset Recovery (StAR)-initiativet, som er indledt af FN’s Kontor for 
Narkotika og Kriminalitet og Verdensbanken for at hjælpe udviklingslandene i kampen 
imod korruption, kriminelle aktiviteter og skatteunddragelse, og opfordrer 
medlemsstaterne til at ratificere FN's konvention om bekæmpelse af korruption;
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28. bifalder Den Europæiske Investeringsbank (EIB)’s håndhævelse af sin nuværende politik 
over for offshore-finanscentre; anmoder EU, medlemsstaterne og EIB om at påtage sig en 
ledende rolle og gøre investeringer via skattely mindre attraktive ved at vedtage regler om 
offentlige indkøb og udbetaling af offentlige midler, der forhindrer et selskab, en bank 
eller en anden institution, der er registreret i et skattely, i at nyde godt af offentlige 
midler;

29. anerkender den nuværende midtvejsrevision af EIB’s eksterne låneaktiviteter og 
samarbejdsordninger, der skal fuldendes i 2010, og hvor Europa-Parlamentet fungerer 
som medlovgiver, som en væsentlig chance for at styrke EIB's rolle i 
udviklingssamarbejde og sikre prioriteringen af projekter rettet mod nedbringelse af 
fattigdom;

30. opfordrer Kommissionen til at tage nøje hensyn til de henstillinger, der er fremsat i denne 
betænkning, under udarbejdelsen af forslaget til afgørelse om EIB's eksterne 
udlånsmandat efter midtvejsrevisionen; 

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne, FN’s organisationer, IMF, Verdensbanken, EU-medlemsstaternes 
medlemmer af IMF’s og Verdensbankens repræsentantskaber og G20-landene.
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BEGRUNDELSE

Følgerne af den finansielle og økonomiske krise, der opstod i 2007, har ramt vækst- og 
udviklingslandene hårdest, især lavindkomstlandene. 

Krisen har fuldstændigt bremset de fremskridt, som disse lande har oplevet i det sidste årti, og 
som har givet sig udslag i en støt vækst, sanering af de offentlige finanser, nedbringelse af 
udlandsgælden, øgede handelsaktiviteter, råvareprisstigninger og større udviklingsbistand. 
Selv under disse forhold er man kommet en opfyldelse af millenniumudviklingsmålene lidt 
nærmere på trods af vanskelighederne og de utilstrækkelige midler.

I årene forud for finanskrisen var de fattige lande imidlertid allerede blevet ramt af 
fødevarekrisen, der betød en stigning i prisen på basisvarer, som gjorde det vanskeligt for 
mange hundrede millioner mennesker at klare sig. Hertil kommer energikrisen, der gjorde det 
overordentlig dyrt for de ikke gas- og olieproducerende lande at opretholde deres aktivitet, og 
klimakrisen, hvis følger mest har kunnet mærkes i udviklingslandene, hvor der er sket skader 
på høsten og ødelæggelse af infrastrukturer.

Finanskrisen har betydet en drastisk forværring af den alvorlige situation, som disse 
lavindkomstlande allerede befandt sig i.

De første symptomer på krisen blev tydelige i anden halvdel af 2007, og følgerne for den 
produktive økonomi gav sig til kende i løbet af 2008. For lidt over et år siden, efter Lehman 
Brothers’ konkurs, stod vi ifølge samtlige eksperter på randen af den finansielle afgrund og 
over for en stor depression.

Vi kan udlede følgende konklusioner af udviklingen siden starten på finanskrisen:

1. Udviklingslandene har ikke været medvirkende til, at der er opstået en krise, og er uden 
skyld i den. Men det er dem, der lider mest under følgerne. Årsagerne skal findes i de 
udviklede lande, i deres øgede benyttelse af visse former for uigennemsigtig praksis i det 
finansielle system, tilskyndelse til at investere i spekulationsbobler ud fra ambitioner om 
at opnå hurtige fortjenester, der var kunstige i forhold til produktionsøkonomien, og i den 
manglende ansvarlighed hos mange af lederne af de relevante finansinstitutter. Alt dette 
bundede i et globaliseringskoncept, der gik ud på fuldstændig deregulering og afvisning 
af enhver form for offentlig styring.

2. Det, der oprindeligt blev betegnet som en finanskrise, som man forventede kun ville 
ramme udviklingslandene i begrænset omfang, da de endnu ikke er særlig integreret i det 
globale finanssystem, har stadig tydeligere vist sig at være en ødelæggende økonomisk, 
social, udviklingsmæssig og humanitær krise. Som påpeget af Kommissionen er "den 
tredje bølge", efter at have ramt de udviklede lande og vækstøkonomilandene, nået til 
udviklingslandene med dramatiske følger. I dette tilfælde er "bølgen" på vej til at blive en 
"tsunami".

3. Faktisk er alle udviklingslandenes aktivitetsområder blevet ramt:
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a) Mindre økonomisk vækst og større arbejdsløshed. I 2009 faldt væksten i vækst- og 
udviklingslandene til en fjerdedel i forhold til 2007 og til en tredjedel i forhold til 
2008. Og der er udsigt til en fortsat afmatning i de kommende år, i det mindste i de 
næste fem år. Som følge heraf vokser antallet af arbejdsløse og fattige arbejdstagere 
kraftigt, især i byområderne, hvilket desuden kan mangedoble migrationsstrømmene, 
hvortil kommer de strømme, der skyldes migrationer som følge af klimaændringerne. 

b) Prisfald på og faldende indtægter fra deres råvarer. Det forventes, at prisen på disse 
råvarer (undtagen olie) vil falde med mere end 20 % i 2009.

c) Fald i samhandelen og øgede handelsrestriktioner. Det forventes, at der i 2009 vil ske 
et fald i den samlede samhandel på over 10 %, mens eksporten af varer fra vækst- og 
udviklingslandene vil opleve negativ vækst, på op til 17 % i Afrika, mens der i 2008 
stadig var en positiv vækst på 11,3 %. Alt dette vil føre til en betydelig forværring af 
betalingsbalancens løbende poster, hvilke skader landenes mulighed for at optage lån 
og investere.

d) Vanskeligere adgang til international finansiering og lavere udenlandske investeringer. 
Pengestrømmene fra udlandet til vækst- og udviklingslandene er faldet drastisk, og det 
forventes, at lavindkomstlandenes behov for ekstern finansiering i 2009-2010 vil være 
på 25 billioner hvert år i sammenligning med 2008, hvoraf højst en tredjedel kan 
opfyldes af IMF.

e) En protektionistisk reaktion fra de udviklede landes side, hvilket indskrænker 
udviklingslandenes mulighed for at eksportere. Kommissionen har understreget 
behovet for at bevare de åbne markeder for at kunne bekæmpe recessionen og 
genskabe væksten, hvilket vil være til gavn for alle landene. Men den har samtidig 
konstateret øgede protektionistiske tiltag, både åbenlyse og skjulte, og den har krævet, 
at der skal være sammenhæng mellem de økonomisk udviklede landes offentlige 
erklæringer og deres politikker.

f) Færre midler og pengeoverførsler fra emigranterne, der er faldet med 7 % i 2009 i 
forhold til 2008, og der forventes kun en svag bedring i 2010 og 2011, hvilket især 
rammer lavindkomstlandene, hvor disse overførsler udgør 6 % af deres BNP.

g) Mindre udviklingsbistand, selv om vi nu faktisk har brug for ekstra midler. I 2008 var 
bistanden 25 billioner lavere end det mål, der blev sat i Gleanagles for 2010, og 
tendensen er regressiv. Ifølge Kommissionens prognose vil bistandsstrømmene falde 
med 22 billioner i 2009.

h) Større gældsætning. Vækst- og udviklingslandenes samlede gæld over for udlandet er 
vokset med to procentpoint af BNP på blot et år.

4. Resultatet af alle disse negative indvirkninger på almindelige menneskers liv er, at den 
milliard mennesker, der allerede lever i ekstrem fattigdom, ifølge alment accepterede 
beregninger fra f.eks. Intermón Oxfam, rapporter fra internationale finansinstitutter som 
Verdensbanken og erklæringen fra verdenstopmødet om fødevaresikkerhed (november 
2009) vil blive forøget med ca. 100 millioner mennesker. Yderligere 30.000-50.000 børn 
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vil dø i landene syd for Sahara, og udgifterne til uddannelse, sundhed og infrastrukturer 
og til de allerede meget mangelfulde sociale sikkerheds- og beskyttelsesnet vil falde.

5. I forbindelse med krisen er den offentlige støtte, planerne om skatteincitamenter og den 
ekstraordinære likviditet imidlertid blevet brugt til at løse problemerne i de mest 
udviklede lande i et uacceptabelt forhold på mere end 20:1. Efter G20-møderne er kun 
1,6 % af IMF's nye lån blevet afsat til Afrika. Af det samlede beløb på 250 billioner i 
særlige trækningsrettigheder, der blev aftalt af G20, er kun 17 blevet afsat til Afrika. 
Dertil kommer, at lånene vil øge de fattige landes gæld. Endelig bringer de udviklede 
landes krav om skattekonsolidering fastholdelsen af forpligtelserne om offentlig 
udviklingsbistand i fare.

6. Det er et åbenlyst faktum, at krisen er taget til i styrke i udviklingslandene, mens den er 
aftaget i de udviklede lande. Mens de udviklede lande er på vej ud af krisen, sakker de 
lande, der har størst behov for at komme ud af den, længere og længere bagud.

7. For den udviklede verden vil krisen være et forbigående tilbageslag for velfærden, såvel i 
styrke som varighed. For mange udviklingslande truer den med at være en afgrund, hvor 
et helt årtis kamp mod fattigdom og udelukkelse vil gå tabt, og hvor en hel generation 
bliver alvorligt ramt.

8. En fortsat krise i udviklingslandene vil desuden i sig selv lægge en dæmper på den 
globale vækst. Det erkender Kommissionen, idet den påpeger, at "vækst i 
udviklingslandene til gengæld vil resultere i arbejdspladser, vækst og velstand også 
andetsteds og bidrage til fred og stabilitet på global plan". Sådan hedder det i G20-
erklæringen fra Pittsburg, hvor der står, at "steps to reduce the development gap can be a 
potent driver of global growth", nemlig at foranstaltninger for at reducere 
udviklingskløften kan være en stærk drivkraft for global vækst.

9. Til trods for at det internationale samfund igen og igen har understreget, at udvikling er 
en integreret del af løsningen på den aktuelle globale krise, til trods for at der på de 
internationale konferencer i New York, Accra og Doha og på G20-møderne i 
Washington, London og Pittsburg og især på G8-topmødet i L'Aquila blev givet udtryk 
for stærke holdninger og givet konkrete tilsagn om at nå millenniumudviklingsmålene, at 
opfylde støttemålene, at gøre støtten mere effektiv og inddrage udviklingslandene i 
reformen af den globale styring, er der imidlertid ingen tvivl om, at de midler, der er givet 
tilsagn om, ikke er nået frem til disse lande, og at de bebudede reformer endnu ikke er 
blevet iværksat.

På denne baggrund er den udviklede verden nødt til at komme med en slagkraftig og hurtig 
reaktion. Det er nu, i 2010, at der er brug for bistand, som reducerer fattigdom og udelukkelse, 
foranstaltninger, der bidrager til udvikling, og midler til at komme ud af krisen. Det er 
nødvendigt at finde metoder til hurtig udbetaling og til at fremme den bistand, der er givet 
tilsagn om i de kommende år.

Denne hurtige reaktion skal videreføres i form af en mere langsigtet løsning. Vores løsning 
skal ikke være en isoleret foranstaltning, uanset hvor opsigtsvækkende den måtte være, men 
snarere en bred forpligtelse med en række bedre og mere effektivt og gennemsigtigt 
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forvaltede koordinerede aktioner, og vi skal forsøge at opnå brede aftaler mellem de vigtigste 
donorer, partnerskabslandene, finansieringsinstitutterne og civilsamfundet.

Ved gennemførelsen af denne dynamiske aktion skal EU fortsat påtage sig lederskabet og 
udvise stor beslutsomhed, hvorfor alle EU's organer skal styrke deres engagement, og 
Parlamentet skal lade sin utvetydige stemme høre.


