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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene: vejen frem
(2009/2171(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til FN's millenniumerklæring af 8. september 2000, der opstiller 
millenniumudviklingsmålene som det internationale samfunds fælles kriterier for
udryddelse af fattigdom, 

 der henviser til forpligtelserne om bistandens omfang, bistand til de afrikanske lande syd 
for Sahara og bistandens kvalitet, der blev indgået på G8-topmødet i Gleneagles i 2005,

 der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivitet af 2. marts 2005 og til 
konklusionerne fra forummet på højt plan, der holdt møde i Accra mellem den 2. og 4. 
september 2008 vedrørende opfølgningen på denne erklæring,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "EU-udviklingsbistand: Mere, bedre og
hurtigere EU-udviklingsbistand" (KOM(2006)0087, 

 der henviser til de årlige rapporter fra FN's generalsekretær om gennemførelsen af FN's 
millenniumerklæring, 

 der henviser til den fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, "Den europæiske konsensus 
om udvikling"1 underskrevet den 20. december 2005,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. 
december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde 
(instrumentet for udviklingssamarbejde – DCI)2,

 der henviser til de afrikanske stats- og regeringschefers Abuja-erklæring af 27. april 2001 
om hiv/aids, tuberkulose og andre relevante smitsomme sygdomme,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan3,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Hvordan den Europæiske Union kan 
medvirke til at fremme menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande" 
(KOM(2001)0252),

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Almen og faglig uddannelse som led i 
fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene" (KOM(2002)0116),

                                               
1 EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
2 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.
3 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
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 der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 3. 
december 2009 om global forvaltning og reform af de internationale institutioner,

 der henviser til ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og til ILO's globale jobpagt, der 
blev vedtaget ved global konsensus den 19. juni 2009 på den internationale 
arbejdskonference,

 der henviser til ILO's betænkning "Betænkning om arbejdslivet 2009: Den globale 
jobkrise og tiden efter", udgivet i december 2009,

 der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om MDG-kontrakterne1, 

 der henviser til sin beslutning af 6. april 2006 om bistandseffektivisering og korruption i 
udviklingslandene2,

 der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle3,

 der henviser til sin beslutning af 12. marts 2009 om en tilgang til Fællesskabets 
udviklingsbistand til sundhedstjenester i Afrika syd for Sahara4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at en stærk økonomisk vækst i et stabilt, erhvervsvenligt miljø er med til 
at skabe velstand og arbejdspladser, og derfor er den sikreste og mest bæredygtige vej ud 
af fattigdom, 

B. der henviser til, at en sikker og ikkekorrupt lovgivning er af afgørende betydning for, at 
virksomheder kan trives,

C. der henviser til, at EU-15 har forpligtet sig til at bruge 0,7 % af deres BNI på ODA inden 
2015; der henviser til, at det nuværende ODA-niveau er ca. 0,4 %,

D. der henviser til, at fattigdomsbekæmpelse og sammenhæng i udviklingspolitikken nu er 
forpligtelser i henhold til EU-traktaten, 

E. der henviser til, at klimaændringer til dels skyldes industrialiseringen, og at de 
industrialiserede lande bærer hovedansvaret for økonomi- og finanskrisen, men at 
omkostningerne til bekæmpelse af krisen i udviklingslandene udgør flere hundrede 
milliarder dollars årligt,

F. der henviser til, at hverken EU-donorer eller udviklingslandenes regeringer opfylder 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0152.
2 EUT C 293 E af 2.12.2006, s. 316.
3 EUT C 102E af 24.4.2008, s..321.
4 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2009)0138.
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kravene til deres benchmark for udgifter til sundhed og uddannelse,

G. der henviser til, at udviklingslandene står over for en kritisk mangel på kvalificerede 
sundhedsmedarbejdere, og at meget af det faglærte personale i sundhedssektoren og andre 
sektorer ikke vender tilbage til deres hjem for at hjælpe deres egne samfund, 

H. der henviser til, at den seneste fødevarepriskrise understregede landbrugets og 
fødevaresikkerhedens fortsatte betydning for fattige lande,

I. der henviser til, at 90 % af EU-borgerne er tilhængere af udviklingssamarbejde, men at 
den økonomiske nedgang truer med at svække denne støtte, 

J. der henviser til, at G20 har lovet at slå hårdt ned på skattely,

K. der henviser til, at pengeoverførsler udgør en større del af kapitalstrømmen til 
udviklingslandene end ODA,

L. der henviser til, at 2,7 milliarder mennesker i øjeblikket ikke har adgang til kredit,

M. der henviser til, at det ikke er tilstrækkeligt at skabe arbejdspladser for at bekæmpe 
fattigdom, men at der derimod skal skabes kvalitetsbeskæftigelse,

N. der henviser til, at de fattigste lande er stærkt underrepræsenterede i internationale 
institutioner og globale fora,

I. Udfordringer for udviklingslandene

Om økonomi

1. opfordrer udviklingslandenes regeringer til at undgå at overbebyrde virksomheder med 
bureaukrati, navnlig små og mellemstore virksomheder, der skaber arbejdspladser og 
vækst;

2. opfordrer alle udviklingslande til at tilslutte sig ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og 
til at sikre tilfredsstillende arbejdsstandarder, et højt niveau af social sikring og ægte 
arbejdsmarkedsdialog; 

3. opfordrer udviklingslande til at fremme adgang til opsparing og kredit via mikrokredit, 
mikroforsikringer og innovative kreditagenter, såsom postkontorer i landdistrikterne eller 
mobil banking;

4. opfordrer udviklingslande til at udvide ejerskabet af jorden blandt de fattige og dem, der 
har fået frataget deres jord, ved eksempelvis at give besættere i slumkvarterer retten til den 
jord, de lever på; 

Om borgerskab og regering

5. opfordrer alle udviklingslande til øjeblikkeligt at underskrive FN's konventionen mod 
korruption og effektivt at gennemføre bestemmelserne heri; opfordrer endvidere EU-
medlemsstaterne og EU-virksomheder til at respektere FN-konventionen;



PE439.340v01-00 6/8 PR\806930DA.doc

DA

6. mener, at foranstaltninger til bekæmpelse af korruption ligeledes skal være rettet mod den 
private sektor samt mod at forbedre det internationale samarbejde, eksempelvis gennem 
informationsudveksling og programmer til inddrivelse af aktiver; 

7. opfordrer alle udviklingslande til at fremme uafhængige parlamenter, for at de på effektiv 
vis kan styrke demokratiet ved frit at udøve deres lovgivningsmæssige beføjelser, 
budgetmæssige beføjelser og kontrolbeføjelser;

8. opfordrer udviklingslandenes regeringer til at maksimere civilsamfundsorganisationernes 
medvirken i formulering og kontrol af den offentlige orden; 

9. tilskynder alle lande, der har indført love, som begrænser civilsamfundsorganisationernes 
frihed, til at ophæve denne lovgivning;

10. støtter udviklingslandene i deres bestræbelser på at styrke og øge regional integration 
gennem frihandelsområder, regionale økonomiske fællesskaber, regionale 
udviklingsbanker mv.; 

II. Fælles udfordringer

11. gentager sin opfordring til, at mindst 20 % af udviklingslandenes nationale budgetter og 
EU's udviklingshjælp allokeres til sundhed og grunduddannelse;

12. støtter foranstaltninger, såsom statsstøtte til løn, der tilskynder lokale læger til at blive og 
praktisere i deres lokalsamfund; 

13. opfordrer til mere fokus på praktisk sundhedspleje, dvs. distribution af apparater til 
blodanalyse samt undervisning af lokalbefolkningen i brugen af disse;

14. mener, at alle udviklingsstrategier skal tage særligt hensyn til de mest sårbare, navnlig 
kvinder, børn og handicappede;

15. fastholder, at donorer og partnerlande skal sikre, at landbruget, navnlig små landbrug, 
kommer øverst på udviklingsdagsordenen;

16. støtter investeringer i "grønne arbejdspladser", eksempelvis gennem udvikling af 
solenergisystemer i fattige lande, der kan medvirke til at tilvejebringe energikilder og 
samtidig skabe arbejdspladser og beskytte miljøet; 

17. ser frem til et øget samarbejde mellem Parlamentet og dets regionale kollegaer i 
udviklingslandene;

III. Udfordringer for donorer

Om bistand

18. opfordrer alle rige lande, navnlig EU-medlemsstater, til at overholde deres forpligtelser 
vedrørende bistand, dvs., mindst 0,7 % af BNI inden 2015;

19. anmoder om omfattende finansiering til at håndtere virkningerne af klimaændringer og 
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den globale finanskrise i udviklingslandene, men insisterer på, at denne finansiering skal 
supplere den nuværende udviklingsbistand; 

20. opfordrer EU til at indfri sine forpligtelser, for så vidt angår handelsstøtte;

21. anmoder endnu engang alle donorer om en mere pålidelig overholdelse af dagsordenen for 
bistandseffektivitet, navnlig for så vidt angår donorkoordinering og -ansvar; 

22. insisterer på, at EU skal forenkle sin bistandsstruktur og procedurer i forbindelse hermed;

23. forventer, at EU-politikker på områder som landbrug, handel, migration og fiskeri på 
ingen måde vil underminere udviklingsindsatsen, da sammenhæng i udviklingspolitikken; 
har til hensigt nøje at overvåge, hvordan EU overholder denne forpligtelse;

24. opfordrer donorer til at investere klogt i udviklingsuddannelse af borgerne;

Om nye finansieringskilder

25. opfordrer G20-nationer til at gennemføre løfter om at udrydde skattely, stramme 
kontrollen med de finansielle markeder og være førende inden for udveksling af 
skatteoplysninger og landespecifik rapportering; 

26. opfordrer G20- og EU-landene til at træffe foranstaltninger til at gøre pengeoverførsler 
billigere og lettere;

Om kapacitetsopbygning og global ledelse

27. opfordrer EU til at målrette sin bistand mod fremme af kapacitetsopbygning i områder, 
der vil have en direkte positiv indflydelse på partnerlandenes økonomiske struktur og 
skabe arbejdspladser, dvs. etablering af effektive skattesystemer, bekæmpelse af 
korruption, styrkelse af institutioner og civilsamfundet, fremme af lettere adgang til 
mikrokredit og andre finansieringskilder mv.;

28. opfordrer EU til at tilbyde uddannelsesmuligheder til studerende fra udviklingslande, men 
samtidig sikre, at de vender tilbage til deres hjemland efter endt studie, så de kan bidrage 
til deres eget lokalsamfund;

29. mener, at EU skal tage hensyn til menneskerettigheder og ledelseskriterier, når der 
udarbejdes handelsaftaler med udviklingslande og ikke skal tøve med at anvende 
sanktioner, hvis lande ikke overholder deres ledelsesforpligtelser;

30. accepterer kun anvendelsen af budgetstøtte i tilfælde, hvor der er 100 % garanti for, at 
midlerne når deres forventende destination og opfylder deres oprindelige formål, og hvor 
modtagerne overholder menneskerettighederne og ledelseskriterierne; ser frem til en mere 
effektiv revision af budgetstøtten;

31. opfordrer EU til at forfølge et ambitiøst observationsprogram og fremtidigt sætte mere 
fokus på overvågning af situationer efter valg;

32. støtter mere demokratisk repræsentation af udviklingslande i globale institutioner;
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33. opfordrer de internationale finansinstitutioner til at pålægge betingelser på deres lån og 
aftaler, hvis dette viser sig at være en effektiv metode til fremme af sunde offentlige 
finanser, levende, jobskabende økonomier og respekt for menneskerettighederne; 

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer samt til ILO.


