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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου
(2009/2171(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 
2000, η οποία θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που 
καθόρισε συλλογικά η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας,

 έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις σχετικά με το ύψος της βοήθειας, τη βοήθεια προς την 
υποσαχάρια Αφρική, και την ποιότητα της βοήθειας, στις οποίες προέβη η G8 στη 
διάσκεψη κορυφής του Gleneagles του 2005,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής 
βοήθειας της 2ας Μαρτίου 2005 και τα συμπεράσματα του φόρουμ υψηλού επιπέδου που 
συνεδρίασε στην Άκρα από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου του 2008 αναφορικά με την 
παρακολούθηση της εν λόγω δήλωσης, 

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βοήθεια της ΕΕ: περισσότερη, 
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη» (COM(2006)0087), 

 έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με την υλοποίηση της Διακήρυξης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, 

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»1, που υπεγράφη την 20ή 
Δεκεμβρίου 2005,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού 
χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας («Μηχανισμός Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας» (ΜΑΣ))2,

 έχοντας υπόψη της δήλωση της Αμπούζα, της 27ης Απριλίου 2001, από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και άλλες 
συναφείς μεταδοτικές ασθένειες,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού 
μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

                                               
1 ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.
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παγκοσμίως1,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις 
τρίτες χώρες» (COM(2001)0252),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση στο 
πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2002)0116),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης 
ΑΚΕ-ΕΕ της 3ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση και τη 
μεταρρύθμιση των διεθνών οργανισμών,

 έχοντας υπόψη τη συναφή με την αξιοπρεπή εργασία ατζέντα της ΔΟΕ και το παγκόσμιο 
σύμφωνο απασχόλησης της ΔΟΕ, που υιοθετήθηκαν με καθολική συναίνεση στις 19 
Ιουνίου 2009 στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ με τίτλο «Έκθεση για τον κόσμο της εργασίας 2009: 
Η παγκόσμια εργασιακή κρίση και πέραν αυτής», που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του
2009,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις συμβάσεις ΑΣΧ2, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες3,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους4,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με μια προσέγγιση για 
την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις υπηρεσίες υγείας της
υποσαχάριας Αφρικής5,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική οικονομική ανάπτυξη σε ένα σταθερό και φιλικό
προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον συμβάλλει στη δημιουργία πλούτου και θέσεων 
εργασίας και, ως εκ τούτου, αποτελεί την ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη οδό εξόδου από 
τη φτώχεια,

                                               
1 ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0152.
3 ΕΕ C 293 E της 2.12.2006, σ. 316.
4 ΕΕ C 102E της 24.4.2008, σ. 321.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2009)0138.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ασφαλές, απαλλαγμένο από τη διαφθορά νομικό περιβάλλον
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άνθηση της επιχειρηματικότητας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να δαπανούν 0,7% του ΑΕΕ 
τους ως ΕΑΒ έως το 2015, ενώ τα τρέχοντα επίπεδα της ΕΑΒ κυμαίνονται γύρω στο 
0,4%,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας και η συνοχή των πολιτικών για την 
ανάπτυξη αποτελούν πλέον υποχρεώσεις βάσει Συνθήκης της ΕΕ,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κλιματική αλλαγή ευθύνεται εν μέρει η εκβιομηχάνιση, 
και ότι για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ευθύνονται κυρίως τα
βιομηχανοποιημένα κράτη, και ότι, εντούτοις, το κόστος της αντιμετώπισής της στις 
αναπτυσσόμενες χώρες ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δωρητές της ΕΕ και οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων 
χωρών δεν κατορθώνουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους όσον αφορά τις δαπάνες για 
την υγεία και την εκπαίδευση,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναπτυσσόμενος κόσμος αντιμετωπίζει επείγουσα έλλειψη 
ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της υγείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
ειδικευμένοι εργαζόμενοι, στον τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς, δεν επιστρέφουν 
στην πατρίδα τους ώστε να ωφελήσουν τις δικές τους κοινότητες, 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κρίση στις τιμές των τροφίμων ανέδειξε την
αυξανόμενη σημασία της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας για τις φτωχές χώρες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% των πολιτών της ΕΕ τάσσονται υπέρ της αναπτυξιακής 
συνεργασίας, αν και η ύφεση απειλεί να εξασθενήσει αυτήν τη στήριξη, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η G20 υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τους φορολογικούς 
παραδείσους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις αναπτυσσόμενες χώρες τα εμβάσματα αντιπροσωπεύουν
μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίου σε σχέση με την ΕΑΒ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν επί του παρόντος 
πρόσβαση σε πίστωση,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, είναι απαραίτητη όχι μόνο η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχότερες χώρες σε μεγάλο βαθμό υποεκπροσωπούνται
στους διεθνείς οργανισμούς και στα παγκόσμια φόρουμ,

I. Προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Σχετικά με την οικονομία
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1. παροτρύνει τις κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να αποφεύγουν να επιβαρύνουν
υπέρμετρα τις επιχειρήσεις –ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, που αποτελούν κινητήρια δύναμη της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης– με υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες·

2. καλεί όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσυπογράψουν τη συναφή με την αξιοπρεπή
εργασία ατζέντα της ΔΟΕ και να διασφαλίσουν ικανοποιητικά εργασιακά πρότυπα, 
υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας και γνήσιο κοινωνικό διάλογο·

3. ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθούν την αποταμίευση και την πρόσβαση
στην πίστωση, μέσω των μικροπιστώσεων, των μικροασφαλίσεων και των καινοτόμων 
πιστωτικών οργανισμών, όπως τα αγροτικά ταχυδρομεία ή οι τραπεζικές συναλλαγές 
μέσω κινητού τηλεφώνου(m-banking)·

4. καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να επεκτείνουν τη δυνατότητα ιδιοκτησίας γης και 
μεταξύ των φτωχών και στερημένων, χορηγώντας, για παράδειγμα, στους καταληψίες των 
παραγκουπόλεων τους τίτλους της γης επί της οποίας διαβιούν·

Σχετικά με την υπηκοότητα και τη διακυβέρνηση
5. καλεί όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να υπογράψουν επειγόντως τη σύμβαση του ΟΗΕ 

κατά της διαφθοράς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διατάξεις της· παροτρύνει 
επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να τηρούν τη σύμβαση του 
ΟΗΕ·

6. θεωρεί ότι η δράση κατά της διαφθοράς πρέπει επίσης να στοχεύει τον ιδιωτικό τομέα, 
καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, για παράδειγμα, μέσω 
προγραμμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

7. παροτρύνει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθούν τα ανεξάρτητα κοινοβούλια, τα 
οποία μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην περαιτέρω εδραίωση της
δημοκρατίας μέσω της ελεύθερης άσκησης των νομοθετικών, δημοσιονομικών και 
ελεγκτικών λειτουργιών τους·

8. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες να μεγιστοποιήσουν τη
συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση και την 
παρακολούθηση της δημόσιας πολιτικής·

9. προτρέπει όλα τα κράτη που έχουν θεσπίσει νόμους που περιορίζουν την ελευθερία των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να καταργήσουν τέτοιου είδους νομοθετήματα·

10. στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν και να 
εδραιώσουν περαιτέρω την περιφερειακή ολοκλήρωση, μέσω της δημιουργίας ζωνών 
ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων, περιφερειακών 
αναπτυξιακών τραπεζών κλπ.·

II. Κοινές προκλήσεις

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για διάθεση
τουλάχιστον του 20% των δαπανών των εθνικών τους προϋπολογισμών και της
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αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην υγεία και τη βασική εκπαίδευση·

12. υποστηρίζει τη λήψη μέτρων, όπως επιδοτήσεις μισθού, που ενθαρρύνουν τους τοπικούς 
γιατρούς να παραμένουν και να ασκούν την ιατρική στις κοινότητές τους·

13. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική υγειονομική περίθαλψη, ήτοι, στη 
διανομή αναλυτών αίματος και στην εκπαίδευση των ντόπιων κατοίκων στη χρήση τους·

14. θεωρεί ότι όλες οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή 
στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, ιδίως στις γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με 
αναπηρίες·

15. επιμένει ότι οι δωρητές και οι χώρες εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν την απόδοση 
μεγαλύτερου βαθμού προτεραιότητας στη γεωργία, ιδίως στους μικροκαλλιεργητές, στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας·

16. υποστηρίζει τις επενδύσεις στις «πράσινες θέσεις εργασίας», για παράδειγμα, μέσω της
ανάπτυξης συστημάτων ηλιακής ενέργειας στις φτωχές χώρες, ως τρόπο διασφάλισης
πηγών ενέργειας και, ταυτόχρονα, δημιουργίας θέσεων εργασίας και προστασίας του 
περιβάλλοντος·

17. προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και των
περιφερειακών ομολόγων του στις αναπτυσσόμενες χώρες·

III. Προκλήσεις για τους δωρητές

Σχετικά με τη βοήθεια
18. παροτρύνει όλες τις πλούσιες χώρες, ιδίως τα κράτη της ΕΕ, να τηρήσουν τις υποσχέσεις

τους όσον αφορά τις δαπάνες για βοήθεια, ήτοι, τουλάχιστον 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015·

19. ζητεί να υπάρξει σημαντική χρηματοδότηση με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της αλλαγής του κλίματος και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, αλλά επιμένει ότι αυτά τα κεφάλαια πρέπει να χορηγηθούν επιπλέον της 
τρέχουσας αναπτυξιακής βοήθειας·

20. καλεί την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη βοήθεια για το εμπόριο·

21. ζητεί, ακόμη μια φορά, από όλους τους δωρητές, να τηρούν πιο πιστά την ατζέντα για την
αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και την 
υποχρέωση λογοδοσίας των δωρητών·

22. επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να απλοποιήσει την αρχιτεκτονική της όσον αφορά τη βοήθεια, 
και τις σχετικές διαδικασίες·

23. προσδοκά ότι, δεδομένου ότι η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη αποτελεί πλέον
απαίτηση βάσει Συνθήκης, οι πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο, η 
μετανάστευση και η αλιεία δεν πρόκειται κατά κανένα τρόπο να υπονομεύσουν τις 
αναπτυξιακές προσπάθειες· προτίθεται να παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο η 
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ΕΕ εκπληρώνει αυτήν την υποχρέωσή της·

24. καλεί τους δωρητές να επενδύουν με έξυπνο τρόπο στην αναπτυξιακή εκπαίδευση των
πολιτών τους·

Σχετικά με νέες πηγές χρηματοδότησης

25. παροτρύνει τα κράτη της G20 να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις σχετικά με την εξάλειψη
των φορολογικών παραδείσων, να καταστήσουν αυστηρότερη την εποπτεία των
χρηματοπιστωτικών αγορών και να εισαγάγουν τις ανταλλαγές πληροφοριών επί 
φορολογικών θεμάτων και την υποβολή αναφορών ανά χώρα·

26. καλεί τη G20 και τα κράτη της ΕΕ να λάβουν μέτρα προκειμένου να καταστήσουν τα 
εμβάσματα φθηνότερα και ευκολότερα·

Σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την παγκόσμια διακυβέρνηση
27. παροτρύνει την ΕΕ να προσανατολίσει τη βοήθειά της προς την προαγωγή της ανάπτυξης

των ικανοτήτων σε τομείς που θα ωφελήσουν άμεσα τον οικονομικό ιστό των χωρών 
εταίρων και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ήτοι, τη διαμόρφωση αποτελεσματικών 
φορολογικών συστημάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση των θεσμών 
και της κοινωνίας των πολιτών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροπιστώσεις και 
άλλες πηγές χρηματοδότησης, κλπ.·

28. καλεί την ΕΕ να παράσχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες για σπουδαστές των χωρών του 
αναπτυσσόμενου κόσμου, αλλά να διασφαλίσει ότι αυτοί θα επιστρέφουν στην πατρίδα 
τους μετά τις σπουδές τους προκειμένου να ωφελήσουν τις δικές τους κοινότητες·

29. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη κριτήρια σχετικά με τα δικαιώματα του 
ανθρώπου και τη διακυβέρνηση όταν καταρτίζει εμπορικές συμφωνίες με 
αναπτυσσόμενες χώρες, και δεν πρέπει να διστάζει να επιβάλλει κυρώσεις όταν τα κράτη 
δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση·

30. αποδέχεται τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης μόνον όταν υπάρχουν ακλόνητες 
εγγυήσεις ότι τα κεφάλαια θα φθάσουν στον επιδιωκόμενο προορισμό τους και θα 
επιτύχουν τον αρχικό σκοπό τους, καθώς και στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι 
πληρούν τα κριτήρια των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της διακυβέρνησης· προσβλέπει
στην εφαρμογή αποτελεσματικότερου ελέγχου της δημοσιονομικής στήριξης·

31. ενθαρρύνει την ΕΕ να επιδιώξει την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος αποστολής 
εκλογικών παρατηρητών, και να αποδώσει μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον στην 
παρακολούθηση της μετεκλογικής κατάστασης·

32. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη δημοκρατική εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών 
στους παγκόσμιους οργανισμούς·

33. καλεί τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν ένα κατάλληλο πλαίσιο
προϋποθέσεων όσον αφορά τα δάνεια που χορηγούν και τις συμφωνίες τους, εάν αυτό 
αποδειχθεί αποτελεσματικός τρόπος ενθάρρυνσης της ανάπτυξης εύρωστων δημόσιων 
οικονομικών, ζωντανών οικονομιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας ή σεβασμού των 
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δικαιωμάτων του ανθρώπου·

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τη ΔΟΕ.


