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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szegénység csökkentéséről és a munkahelyteremtésről a fejlődő országokban: a 
követendő út
(2009/2171(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Egyesült Nemzetek 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, amely 
millenniumi fejlesztési célokat (MFC-ket) állapít meg; ez utóbbiak a nemzetközi 
közösség által közösen kialakított, a szegénység felszámolását célzó kritériumokat 
jelentik,

 tekintettel a G8-ak 2005-ös gleneaglesi csúcstalálkozón a támogatás volumene, a 
Szaharától délre fekvő országok támogatása és a támogatás minősége terén vállalt 
kötelezettségekre, 

 tekintettel a támogatások hatékonyságáról szóló, 2005. március 2-i párizsi nyilatkozatra, 
valamint a 2008. szeptember 2. és 4. között Acrában tartott magas szintű fórumnak az 
előbbi nyilatkozat nyomon követésével kapcsolatos következtetéseire,

 tekintettel az „EU-segély: többet, gyorsabban, eredményesebben” (COM (2006) 0087) 
című bizottsági közleményre,

 tekintettel az Egyesült Nemzetek főtitkárának a millenniumi nyilatkozat végrehajtásáról 
szóló éves jelentéseire,

 tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretén belül ülésező 
képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott, az „Európai 
Konszenzus”1 című, az Európai Unió fejlesztési politikájáról szóló, 2005. december 20-
án aláírt együttes nyilatkozatára,

 tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 
2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [a 
továbbiakban: fejlesztési együttműködési eszköz (FEE)]))2,

 tekintettel az afrikai állam-és kormányfők HIV-ről és az AIDS-ről, a tuberkulózisról és 
más kapcsolódó fertőző betegségről szóló, 2001. április 27-i abudzsai nyilatkozatára

 tekintettel a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló 
finanszírozási eszköz létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre3,

 tekintettel „Az Európai Unió harmadik országokban az emberi jogok előmozdításában és 
a demokratizálódásban betöltött szerepéről” című bizottsági közleményre 

                                               
1 HL L 46., 2006.02.24., 1. o.
2 HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
3 HL L 386., 2006.12.29., 1. o.
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(COM(2001)0252),

 tekintettel „A fejlődő országokban uralkodó szegénység csökkentésével kapcsolatos 
oktatásról és a képzésről” című bizottsági közleményre (COM(2002)0116),

 tekintettel a globális kormányzási folyamatról és a nemzetközi intézményei reformjáról 
szóló. 2009. december 3-i AKCS-EU közös parlamenti közgyűlési állásfoglalásra,

 tekintettel az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjére és az ILO globális 
foglalkoztatásról szóló paktumára, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián 
2009. június 19-én globális konszenzussal fogadtak el,

 tekintettel az ILO „Munka világa 2009 – a foglalkoztatás globális válsága és annak 
háttere” című, 2009 decemberében közzétett jelentésére,  

 tekintettel az MFC-szerződésekről szóló, 2009. március 24-i állásfoglalására1, 

 tekintettel a segélyek hatékonyságáról és a fejlődő országokban tapasztalható 
korrupcióról szóló, 2006. április 6-i állásfoglalására2,

 tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 
2007. május 23-i állásfoglalására3, 

 tekintettel a szubszaharai Afrika országaiban az egészségügyi ellátást finanszírozó 
közösségi fejlesztési támogatásokról szóló, 2009. március 12-i állásfoglalására4, 

 tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére, 

 tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a jólét megteremtéséhez és a munkahelyteremtéshez hozzájáruló stabil, 
vállalkozásbarát környezetben zajló dinamikus gazdasági növekedés jelenti a legbiztosabb 
és a leginkább fenntartható megoldást a szegénységből való kilábalásra,

B. mivel a biztonságos, korrupciótól mentes jogi környezet elengedhetetlen az üzlet 
felvirágzásához,

C. mivel az EU-15 országai elkötelezték magukat amellett, hogy 2015-ig az általuk nyújtott 
fejlesztési támogatás – melynek jelenlegi szintje 0,4% körüli –eléri bruttó nemzeti 
jövedelmük 0,7%-át. 

D. mivel a szegénység csökkentése és a következetes fejlesztési politika ma már része az 
Európai Unióról szóló szerződésben foglalt kötelezettségeknek,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0152.
2 HL C 293. E, 2006.12.02., 316. o.
3 HL C 102E., 2008.4.24., 321. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2009)0138.
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E. mivel az éghajlatváltozás oka részben az iparosodás, és a gazdasági és pénzügyi válságért 
is elsősorban az iparosodott nemzeteket terheli a felelősség, míg a fejlődő országok ezen 
jelenségek elleni küzdelmének költségei meghaladják évente a több száz millió dollárt, 

F. mivel sem az uniós donor országok, sem a fejlődő országok kormányainak egészségügyi 
és oktatási ráfordításai nem érik el a referenciaértéket,

G. mivel a fejlődő világ a szakképzett egészségügyi személyzet égető hiányától szenved, és 
mivel az egészségügyi és más ágazatokban is sok képzett szakember nem tér haza saját 
közösségének szolgálata céljából,

H. mivel a közelmúlt élelmiszerválsága rávilágított a mezőgazdaság és az élelmiszer-
biztonság a szegény országok számára fennálló folyamatos fontosságára,

I. mivel az uniós polgárok 90%-a helyesli a fejlesztési együttműködést, bár a hanyatlás azzal 
fenyeget, hogy ez a támogatás gyengülhet,

J. mivel a G-20-csoport azt ígérte, hogy megszünteti az adóparadicsomokat,

K. mivel a tőketranszferek nagyobb tőkebeáramlást jelentenek a fejlődő országok számára, 
mint fejlesztési támogatások,

L. mivel jelenleg 2,7 milliárd ember nem fér hozzá hitelhez,

M. mivel a szegénység csökkentéséhez nem csak a foglalkoztatás megteremtésére, hanem a 
minőségi munkahelyek létrehozására is szükség van,

N. mivel a legszegényebb országok súlyosan alulreprezentáltak a nemzetközi intézményekben 
és a nemzetközi fórumokon,

I. A fejlődő országok kihívásai

A gazdaság terén
1. sürgeti a fejlődő országok kormányait, hogy kerüljék el a vállalkozások – különösen a 

munkahelyteremtés és a növekedés motorját jelentó KKV-k – túlzott bürokráciával való 
terhelését;

2. kéri az összes fejlődő országot, hogy csatlakozzon az ILO tisztességes munkára vonatkozó 
menetrendjéhez, és garantálják a megfelelő munkaügyi előírások betartását, a magas 
szintű szociális védelmet és a valódi szociális párbeszédet;

3. ösztönzi a fejlődő országokat, hogy a mikrohiteleken, a mikrobiztosításon és az innovatív 
hitelközvetítő megoldásokon keresztül támogassák a megtakarítást és a hitelekhez való 
hozzáférést; ilyen lehet például a vidéki postahivatalok bevonása vagy mobil banki 
szolgáltatások;

4. felhívja a fejlődő országokat, hogy bővítsék a föld tulajdonosainak a körét a szegények 
között, például úgy, hogy a nyomornegyedek lakóira átruházzák az általuk lakott területek 
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tulajdonjogát;

Az állampolgárok és a helyi kormányzás terén
5. kéri az összes fejlődő országot, hogy sürgősen írják alá a korrupció elleni küzdelemről 

szóló 2003. évi ENSZ-egyezményt, és hathatósan alkalmazzák annak rendelkezéseit, 
továbbá sürgeti az uniós tagállamokat és az uniós vállalatokat, hogy tartsák tiszteletben az 
ENSZ-egyezményt.

6. úgy véli, hogy a korrupcióellenes intézkedéseknek a magánszektorra is irányulniuk kell, 
továbbá erősíteniük kell a nemzetközi együttműködést, például az információcserével 
kapcsolatos és vagyonvisszaszerzési programok útján;

7. sürgeti az összes fejlődő országot, hogy segítse elő a független parlamentek kialakulását, 
amelyek képesek eredményesen hozzájárulni a demokrácia elmélyítéséhez jogalkotói, 
költségvetési és ellenőrzési feladataik szabad gyakorlása révén;

8. ösztönzi a fejlődő országok kormányait, hogy lehetőség szerint növeljék a civil 
szervezetek részvételét a közrend kialakításában és figyelemmel kísérésében; 

9. arra buzdít a civil szervezetek szabadságát korlátozó törvényeket bevezető összes államot, 
hogy helyezze hatályon kívül az ilyen jogszabályokat;

10. támogatja a fejlődő országokat a regionális integráció szabadkereskedelmi területek, 
regionális gazdasági közösségek, regionális fejlesztési bankok stb. révén történő 
erősítésére és mélyítésére irányuló erőfeszítéseikben;

II. Közös kihívások

11. megismételi felszólítását, hogy fordítsák a fejlődő országok nemzeti költségvetésének és 
az EU fejlesztési támogatásának legalább 20%-át az egészségügyi kiadásokra és az 
alapfokú oktatásra;

12. támogatja azokat az intézkedéseket – ilyenek például a fizetésekre nyújtott támogatások –, 
amelyek ösztönzik a helyi orvosokat a közösségeikben maradásra és hivatásuk ottani 
gyakorlására; 

13. kéri, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egészségügy gyakorlati oldalára, például a 
vérelemző műszerek szélesebb körben való elterjesztésére, és a helyi lakosok azok 
használatára történő kiképzésére;

14. úgy véli, hogy minden fejlesztési stratégiának különös figyelmet kell fordítania a 
leginkább veszélyeztetettekre, különösen a nőkre, a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre;

15. hangsúlyozza, hogy a donoroknak és a partnerországoknak biztosítaniuk kell a 
mezőgazdaság – különösen a mezőgazdasági kistermelők – fejlesztési menetrend szerinti 
fejlődését;

16. támogatja a „zöld munkahelyek” érdekében történő beruházásokat, például a szegény 
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országokban napenergia-rendszerek fejlesztése révén, ami egyszerre biztosít 
energiaforrásokat, munkahelyeket teremt és védi a környezetet;

17. várakozással tekint a Parlament és a fejlődő országokban található regionális partnerei 
közötti fokozott együttműködés elébe;

III. Donorok kihívásai

A segélyekkel kapcsolatos kihívások
18. sürgeti az összes gazdag országot, különösen az uniós államokat, hogy tartsák be a 

segélyek nyújtásával kapcsolatos kiadási ígéreteiket, azaz 2015-ig e kiadások érjék él a 
bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-át;

19. felhív arra, hogy biztosítsanak jelentős pénzügyi forrásokat az éghajlatváltozás és a 
globális gazdasági válság fejlődő országokban történő kezelésére, de ragaszkodik ahhoz, 
hogy ezeknek a forrásoknak a jelenlegi fejlesztési támogatáshoz képest kiegészítő 
jellegűnek kell lenniük;

20. felhívja az Európai Uniót, hogy teljesítse kötelezettségeit az általa nyújtott „segély 
kereskedelemért” programmal kapcsolatban;

21. arra kéri ismét az összes donor országot, hogy nagyobb elkötelezettséggel csatlakozzanak 
a támogatások hatékonyságát szolgáló ütemtervhez, különös tekintettel a donorok közötti 
koordinációra és elszámoltathatóságra;

22. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak egyszerűsítenie kell a segélyezés rendszerét és az
ahhoz kapcsolódó eljárásokat;

23. elvárja, hogy – mivel a következetes fejlesztési politika ma már a Szerződésben foglalt 
kötelezettség – az uniós szakpolitikák ne akadályozzák a fejlesztési törekvéseket olyan 
területeken, mint a mezőgazdaság, a kereskedelem, a migráció és a halászat; közelről 
kívánja nyomon követni azt, hogy az EU milyen módon teljesíti e kötelezettségeit;

24. felhívja a donorokat, hogy okosan fektessenek be az állampolgáraik számára nyújtott, 
fejlesztéssel kapcsolatos oktatásba; 

A finanszírozás új forrásairól

25. sürgeti a G-20-csoport országait, hogy teljesítsék az adóparadicsomok megszüntetésére 
vonatkozó ígéreteiket, szigorítsák meg a pénzpiacok felügyeletét, valamint vezessék be az 
adózásra vonatkozó információcserét és az országonként külön történő jelentés 
kötelezettségét; 

26. felhívja a G-20-csoport országait és az uniós államokat, hogy tegyenek lépéseket az 
tőketranszferek olcsóbbá és könnyebbé tételére;

A kapacitásépítésről és a globális kormányzásról
27. sürgeti az Európai Uniót, hogy a segélyezést olyan módon irányítsa, hogy azzal olyan 
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területeket támogasson, amelyek közvetlen és pozitív módon hatnak majd a 
partnerországok gazdasági szerkezetére és munkahelyteremtésére; ilyen lehet a hatékony 
adórendszerek kiépítése, a korrupció elleni küzdelem, az intézmények és a civil 
társadalom erősítése, a mikrohitelekhez és az egyéb finanszírozási forrásokhoz való 
hozzáférés elősegítése, stb.;

28. felhívja az EU-t, hogy biztosítson oktatási lehetőségeket a fejlődő világ diákjainak, de 
biztosítsa azt is, hogy ők később hazatérjenek és a saját közösségeiket szolgálják;

29. meggyőződése, hogy az Európai Uniónak figyelembe kell vennie az emberi jogokat és a 
kormányzási kritériumokat a fejlődő országokkal megkötendő kereskedelmi 
megállapodások kidolgozása során, és nem szabad haboznia szankciók bevezetésével, ha 
az államok nem tartják tiszteletben a kormányzással kapcsolatos kötelezettségeiket;

30. elfogadja a költségvetési támogatás használatát, de csak azokban az esetekben, amikor 
maximális garanciák biztosítják, hogy a pénzeszközök elérjék rendeltetési helyüket és az 
eredetileg meghatározott célt szolgálják, valamint ha a kedvezményezettek teljesítik az 
emberi jogokra és a kormányzási kritériumokra vonatkozó előírásokat; várakozással tekint 
a költségvetési támogatás ellenőrzésének hatékonyabbá válása elé;

31. ösztönzi az Európai Uniót, hogy dolgozzon ki egy nagyszabású választási megfigyelési 
programot és helyezzen nagyobb hangsúlyt a jövőben a választások utáni 
helyzetmegfigyelésre;

32. támogatja a fejlődő országok nemzetközi intézményekben való demokratikusabb 
képviseletét;

33. felkéri a nemzetközi pénzügyi intézményeket, hogy kössék feltételekhez hiteleiket és 
megállapodásaikat, ha ez hathatósnak bizonyul az államháztartás rendezettségének, a
dinamikus, munkahelyeket teremtő gazdaság ösztönzése és emberi jogok tiszteletben 
tartása tekintetében;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és az ILO-nak.


