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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Inzake de vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in 
ontwikkelingslanden: beleidskoers
(2009/2171(INI))

Het Europees Parlement,

 gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000, waarin 
de millenniumontwikkelingsdoelstellingen zijn geformuleerd als criteria die gezamenlijk 
door de internationale gemeenschap zijn vastgesteld voor de uitbanning van de armoede,

 gezien de verplichtingen die de G8 in 2005 tijdens de top in Gleneagles zijn aangegaan 
inzake de omvang van de te verlenen hulp, de hulp aan Afrika ten zuiden van de Sahara 
en de kwaliteit van de hulp,

 gezien de Verklaring van Parijs van 2 maart 2005 over de doeltreffendheid van hulp en de 
conclusies van het forum van hoog niveau dat tussen 2 en 4 september bijeen is geweest 
ter bespreking van de follow-up van die Verklaring,

 gezien de Mededeling van de Commissie getiteld “EU-bijstand: meer, beter en sneller 
helpen“ (COM(2006)0087), 

 gezien de jaarlijkse rapporten van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de 
uitvoering van de Millenniumverklaring,

 gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers der 
lidstaten, in het kader van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie betreffende 
het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: “De Europese Consensus”1, getekend op 
20 december 2005,

 gezien Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking2,

 gezien de Verklaring van Ajuba door de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders van 
27 april 2001 over HIV/aids, tuberculose en andere aanverwante infectieziekten,

 gezien Verordening (EG) nr. 1889/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van 
democratie en mensenrechten in de wereld3,

 gezien de Mededeling van de Commissie getiteld “De rol van de Europese Unie bij de 
bevordering van de mensenrechten en de democratisering in derde landen”
(COM(2001)0252),

                                               
1 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.
2 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41.
3 PB L 386 van 29.12.2006, blz. 1.
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 gezien de Mededeling van de Commissie getiteld “De rol van onderwijs en scholing in de 
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden” (COM(2002)0116),

 gezien de resolutie van de gezamenlijke parlementaire vergadering van de ACS-EU van 3 
december 2009 over mondiale governance en de hervorming van internationale
instellingen,

 gezien de agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor waardig werk en 
het mondiale banenpact van de ILO dat op 19 juni 2009 tijdens de Conferentie van de 
ILO is aangenomen,

 gezien het rapport van de ILO getiteld “World of Work Report 2009: The Global Jobs 
Crisis and Beyond”, dat in december 2009 is gepubliceerd,

 gezien zijn resolutie van 24 maart 2009 over de MDG-contracten1, 

 gezien zijn resolutie van 6 april 2006 over de doeltreffendheid van hulp en de corruptie in 
ontwikkelingslanden2,

 gezien zijn resolutie van 23 mei 2007 over de bevordering van waardig werk voor 
iedereen3,

 gezien zijn resolutie van 12 maart 2009 over ontwikkelingshulp van de EG aan de 
gezondheidsdiensten in Afrika ten zuiden van de Sahara4,

 gezien artikel 48 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingszaken en het advies van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat een sterke economische groei in een stabiele, ondernemingsvriendelijke 
omgeving een bijdrage levert aan het creëren van welvaart en werkgelegenheid en dat dit 
dan ook de meest zekere en duurzame route is op weg naar het uitbannen van de armoede,

B. overwegende dat een betrouwbare rechtsomgeving zonder corruptie essentieel is voor een 
bloeiend bedrijfsleven,

C. overwegende dat de lidstaten van de EU15 zich ertoe verbonden hebben om tegen 2015 
0,7% van hun BBP aan ontwikkelingshulp uit te geven; overwegende dat er op dit 
moment circa 0,4% van het BBP aan ontwikkelingshulp wordt besteed,

D. overwegende dat het verminderen van de armoede en een coherent beleid voor 
ontwikkelingshulp thans als verplichtingen in het EU-Verdrag zijn neergelegd,

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0152.
2 PB C 293E van 2.12.2006, blz. 316.
3 PB C 102E van 24.4.2008, blz. 321.
4 Aangenomen teksten, P6_TA-PROV(2009)0138.
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E. overwegende dat de klimaatverandering voor een deel aan de industrialisering te wijten is 
en dat met name de geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk zijn voor de economische 
en financiële crisis, terwijl de kosten voor het aanpakken van deze problemen in 
ontwikkelingslanden per jaar honderden miljarden dollar bedragen,

F. overwegende dat zowel EU-donoren als de regeringen van ontwikkelingslanden er niet in 
slagen om hun bestedingsbenchmarks voor gezondheid en onderwijs te halen,

G. overwegende dat de ontwikkelingslanden geconfronteerd worden met een urgent tekort 
aan gekwalificeerd personeel in de gezondheidszorg en overwegende dat veel 
gekwalificeerd personeel, zowel in de gezondheidszorg als in andere sectoren, niet naar 
hun thuisland terugkeert om hun ervaring aan de eigen gemeenschappen ten goede te laten 
komen,

H. overwegende dat de recente crisis met betrekking tot de voedselprijzen nog steeds 
onderstreept hoe belangrijk de landbouw- en voedselzekerheid voor arme landen is,

I. overwegende dat 90% van de burgers in de EU voorstander is van 
ontwikkelingssamenwerking, hoewel deze steun door de crisis dreigt af te brokkelen,

J. overwegende dat de G20 heeft toegezegd om belastingparadijzen hard aan te pakken,

K. overwegende dat het overmaken van geld naar het thuisfront een grotere kapitaalinstroom 
voor ontwikkelingslanden oplevert dan ontwikkelingshulp,

L. overwegende dat 2,7 miljard mensen op dit moment geen toegang tot kredietfaciliteiten 
hebben,

M. overwegende dat het met het oog op het terugdringen van de armoede niet alleen 
noodzakelijk is om werkgelegenheid te scheppen, maar dat het ook nodig is om 
kwaliteitsbanen te creëren,

N. overwegende dat de armste landen zwaar ondervertegenwoordigd zijn in internationale
instellingen en mondiale fora,

I. Uitdagingen voor ontwikkelingslanden

Met betrekking tot de economie
1. dringt er bij de regeringen van ontwikkelingslanden op aan om bedrijven – met name 

KMO’s, de motoren achter de groei van de werkgelegenheid – niet te belasten met 
bovenmatige bureaucratische verplichtingen;

2. roept alle ontwikkelingslanden op om de agenda van de ILO inzake waardig werk te 
onderschrijven en om toereikende arbeidsnormen, een grote mate van sociale bescherming 
en een echte sociale dialoog te waarborgen;

3. moedigt ontwikkelingslanden aan om de toegang tot spaar- en kredietfaciliteiten te 
bevorderen, evenals microverzekeringen en innovatieve financiële voorzieningen, zoals 



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

NL

postkantoren op het platteland en mobiele bankfaciliteiten;

4. verzoekt de ontwikkelingslanden om het grondeigendom onder het arme en berooide deel 
van de bevolking te bevorderen, bijvoorbeeld door de bewoners van sloppenwijken het 
land waarop zij wonen in eigendom te geven;

Met betrekking tot burgerschap en governance
5. roept alle ontwikkelingslanden dringend op om het VN-Verdrag tegen corruptie te 

onderschrijven en om de voorschriften daarvan effectief ten uitvoer te leggen; dringt er 
daarnaast bij de lidstaten van de EU en bij ondernemingen in de EU op aan om dat VN-
Verdrag te eerbiedigen;

6. is van mening dat acties ter bestrijding van corruptie zich ook tot de particuliere sector 
moeten uitstrekken, waarbij tevens de internationale samenwerking versterkt dient te 
worden, bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie en door programma’s voor het 
in beslag nemen van onrechtmatig verkregen activa;

7. dringt er bij alle ontwikkelingslanden op aan om onafhankelijk functionerende 
parlementen te bevorderen zodat deze een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het 
versterken van de democratie door het vrijelijk uitoefenen van hun wetgevende, 
begrotings- en controlerende functies;

8. moedigt regeringen van ontwikkelingslanden aan om de betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties te optimaliseren bij het formuleren van en toezicht houden 
op het overheidsbeleid;

9. doet een dringende oproep aan alle landen die wetten hebben ingevoerd die de vrijheid 
van maatschappelijke organisaties beperken, om dergelijke wetgeving in te trekken;

10. ondersteunt ontwikkelingslanden bij hun inspanningen om de regionale integratie te 
bevorderen en te versterken door middel van vrijhandelszones, regionale economische 
gemeenschappen, regionale ontwikkelingsbanken e.d.; 

II. Gedeelde uitdagingen

11. herhaalt zijn oproep om minimaal 20% van de nationale begrotingen van 
ontwikkelingslanden en van de ontwikkelingshulp van de EU te besteden aan 
gezondheidszorg en basisonderwijs;

12. ondersteunt maatregelen, zoals loonsubsidies, waardoor lokale artsen worden 
aangemoedigd om in hun land te blijven en een praktijk in hun leefgemeenschap te 
beginnen;

13. verzoekt om meer aandacht te besteden aan praktische gezondheidszorg, dat wil zeggen 
aan het distribueren van bloedanalysatoren en aan het opleiden van lokale mensen in het 
gebruik ervan;

14. is van mening dat in alle ontwikkelingsstrategieën speciale aandacht dient uit te gaan naar 
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de meest kwetsbare groepen, met name vrouwen, kinderen en mensen met een handicap;

15. houdt eraan vast dat donoren en partnerlanden dienen te waarborgen dat de landbouw, met 
name de kleine landbouwbedrijven, hoger op de ontwikkelingsagenda gezet worden;

16. ondersteunt investeringen in ‘groene banen’, bijvoorbeeld door systemen op zonne-
energie in arme landen te ontwikkelen om nieuwe energiebronnen te creëren en 
tegelijkertijd werkgelegenheid te scheppen en het milieu te beschermen;

17. ziet uit naar een intensievere samenwerking tussen het Parlement en zijn regionale 
tegenhangers in ontwikkelingslanden;

III. Uitdagingen voor donoren

Met betrekking tot ontwikkelingshulp
18. dringt er bij alle rijke landen, met name bij de lidstaten van de EU, op aan om hun 

steuntoezeggingen gestand te doen, dat wil zeggen minimaal 0,7% van het BBP tegen 
2015;

19. roept op om een substantiële hoeveelheid financiële middelen beschikbaar te stellen om de 
effecten van de klimaatverandering en van de mondiale economische crisis in de 
ontwikkelingslanden aan te kunnen pakken, maar houdt eraan vast dat de betreffende 
middelen een aanvulling moeten vormen op de bestaande ontwikkelingshulp; 

20. roept de EU op om haar toezeggingen op het gebied van “steun voor handel” gestand te 
doen;

21. verzoekt alle donoren nogmaals om de uitgangspunten van de agenda voor de 
doeltreffendheid van hulp strikter na te leven, met name met betrekking tot de 
donorcoördinatie en de verantwoordingsplicht; 

22. houdt eraan vast dat de EU haar steunarchitectuur en de aanverwante procedures dient te 
vereenvoudigen;

23. verwacht dat, nu de beleidscoherentie voor ontwikkeling als verplichting is vastgelegd in 
het Verdrag, de beleidsmaatregelen op gebieden als landbouw, handel, migratie en visserij 
op geen enkele manier de ontwikkelingsinspanningen zullen ondermijnen; is voornemens 
om nauwlettend te volgen hoe de EU deze verplichting nakomt;

24. verzoekt donoren om op een intelligente wijze te investeren in ontwikkelingseducatie voor 
hun burgers;

Met betrekking tot nieuwe financieringsbronnen

25. dringt er bij de G20-landen op aan om belastingparadijzen hard aan te pakken, het toezicht 
op de financiële markten aan te scherpen en het uitwisselen van belastinginformatie en 
landenrapportages in te voeren;
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26. roept de landen van de G20 en de EU op stappen te ondernemen om het overmaken van 
geld naar het thuisland goedkoper en eenvoudiger te maken;

Met betrekking tot capaciteitsopbouw en mondiale governance
27. dringt er bij de EU op aan om haar hulp gericht te gebruiken voor het bevorderen van de 

capaciteitsopbouw op zodanige gebieden dat de economische structuur van de 
partnerlanden daar direct van profiteert en er werkgelegenheid wordt gecreëerd, meer in 
het bijzonder door efficiënte belastingsystemen te ontwikkelen, door corruptie te 
bestrijden, door instellingen en maatschappelijke organisaties te versterken, en door de 
toegang tot microkredieten en andere financieringsbronnen te bevorderen etc.;

28. roept de EU op om onderwijsmogelijkheden voor studenten uit de ontwikkelingswereld 
ter beschikking te stellen, mits gewaarborgd wordt dat zij na hun studie naar hun land 
terugkeren om de eigen gemeenschappen van hun verworven kennis en ervaring te laten 
profiteren;

29. is van mening dat de EU rekening dient te houden met criteria op het gebied van de 
mensenrechten en governance bij het opstellen van handelsovereenkomsten met 
ontwikkelingslanden en dat de Unie niet mag aarzelen om sancties toe te passen indien 
landen hun governanceverplichtingen niet nakomen;

30. accepteert het gebruik van begrotingssteun uitsluitend in gevallen met waterdichte 
garanties dat de fondsen de geplande bestemming inderdaad bereiken en aan de 
oorspronkelijke doelstelling voldoen, waarbij aan alle mensenrechten- en 
governancecriteria voldaan dient te worden; ziet uit naar een effectievere controle op die 
begrotingsondersteuning;

31. spoort de EU aan om een ambitieus waarnemingsprogramma voor verkiezingen te 
ontwikkelen en in de toekomst meer nadruk te leggen op het toezicht op de situatie na de 
verkiezingen;

32. ondersteunt een meer democratische vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in 
mondiale instellingen;

33. verzoekt de internationale financiële instellingen om voorwaarden aan hun leningen en 
overeenkomsten te verbinden indien dit een effectieve manier blijkt te zijn ter bevordering 
van gezonde overheidsfinanciën, van krachtige, werkgelegenheid scheppende economieën 
of van de eerbiediging van de mensenrechten;

34. verzoekt zijn Voorzitter deze ontwerpresolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de regeringen van de lidstaten en de ILO.


