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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om definitionen af en ny politik for udviklingssamarbejdet med Latinamerika
(2011/2286(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til erklæringerne fra de seks topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra 
Latinamerika og Caribien og EU, som er blevet afholdt i henholdsvis Rio de Janeiro (den 
28.-29. juni 1999), Madrid (den 17.-18. maj 2002), Guadalajara (den 28.-29. maj 2004), 
Wien (den 12.-13. maj 2006), Lima (den 16.-17. maj 2008) og Madrid (den 17.-18. maj 
2010);

– der henviser til erklæringen, der blev vedtaget på det 21. iberoamerikanske topmøde 
mellem stats- og regeringscheferne, som fandt sted i Asunción (Paraguay) den 28.-29. 
oktober 2011;

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), den dertil hørende Kyotoprotokol og til resultaterne af den 15. konference 
mellem parterne i UNFCCC i København;

– der henviser til Montereyerklæringen (2002), konferencen i Doha om 
udviklingsfinansiering (2008), Pariserklæringen (2005) og Accrahandlingsplanen (2008);

– der henviser til De Forenede Nationers millenniumerklæring af 8. september 2000, der 
opstiller 2015-målene som kriterier, der er udarbejdet af det internationale samfund i 
fællesskab med henblik på udryddelse af fattigdom;

– der henviser til erklæringen og handlingsplanen vedtaget på mødet på højt plan i Busan 
om bistandseffektivitet fra december 2011;

– der henviser til de indledende forberedelser til FN-konferencen for bæredygtig udvikling 
(Rio+20);

– der henviser til det fælles kommuniké fra det 14. ministermøde mellem Riogruppen og 
EU, der blev afholdt i Prag den 13.-14. maj 2009;

– der henviser til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori 
det fastsættes, at "hovedmålet for Unionens politik på dette område er at nedbringe og på 
sigt udrydde fattigdommen. Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene";

– der henviser til den europæiske konsensus om udvikling1;

– der henviser til kodeksen for komplementaritet og arbejdsdeling fra 2007;

– der henviser til konklusionerne fra Rådets møde den 8. december 2009 om forbindelserne 
mellem EU og Latinamerika;

                                               
1 EUT C 46, 24.2.2006, s. 1. 
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. 
december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde1;

– der henviser til Kommissionens regionale programmeringsdokument for Latinamerika 
(2007-2013) af 12. juli 2007 (E/2007/1417) og dens midtvejsevaluering;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2009 med titlen "Den 
Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører" 
(KOM(2009)0495);

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 15. september 2009 med titlen 
"Udviklingspositiv politikkohærens - politikrammer for en EU-dækkende strategi" (KOM 
(2009)0458) og til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne 
forbindelser) den 17. november 2009 om udviklingspositiv politikkohærens og den 
operationelle ramme for bistandseffektivitet;

– der henviser til Kommissionens grønbog af 10. november 2010 med titlen "EU's 
udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling. Forbedring af 
virkningen af EU's udviklingspolitik (KOM(2010)0629);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Forbedring af virkningen af EU's 
udviklingspolitik: En dagsorden for forandring", vedtaget den 13. oktober 2011 
(KOM(2011)0637);

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen 
"BNP og mere. Måling af fremskridt i en verden i forandring" (KOM(2009)0433), af 20. 
august 2009;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument 
til finansiering af udviklingssamarbejde (KOM(2011)0840, SEK(2011)1469, 
SEK(2011)1470);

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen 
"Fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for finansiering af EU-samarbejdet med 
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for 
perioden 2014-2020" (KOM(2011)0837, SEK(2011)1459, SEK(2011)1460);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et 
partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande (KOM(2011)0843, 
SEK(2011)1475, SEK(2011)1476);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni med titlen "Et budget for Europa 
2020" samt arbejdsdokumentet fra Kommissionen af samme dato med titlen "Et budget 
for Europa 2020: det nuværende finansieringssystem, de udfordringer, vi står over for, 
resultaterne af høringen af interessenterne samt de forskellige valgmuligheder inden for de 
vigtigste horisontale og sektorspecifikke problemstillinger (SEK(2011)0868);

                                               
1 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
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– der henviser til den fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Det 
globale Europa: en ny strategi for finansieringen af EU's optræden udadtil", 
(KOM(2011)0865);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument 
til finansiering af udviklingssamarbejde (KOM(2011)0840, SEK(2011)1469, 
SEK(2011)1470);

– der henviser til beslutningerne fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske 
Forsamling (EuroLat) og især beslutningerne vedtaget på det femte ordinære plenarmøde 
den 18.-19- maj 2011 i Montevideo, Uruguay, om perspektiverne for 
handelsforbindelserne mellem EU og Latinamerika samt om Estrategias de protección y 
de creación de empleo, en particular para la mujeres y los jóvenes;

– der henviser til beslutningerne af 15. november 2011 om et globalt partnerskab samt den 
fælles strategi for forbindelserne mellem EU og Latinamerika af 27. april 2006, om et 
stærkere partnerskab mellem EU og Latinamerika samt af beslutningerne af 24. april 2008 
om det femte topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i Lima1;

– der henviser til beslutningerne om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika2, om 
EU's handelsforbindelser med Latinamerika3 og om forbedringen af EU's 
udviklingspolitik4;

– der henviser til en undersøgelse vedrørende definitionen af en ny politik for EU's 
udviklingssamarbejde med Latinamerika: fokus på social sammenhørighed, regional 
integration og syd-syd-samarbejde (december 2011);

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget 
(A7-0000/2012);

A. der henviser til, at hovedformålet med udviklingssamarbejdet, som det er defineret i 
Lissabontraktaten, er at udrydde fattigdom samt fremme en bæredygtig, økonomisk og 
social udvikling, herunder opfyldelsen af årtusindudviklingsmålene for 2015;

B. der henviser til, at en ud af tre latinamerikanere, svarende til 180 mio. mennesker, stadig 
lever under fattigdomsgrænsen, og at 10 lande i regionen fortsat er blandt de 15 lande i 
verden med størst ulighed5;

C. der henviser til, at definitionen af en ny samarbejdspolitik bør tage højde for det enkelte 
lands specifikke prioriteter og behov, og at EU bør samarbejde med 
mellemindkomstlandene i kampen for at udrydde fattigdommen og sikre udvikling på 
regionalt og globalt plan;

                                               
1 EFT C 140 E af 16.3.2002, s. 569.
2 EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 54.
3 EUT C 12 E af 15.1.2011, s. 245.
4 P7_TA(2011)0320.
5 Data fra ECLAC og OECD.
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D. der henviser til, at Latinamerika og EU danner et biregionalt strategisk partnerskab baseret 
på fælles værdier og med respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder; der henviser til, at EU er den største investor og næststørste 
handelspartner samt den største yder af udviklingsbistand, der betaler 53 % af den 
samlede officielle udviklingsbistand til regionen;

E. der henviser til, at EU gennem associeringsaftalerne og udviklingsbistand fortsat yder 
væsentlig støtte til regionens udvikling og stabilisering; der henviser til, at det er en kilde 
til alvorlig bekymring, at dette bidrag kan standse, når resultaterne af denne proces lægges 
sammen;

F. der henviser til, at bekæmpelse af fattigdom, ulighed, udstødelse og diskrimination, 
navnlig af kvinder og etniske minoritetsgrupper, samt fremme af social samhørighed og 
menneskerettighederne fortsat er en hovedprioritet for det strategiske partnerskab EU-LA;

G. der henviser til, at EU's generelle præferenceordning (GSP) er et vigtigt instrument til 
udviklingssamarbejde, mindskelse af fattigdom og fremme af menneskerettighederne; der 
mener, at den aktuelle reform af GSP på effektiv og sammenhængende vis skal bidrage til 
at nå disse mål ved at sikre fordele for producenterne i mindre udviklede lande; der 
henviser til, at kriterier som BNP pr. indbygger ikke bør stilles som betingelse for 
støtteberettigelse i den aktuelle reform af GSP; der henviser til, at alle lande har ret til at 
vælge at indgå eller lade være med at indgå bilaterale aftaler med EU, og at alle lande 
derfor fortsat bør kunne anvende GSP-ordningen, såfremt de fortsat opfylder de gældende 
krav;

H. der henviser til, at uddannelse og undervisning samt adgang for alle til det offentlige 
sundhedsvæsen har afgørende betydning for bekæmpelsen af fattigdom og social 
udstødelse;

I. der henviser til, at Latinamerika er en af verdens mest voldelige regioner, og at 
kriminalitet i form af narkotikahandel og organiseret kriminalitet fortsat er et alvorligt 
problem i regionen og udgør en alvorlig trussel for regionens udvikling;

1. minder om, at selv om virkningen af den økonomiske og finansielle krise har været 
mindre alvorlig i Latinamerika end i andre regioner, er tallene for ulighed og fattigdom 
fortsat meget høje, og der er ikke sket tilstrækkelige fremskridt i forhold til opfyldelsen af 
seks af årtusindmålene;

2. mener, at de økonomiske og teknologiske fremskridt i visse lande i Latinamerika gør det 
nødvendigt at revidere EU's mål for udviklingssamarbejde; anmoder om en 
omstrukturering og ikke nedskæring eller ophør af samarbejdet; fastholder, at vi står over 
for nogle fælles udfordringer, der skal afhjælpes gennem en styrkelse af det multilaterale 
samarbejde;

3. finder det nødvendigt, at der udarbejdes instrumenter og mål for samarbejde, som er 
tilpasset det enkelte land, idet ressourcerne skal fokuseres på at hjælpe de mest sårbare 
lande og forbedre sammenhængen i udviklingspolitikken;

4. opfordrer Kommissionen og Rådet til at opretholde omfanget af samarbejde for 
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instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020 til 
Latinamerika på en tredjedel af det samlede geografiske beløb;

5. glæder sig over princippet om differentiering og koncentrationen af støtte som foreslået af 
Kommissionen; fastholder, at differentieringen skal ske gradvist i programmeringsfasen, 
både for modtagerlandene og for selve samarbejdsværktøjerne, med henblik på at udvikle 
andre samarbejdsformer, der er mere velegnede til mellemindkomstlande;

6. fastholder, at enhver mulig omfordeling af finanser skal være til fordel for de geografiske 
programmer til udryddelse af fattigdom i lavindkomstlande og mellemindkomstlande i 
regionen;

Mellemindkomstlandes betydning — behovet for en differentieret tilgang

7. beklager Kommissionens forslag vedrørende instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI), hvor 11 mellemindkomstlande i LAC mister deres adgang til 
bilaterale programmer; minder om, at landene i Latinamerika er blandt de lande i verden 
med størst ulighed, for så vidt angår indkomst pr. indbygger, og at denne vedvarende 
ulighed opstår i områder med lav socialøkonomisk mobilitet; fastholder, at der er tale om 
en meget heterogen gruppe af lande, og at der derfor bør bibeholdes et differentieret 
samarbejde baseret på koordination og politisk dialog;

8. opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for rammerne af princippet om differentiering 
at gennemføre en objektiv og gennemskuelig analyse med henblik på at revidere og 
udvide de indikatorer, der anvendes til evaluering af udviklingen uden at begrænse dette 
til indkomsten, men ved at fortolke de økonomiske kriterier i forhold til andre faktorer 
som graden af fattigdom, sårbarhed og krise fra ECHO, ginikoefficienten og indekset for 
ulighed; advarer om, at klassificeringen af lande i henhold til indkomstniveau er baseret 
på beregninger, der skjuler ulighed og fattigdom;

9. fastholder på baggrund af disse faktorer, at EU bør fortsætte det bilaterale samarbejde med 
det fremtidige instrument til finansiering af udviklingssamarbejde som minimum med 
Colombia, Ecuador og Peru;

10. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en sammenhængende strategi for gradvis 
tilbagetrækning af den bilaterale støtte til resten af de 11 mellemindkomstlande efter 
ikrafttrædelsen af det nye instrument til finansiering af udviklingssamarbejde, som skal 
overholde følgende kriterier:

– en eksplicit forbindelse til målene og sektorkoncentrationen af den bilaterale bistand 
til styrkelse af den sociale samhørighed, navnlig gennem samfinansiering af politikker 
og aktive programmer til at mindske ulighed i indkomst og muligheder, samt andre 
mere avancerede programmer til at støtte konkurrenceevnen og fremme en bæredygtig 
udvikling, herunder fremme af det teknologiske og videnskabelige samarbejde samt 
teknisk bistand, prioriteret adgang til udvalgte programmer, tilskyndelse til 
tilbagebetalingspligtig støtte og stipendieprogrammer;

– definition af prioriteter gennem bilaterale og biregionale dialoger med de nationale 
myndigheder og civilsamfundet;
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– bibeholdelsen af det bilaterale samarbejde i en overgangsperiode, der tilpasses 
indikatorerne for tildeling af støtte samt situationen i det enkelte land, og denne 
periode må maksimalt udgøre fire år;

11. fastholder behovet for at styrke partnerskabsinstrumentet med mere end 1 mia. euro for at 
fremme udformningen af et nyt samarbejde med mellemindkomstlande og 
mellemindkomstlande i øvre tranch og dermed sikre forudsigelighed, kvantificering og 
kontrol af midlerne;

Bekæmpelse af fattigdom og social samhørighed

12. mener, at den høje grad af ulighed og manglen på en effektiv mekanisme til social 
beskyttelse er den største hindring for en konsolidering af demokratiet og for en lige og 
bæredygtig økonomisk vækst, og opfordrer derfor til en større koncentration rettet mod 
regeringsførelse og social samhørighed;

13. understreger, at det er vigtigt at fastholde målsætningen på 20 % for programmerne for 
uddannelse og sundhed;

14. mener, at instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde på mere effektiv vis bør 
indføre målene om social samhørig i sin tematiske, nationale og regionale programmering 
ved hovedsageligt at støtte mere lige finanspolitikker, skattepolitikker og sociale 
politikker, der fremmer lighed, adgang til offentlige tjenesteydelser og anstændigt 
arbejde;

Sammenhæng i udviklingspolitikken

15. minder om vigtigheden af sammenhæng i udviklingspolitikken, som defineret i artikel 
208 i TEUF, for udryddelse af fattigdom, fremme af økonomiske og sociale rettigheder, 
miljøbeskyttelse, god regeringsførelse og bæredygtig udvikling;

16. minder om, at associeringsaftalerne er et stærkt incitament til regional integration; 
hævder, at den manglende sammenhæng mellem politikkerne udgør en risiko for denne 
proces;

17. minder om, at civilsamfundet spiller en central rolle for konsolideringen af demokratiet 
og for definitionen, gennemførelsen og kontrollen af udviklingspolitikkerne i 
Latinamerika; beklager den manglende betydning, der tillægges de nuværende 
samarbejdsprogrammer og den manglende tildeling af midler;

Vold og kriminalitet

18. udtrykker sin bekymring over den samfundsmæssige indvirkning som følge af den høje 
grad af kriminalitet og vold i regionen; finder det nødvendigt, at der defineres en strategi, 
der kan afhjælpe de økonomiske, sociale og politiske årsager hertil;

Klimaændringer

19. udtrykker bekymring over klimaændringernes indvirkning på bæredygtig udvikling, 
beskyttelse af biodiversitet, skovrydning og landbrugsproduktionen i Latinamerika;
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20. minder om, at klimaændringerne udgør en ekstra byrde for Latinamerika, og at der er 
akut behov for finansiering af foranstaltninger til bekæmpelse, afhjælpning og tilpasning;

Den private sektor og infrastrukturer 

21. understreger betydningen af investeringsfaciliteten for Latinamerika, der prioriterer 
energieffektivitet, vedvarende energi, transport, beskyttelse af biodiversiteten og støtte til 
SMV'er, og fremhæver dens vigtige rolle i den regionale integration og regionens planer 
for den internationale konkurrenceevne;

Differentieret samarbejde: videnskabelig og teknologisk forskning

22. opfordrer til en styrkelse af samarbejdet med visse mellemindkomstlande inden for 
videnskab, teknologi og innovation under programmet Horisont 2020;

23. nærer tillid til, at en grundig dialog om emnerne videnskab, teknologi og innovation kan 
fremskynde etableringen af et euro-latinamerikansk område for innovation og viden;

Fremme af det regionale samarbejde, syd-syd-samarbejdet (CSS) og trepartssamarbejdet

24. opfordrer Kommissionen til yderligere overvejelser med henblik på inkorporering af CSS 
i samarbejdspolitikken;

25. gentager vigtigheden af trepartssamarbejdet og dets vigtige rolle for opnåelsen af 
årtusindudviklingsmålene, fattigdomsbekæmpelse, fremme af beskæftigelse og 
ligestilling mellem kønnene, uddannelse, social samhørighed, landbrug og bæredygtig 
udvikling;

26. mener, at CSS og trepartssamarbejde bør være det centrale spørgsmål på det syvende EU-
LAC-topmøde i Chile, hvilket er en klar opfølgning på de endelige konklusioner fra 
topmødet i Madrid;

o

o o

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I Lissabontraktaten defineres det, at Unionens optræden på den internationale scene bl.a. skal 
være baseret på principperne om menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, respekt 
for den menneskelige værdighed og principperne om lighed og solidaritet. Lissabontraktaten 
fastsætter også, at Unionen skal søge at udvikle forbindelser og skabe partnerskaber med 
tredjelande ved at støtte bæredygtig udvikling på det økonomiske, sociale og miljømæssige 
plan i udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdommen.

Ordføreren er overbevist om, at EU's udviklingssamarbejde, og navnlig sammenhængen 
mellem EU's politikker, spiller en vigtig rolle i opnåelsen af FN's årtusindudviklingsmål og 
indfrielsen af de internationale forpligtelser på områderne menneskerettigheder, 
fødevaresikkerhed og miljømæssig bæredygtighed.

På et tidspunkt, hvor Europa-Kommissionen og Parlamentet arbejder på processen med at 
forhandle det næste instrument til finansiering af udviklingssamarbejde og den finansielle 
ramme for 2014-2020, foreslår ordføreren i god tid at støtte denne proces med et bidrag til 
disse nye muligheder i udviklingssamarbejdet mellem Den Europæiske Union og 
Latinamerika.

Den globale finansielle og økonomiske krise har påvirket de europæiske økonomier, så de er 
blevet forværret. Vi har imidlertid bemærket, at krisen var mindre alvorlig for Latinamerika, 
og at der endda er udsigt til en stigning i væksten i løbet af 2012 på 4,5 %. Men IMF gør det 
også klart, at usikkerheden omkring det globale opsving kan påvirke væksten i Latinamerika. 
Trods de positive økonomiske forudsigelser noterer vi med bekymring, at der er tale om en 
region, hvor 180 mio. mennesker lever under fattigdomsgrænsen, og at 10 lande i regionen 
fortsat er blandt de 15 land med størst ulighed i verden i henhold til oplysninger fra UNDP.

EU er den største donor af udviklingsbistand, den største investor og den næststørste 
handelspartner i regionen. Ordføreren er overbevist om, at samarbejde og den bistand, som 
EU har ydet til Latinamerika gennem årene via associeringsaftalerne, og navnlig gennem sin 
udviklingsbistand, har bidraget positivt til det enkelte lands indsats for at konsolidere 
retsstaten og reducere de presserende problemer med fattigdom. Nu er ikke det rette tidspunkt 
til at lade dem i stikken. Nu er det rette tidspunkt til at iværksætte incitamenter og fortsætte 
med at støtte de lande, der har størst behov, og vi skal ikke straffe dem, der klarer sig bedre, 
men som fortsat har en uacceptabel høj grad af fattigdom og ulighed, ved at trække støtten 
tilbage.

I en situation, hvor vi har skabt store fremskridt med hensyn til at fremme de biregionale 
forbindelser med underskrivelsen af partnerskabsaftalen med Mellemamerika og 
gennemførelsen af EU-LAC-fonden, der har skabt en investeringsfacilitet for Latinamerika og 
etableret vigtige dialoger om klimaændringer, innovation, narkotika eller indvandring, kan vi 
ikke ignorere vores forpligtelser, da dette ville rejse tvivl om sammenhængen i vores egen 
udenrigspolitik.

Ordføreren understreger, at for EU kan en styrkelse af vores tilstedeværelse i Latinamerika 
give fornyet styrke i forbindelse med en afslutning på krisen. Ordføreren mener derfor, at der 
er behov for en omlægning af vores politik for udviklingsbistand. Dette kræver koordineret 
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samarbejde, som efter behov tager hensyn til situationen i det enkelte land og er baseret på 
bredere indikatorer end dem, der måler indkomstniveauet. EU skal fortsat samarbejde med 
mellemindkomstlande, så de kan udvikle deres fulde potentiale som ledere i bekæmpelsen af 
fattigdom og sikring af regional udvikling.

Vi må ikke glemme, at det strategiske partnerskab er baseret på fælles værdier og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Vi har fortsat fælles 
udfordringer, såsom fødevarekrisen, bekæmpelse af klimaændringer og de sociale følger af 
den krise, som skal bekæmpes gennem en styrkelse af multilateralismen. Ordføreren opfordrer 
derfor Kommissionen til at fremlægge en sammenhængende strategi for gradvis 
tilbagetrækning af den bilaterale støtte til mellemindkomstlandene, og at støtten til 
lavindkomstlandene øges. Kort sagt beder ordføreren om, at det nye instrument til 
finansiering af udviklingssamarbejde får en reel merværdi.

Udkastet til det næste instrument til finansiering af udviklingssamarbejde skal sikre en 
merværdi

Den økonomiske krise må ikke være årsag til nedskæringer i den officielle udviklingsbistand, 
så verdens fattigste ender med at være dem, der lider under disse nedskæringer. Vi kan ikke 
tillade, at 63 % af de børn og unge, der ifølge tal fra ECLAC lever i fattigdom, bliver ofre for 
den øgede spekulation, der ødelægger vores økonomier. 

Der må ikke ske en nedskæring i midlerne til vigtige tjenester som uddannelse, sundhed eller 
seksuel og reproduktiv sundhed, når finans- og banksektoren får stadig større indflydelse. Det 
er ikke acceptabelt, at de basale ydelser i det aktuelle EF-forslag vedrørende instrumentet til 
finansiering af udviklingsbistand er helt forsvundet fra prioritetslisten. Ordføreren insisterer 
derfor på at fastholde det nuværende tilsagn om, at 20 % af bistanden skal gå til centrale 
sektorer inden for uddannelse, undervisning og sundhed.

Den nuværende vækstcyklus i Latinamerika har skabt betydelige sociale og økonomiske 
fremskridt, men i mange af disse lande har dette ikke ført til rationelle ændringer i mønstrene 
for indkomstfordelingen, eller hvad angår politikker til at forbedre den sociale samhørighed 
og sikre mere indflydelse til viden og innovation. Ordføreren mener, at der er behov for at 
give det nye forslag til et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde en merværdi, 
ikke blot ved hjælp af en kvantitativ stigning i støtten, men først og fremmest med en 
kvalitativ forbedring af instrumentet, med en fast beslutning med hensyn til 
fordelingspolitikker og en styrkelse af social samhørighed.

Bekæmpelse af fattigdom betyder også at bekæmpe ulighed og udstødelse, og det er dette 
område, som det nye instrument til finansiering af udviklingssamarbejde skal lægge størst 
vægt på ved at tilskynde til regionale politikker, finanspolitikker og skattepolitikker, fremme 
grundlæggende sociale tjenester og investeringer inden for videnskab, teknologi og 
innovation, bekæmpe usikkerhed samt produktion, forbrug og handel med narkotika samt 
fremme ligestilling.

Vi må ikke glemme, at kvinder og etniske minoriteter er de grupper, hvor der er størst ulighed 
og udstødelse. Ecuador har eksempelvis næsten 5 mio. fattige, hvilket svarer til 36 % af den 
samlede befolkning, og heraf er næsten 2 mio. kvinder, der lever i ekstrem fattigdom, hvilket 
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betyder, at de får mad én gang om dagen, hvis de er heldige. Endvidere er 70 % af de 
ecuadorianske kvinder mellem 15-44 år ifølge tal fra WHO ofre for vold.

Området er med et årligt gennemsnit på 25 drab for hver 100.000 indbyggere América Latina
desuden en af de mest voldelige regioner i verden. I 2010 var mere end 18.000 mennesker 
ofre for drab alene i Centralamerika, og UNDP fandt, at de mellemamerikanske regeringer har 
brugt 4 mia. dollars på sikkerhed og retssystemet. Det nye instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde kan ikke blot prioritere kampen mod vold, men også gennemførelsen af 
en strategi til bekæmpelse af korruption og en styrkelse af virksomhedernes sociale ansvar.

Den nye programmering for instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde bør 
fortsætte med at bekæmpe klimaændringer, med specifikke midler og programmer, navnlig til 
tilpasning i de udsatte lande i Latinamerika. Bevarelsen af biodiversitet og bekæmpelsen af 
skovrydning er afgørende områder for en bæredygtig udvikling i regionen.

Det er vigtigt at involvere de nationale myndigheder og civilsamfundet fuldt ud i definitionen 
af prioriteterne samt opfølgningen på programmerne.

EU skal fortsat leve op til de aktuelle globale udfordringer, øge bistandens effektivitet, men 
også afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre, at millioner af børn ikke vokser op uden 
mulighed for at udvikle deres færdigheder og forbedre deres levevilkår. Dette mål er et mål 
for alle og placerer trods krisen EU og alle europæere forrest, for så vidt angår det mest 
solidariske projekt, der nogen sinde er udviklet. Dette er et ansvar, der skal deles og støttes af 
landene i regionen ved at fremme det regionale samarbejde og styrke syd-syd-samarbejdet.


