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Wereldactie tegen armoede: laat armoede tot het verleden behoren  

Resolutie van het Europees Parlement over de wereldwijde oproep voor een actie tegen de 

armoede: laat armoede tot het verleden behoren   

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het feit dat op de wereldtop voor actie tegen honger het "anti-hongerkwintet" 

werd geformeerd, leidend tot een wereldwijde oproep voor actie tegen armoede, die 

door president Lula van Brazilië op het  Sociale Wereldforum in januari 2005 werd 

gelanceerd, 

– gezien de verklaring van New York over Actie tegen honger en armoede van 

20 september 2004, die werd ondertekend door 111 nationale regeringen, waaronder die 

van alle lidstaten van de EU, 

– gezien de millennium-ontwikkelingsdoelstellingen (MOD) en het komende in september 

2005 te houden High Level Event van de VN voor het beoordelen van de vooruitgang 

die op weg naar de MOD is bereikt, 

– gezien de mededelingen van de Commissie COM(2005)0132, COM(2005)0133, 

COM(2005)0134 van 12 april 2005 over snellere vooruitgang naar het bereiken van de 

millennium-ontwikkelingsdoelstellingen, 

– gezien de in mei 2005 gehouden Ontwikkelingsraad, 

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat meer dan een miljard mensen met extreme armoede te kampen 

hebben, dat in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara meer dan 300 miljoen 

mensen in grote armoede leven, en dat elk jaar miljoenen mensen sterven door gebrek 

aan gezondheidszorg, schoon water, fatsoenlijke huisvesting en toereikende voeding, 

B. overwegende dat de tweede helft van 2005 een historische gelegenheid voor de EU en 

de lidstaten is om hun toonaangevende positie inzake ontwikkelingsvraagstukken te 

demonstreren op de G8-top in Gleneagles, de conferentie in verband met de MOD in 

september te New York en de ministersbijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie 

(WTO) van december in Hongkong, 

C. overwegende dat het voor het bereiken van de MOD en de bestrijding van de armoede 

in de wereld onvermijdelijk is dat alle donoren de omvang van de hulp opvoeren en de 

kwaliteit van de hulp verhogen alsmede handel eerlijker maken en de schuldenlast 

verlichten en overwegende dat tweederde van de ontwikkelingslanden meer aan rente en 

aflossing op schulden dan aan fundamentele sociale diensten betalen, 

D. overwegende dat het bij een groot deel van ontwikkelingshulp gaat om "gebonden 

hulp", hetgeen betekent dat in veel gevallen geld wordt gegeven mits goederen en 

diensten in het donorland worden aangeschaft; overwegende dat gebonden hulp ertoe 



leidt dat de kosten van aanschaf naar schatting met ongeveer 5 miljard USD worden 

opgeblazen, 

E. overwegende dat ondanks een toeneming van de officiële ontwikkelingshulp van de EU 

een groot deel van deze groei voor rekening komt van schuldenverlichtingstransacties, 

die in tegenspraak zijn met de consensus van Monterrey die inhoudt dat het HIPC-

schuldeninitiatief (Debt Initiative for the Heavily Indebted Poor Countries) volledig met 

aanvullende middelen moet worden gefinancierd, 

F. overwegende dat de door de heer Blair aan de vooravond van de G8 aangekondigde 

kwijtschelding van de schuld 2 miljard USD per jaar betreft, van toepassing is op 18 van 

de 165 ontwikkelingslanden en slechts geldt voor de schulden van de internationale 

financiële instellingen, 

Algemeen 

1. is er verheugd over dat het VK-voorzitterschap gezegd heeft prioriteit te willen verlenen 

aan de ontwikkelingssamenwerking en de bestrijding van de armoede, met speciale 

aandacht voor Afrika; verzoekt het Verenigd Koninkrijk van zijn voorzitterschap van de 

G8 gebruik te maken om armoede bovenaan de internationale en de Europese agenda te 

plaatsen; 

2. is zeer bezorgd over het feit dat de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara nog niet 

één van de acht MOD hebben bereikt en dat het er niet naar uitziet dat dit vóór de 

streefdatum 2015 zal lukken; 

3. neemt kennis van de conclusie van het millenniumrapport over de evaluatie van het 

ecosysteem, volgens welke een verdergaande vernietiging van het ecosysteem van de 

wereld een belemmering zal zijn voor het verwezenlijken van de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling; 

4. is derhalve in het bijzonder verheugd over de erkenning van de ontwikkeling van Afrika 

als prioriteit voor de EU en over het feit dat meer gedaan zal worden om de landen van 

Afrika te helpen bij het bereiken van de MOD;  

5. onderstreept dat de EU vrouwen en meisjes in het middelpunt van haar 

ontwikkelingsbeleid moet plaatsen wil er sprake zijn van vooruitgang naar het bereiken 

van de MOD;  

6. is van mening dat een effectieve armoedebestrijding vereist dat er een globaal beleid 

van duurzame ontwikkeling wordt ingevoerd om de productiecapaciteit van de 

ontwikkelingslanden op te voeren; 

7. is van oordeel dat de armoedebestrijding gebaseerd moet zijn op de erkenning van het 

recht van een land of regio om op democratische wijze zelf zijn beleidsmaatregelen,  

prioriteiten en strategieën vast te stellen ter bescherming van het inkomen en de sociale, 

economische en culturele rechten van de bevolking; 

8. wijst op de eminente rol die organisaties uit het maatschappelijk midden als drijvende 

kracht in eigen land moeten spelen om de aandacht te vragen voor punten van zorg in 

het ontwikkelingsbeleid, daarbij brede ontwikkelingen op gang brengend en druk vanaf 



de basis genererend die ertoe moeten leiden dat leiders zich aan hun woord moeten 

houden; is daarom verheugd over het initiatief van de wereldwijde alliantie 

"Wereldwijde oproep voor actie tegen armoede"; 

9. onderstreept dat meer investeringen in ontwikkelingslanden absoluut noodzakelijk zijn 

en constateert in dit verband hoe belangrijk het is dat de internationale discussie zich 

richt op het vinden van innovatieve en aanvullende financieringsbronnen voor openbare 

investeringen en beleidsvormen die rechtstreeks verband houden met de MOD en welke 

de basis leggen voor een door de particuliere sector aangedreven economische groei; 

10. onderstreept dat ontwikkelingshulp slechts één factor is die een bijdrage kan leveren aan 

het bereiken van de MOD en dat hierbij ook andere zeer belangrijke factoren komen, 

zoals goed functionerende en transparante instellingen die verantwoording afleggen, 

eerbiediging van de mensenrechten en internationale verplichtingen, gendergelijkheid, 

goede regelingen voor handel en investeringen, kennisoverdracht en veiligheid; 

11. wenst dat de illegale wapenexport naar de Afrikaanse landen krachtiger wordt bestreden 

en dat de wapenhandel met deze landen in grotere mate wordt gecontroleerd en beperkt; 

12. wenst dat de EU daadwerkelijk controle uitoefent op de Europese multinationale 

ondernemingen voor wat betreft hun rol in de financiering van gewapende conflicten, de 

exploitatie van grondstoffen en de eerbiediging van de rechten van de plaatselijke 

gemeenschappen, en de desbetreffende maatregelen van de autoriteiten van de 

Afrikaanse landen steunt; 

Hulp: omvang en kwaliteit 

13. is er verheugd over dat de Raad opnieuw heeft verklaard zich ertoe te verplichten om 

vóór 2015 minimaal 0,7% van het BBP aan hulp te besteden, en vóór 2010 0,56 %, 

verzoekt de Commissie en de Raad ervoor te zorgen dat de lidstaten zich aan deze 

belofte houden door instelling van een controlemechanisme waarmee de hulpniveaus 

van de lidstaten  op doorzichtige wijze op alle toekomstige Raadsbijeenkomsten van de 

ministers van Ontwikkelingszaken te volgen zijn; 

14. is er verheugd over dat de na 2002 tot de EU toegetreden nieuwe lidstaten zich actief 

met het hulpverleningsbeleid van Gemeenschap bezighouden en stelt tot zijn 

tevredenheid vast dat deze landen zich ertoe verbonden hebben om vóór 2010 een 

ODA/BNI-verhouding van 0,17 % te bereiken, en vóór 2015 een verhouding van 

0,33%;  

15. verlangt dat de bestaande hulp beter wordt aangewend, met name door de  MOD 

prioritair te stellen en door het toezicht op de financiële steun van de EU te verbeteren, 

met het doel de corruptie te bestrijden en de transparantie te vergroten; 

16. verzoekt de Commissie meer te doen ter coördinering van de hulpverlening door de EU 

en de lidstaten; wenst dat de EU-coördinatie en aanvullende strategieën ook gelden voor 

de particuliere sector en de actoren uit de samenleving; 

17. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een regelmatig uit te brengen 

verslag over de doeltreffendheid van de hulpverlening in de samenwerking tussen de 

Commissie en de lidstaten; 



18. is er bezorgd over dat slechts drie lidstaten (het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 

Zweden) hun bilaterale hulp volledig ontkoppeld hebben en dat sommige lidstaten bijna 

al hun hulp gebonden hebben; doet een beroep op alle lidstaten van de EU hun hulp aan 

ontwikkelingslanden vrij van "banden" te verlenen en te handelen overeenkomstig de 

EU-doctrine dat contracten, waar dat mogelijk is, verleend moeten worden aan lokale, 

regionale of nationale contractanten; 

19. dringt aan op een snelle aanneming en uitvoering van het wetgevingsvoorstel over de 

ontkoppeling van EG-hulp; 

20. verlangt dat de EU het in 2002 goedgekeurde actieplan ter bestrijding van illegale, niet-

aangegeven en niet-gereglementeerde visserij volledig ten uitvoer legt en materiële, 

financiële en technologische bijstand verleent aan de aan zee gelegen 

ontwikkelingslanden die moeilijkheden ondervinden bij het voorkómen van illegale 

visserij in hun wateren; 

21. roept de Commissie en de lidstaten op tenminste 20 % van de ontwikkelingshulp aan 

gezondheid en opleiding te besteden; constateert tot zijn bezorgdheid dat zowel de EU 

als de lidstaten nog ver van dit doel af zijn; onderstreept dat de MOD zonder een 

aanzienlijke investering in ontwikkeling van het menselijk potentieel en in de 

gezondheidszorg niet zullen worden gehaald; 

22. acht het van groot belang de steun aan inentingsprogramma's en programma's voor de 

bestrijding van ziektes als AIDS, TBC, malaria en veronachtzaamde ziektes te 

bespoedigen en op te voeren;  

23. wenst dat de Europese Unie zich rechtstreeks financieel borg stelt voor bepaalde 

doelstellingen, zoals de vaccinatie van kinderen en de strijd tegen malaria, in 

partnerschap met de desbetreffende organisaties; 

24. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten een prominente plaats krijgen op de MOD-agenda 

in september en als cruciaal erkend worden in de strijd tegen hiv/aids; 

Handel en coherentie 

25. verzoekt de ontwikkelde landen en met name de EU alles in het werk stellen om een 

ontwikkelingsvriendelijk resultaat van de Doha-ontwikkelingsagenda te bereiken met 

een betere markttoegang voor ontwikkelingslanden voor zowel industriegoederen, 

landbouwproducten als diensten, vaststelling van een tijdschema voor het elimineren 

van handelsverstorende steun voor de uitvoer van landbouwproducten en voor het geven 

van een doeltreffende speciale en gedifferentieerde behandeling aan 

ontwikkelingslanden; 

26. onderstreept het belang van een eerlijke handel in het streven naar uitbanning van de 

armoede; verwelkomt het nadrukkelijke verzoek van de Commissie aan het Europees 

Parlement in juni 2005 om meer technische en budgettaire steun te geven aan fair trade-

producenten, en haar toezegging meer coherentie aan te brengen in alle EU-

beleidsvormen, met name ten aanzien van ontwikkeling, handel en landbouw; 

27. wenst dat er adequate technische bijstand op handelsgebied wordt verleend, met 



inbegrip van capaciteitsvergroting, teneinde de uit de handel voortvloeiende 

ontwikkelingsmogelijkheden optimaal te benutten, dringt aan op steun aan kleine en 

middelgrote ondernemingen en handhaving van de voornaamste internationale 

arbeidsnormen en normen op sociaal, milieu- en gezondheidsgebied;  

28. onderstreept het grote belang van een coherent beleid bij de vergroting van 

doeltreffendheid en kwaliteit van de hulpverlening; doet een beroep op de EU om bij de 

inspanningen op dit gebied in de gehele wereld de toon aan te geven en  haar eigen 

beleid en dat van de lidstaten op beleidsterreinen als handel, milieu, landbouw en 

migratie beter op haar ontwikkelingsverplichtingen af te stemmen; 

29. verzoekt de lidstaten van de EU om de activiteiten van hun exportkredietinstellingen 

openbaar te maken teneinde een transparant en democratisch onderzoek mogelijk te 

maken; 

Schuldenverlichting  

30. is verheugd over de G8-voorstellen om in het kader van het HIPC-schuldeninitiatief 

over te gaan tot kwijtschelding van bij het IMF, de Wereldbank en het Afrikaanse 

Ontwikkelingsfonds uitstaande bedragen van zwaar in de schulden stekende arme 

landen; wijst er echter op dat een aantal diep in de schulden stekende landen met lage 

inkomsten niet onder deze kwijtschelding van schulden valt, dat kwijtschelding van 

schulden geen wondermiddel is in de armoedebestrijding aangezien veel arme landen 

weinig schulden hebben en dat schuldenverlichting het morele risico in zich bergt dat 

niet noodzakelijkerwijs wordt ingegaan op de behoeften van de armste of de meest 

hulpbehoevende landen; 

31. wenst dat alle lidstaten van de EU ervoor zorgen dat vermindering van schulden niet in 

mindering op hulptoezeggingen wordt gebracht; doet vooral een beroep op het Verenigd 

Koninkrijk om hieraan vast te houden op de G8-top met de Verenigde Staten, die 

voorgesteld hebben vermindering van schulden ten koste te laten gaan van reeds 

toegezegde hulp; 

32. onderstreept dat schuldenverlichting voorrang moet geven aan de minst ontwikkelde 

landen en alleen mag plaatsvinden mits het daardoor vrijgekomen geld door regeringen 

voor de hulpverlening aan de armsten in hun gemeenschappen wordt bestemd; 

° 

° ° 

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

regeringen en parlementen  van de lidstaten van de EU, de staats- en regeringshoofden 

van de G8-landen, de secretaris-generaal van de VN, de regeringen van de ACS-staten 

en van de minst ontwikkelde landen, de Afrikaanse Unie, het IMF, de Wereldbank,  het 

ontwikkelingshulpcomité van de OESO en de regeringen van de landen van de Club van 

Parijs. 


