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Dit document betreft een mededeling van de Commissie over het EU-twaalfpuntenplan ter 

ondersteuning van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. De millenniumdoelste l-

lingen of ‘Millennium Development Goals’ (MDG) zijn in 2000 door wereldleiders afgespro-

ken. Van 20 tot 22 september dit jaar komen de were ldleiders in New York opnieuw bijeen 

voor de toetsing van de MDG. In deze mededeling zet de Commissie haar twaalfpuntenplan 

uiteen om te bereiken dat de EU de MDG haalt tegen 2015.  
 

De Millenium Development Goals zijn: 

 

-armoede en honger met de helft verminderen; 

-volledig basisonderwijs voor iedereen; 

-wegwerken van de verschillen tussen vrouwen en mannen; 

-moedersterfte met twee derde en kindersterfte met driekwart verminderen; 

-de verspreiding van hiv/aids en de incidentie van malaria en andere ernstige ziekten een 

halt toeroepen 

-zorgen voor duurzaamheid van het milieu, en 

-een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling creëren.  

 

De Commissie stelt de volgende twaalf door de EU en de lidstaten te nemen maatregelen 

voor om de vo rderingen op weg naar de MDG te versnellen: 

 
1. een geloofwaardig traject voor de tenuitvoerlegging van de steunverbintenissen in 2015 

2. de steun doeltreffend gebruiken: betere hefboomwerking en grotere meerwaarde van de 

officiële hulp  

3-6. snelle uitvoering van de MDG op Europees niveau: 

-bijzondere aandacht voor de landen met de grootste achterstand op weg naar de 

MDG’s 

-gerichte maatregelen voor de MDG waarvoor de achterstand het grootst is  

-de verantwoordelijkheid van de partnerlanden voor de MDG bevorderen 

-een proactief werkprogramma voor coherentie in het ontwikkelingsbeleid 

7. mobiliseren van binnenlandse middelen door betere belastingheffing 

8. regionale integratie en handel versterken om groei en werkgelegenheid te stimuleren 

9. gebruik van innovatieve financiering om mondiale problemen op te lossen 

10. klimaatverandering: een testcase 

11. ontwikkeling en veiligheid 

12. structuur van een mondiaal bestuur 
 

De Commissie verzoekt de Raad en de lidstaten de hierboven uiteengezette maatregelen 

goed te keuren en actief uit te voeren.  


