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PROCESNÍ STRANA

Na své schůzi konané dne 24. listopadu 2008 pověřilo předsednictvo Smíšeného 
parlamentního shromáždění AKT-EU, aby podle čl. 2 odst. 8 jednacího řádu Výbor pro 
hospodářský rozvoj, finance a obchod vypracoval zprávu o dopadech finanční krize na státy
AKT.

Na schůzi konané dne 11. února 2009 Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod 
jmenoval spoluzpravodajem za AKT pana Josepha K. Mugambého (Uganda) 
a spoluzpravodajem za EU pana Hanse-Petera Mayera.

Výbor pro hospodářský rozvoj, finance a obchod projednal návrh zprávy na své schůzi 
konané dne ...

Na této schůzi také přijal návrh usnesení ... 

Hlasování se zúčastnili: ...

Usnesení bylo předloženo k přijetí dne ...
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NÁVRH USNESENÍ

o dopadech finanční krize na státy AKT

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU,

 s ohledem na své zasedání konané v Praze (Česká republika) ve dnech 4.–9. dubna 2009,

 s ohledem na čl. 17 odst. 1 svého jednacího řádu, 

 s ohledem na cíle Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy 
(AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, 
podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (Dohoda z Cotonou), v platném znění, 

 s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí OSN, zejména závazek vytvořit globální partnerství 
pro rozvoj, a závěry a doporučení schůzky na vysoké úrovni OSN, která se konala v New 
Yorku dne 25. září 2008, 

 s ohledem na Monterreyský konsensus Mezinárodní konference OSN o financování 
rozvoje, která se konala ve dnech 21. a 22. března 2002, a na Deklaraci z Dohá 
o financování rozvoje ze dne 2. prosince 2008, která byla přijata na následné mezinárodní 
konferenci o financování rozvoje ve věci přezkumu provádění Monterreyského konsensu, 

 s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci přijatou dne 2. března 2005 a na 
akční program z Akkry přijatý na fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konaném 
v Akkře ve dnech 2.–4. září 2008, 

 s ohledem na deklaraci skupiny G20 přijatou na setkání konaném ve Washingtonu dne 
15. listopadu 2008 k finanční krizi a prohlášení učiněné na londýnském summitu dne 
2. dubna 2009, 

 s ohledem na závěry neformálního zasedání ministrů EU pro rozvojovou spolupráci 
konaného v Praze (Česká republika) ve dnech 29. a 30. ledna 2009,

 s ohledem na apel prezidenta Světové banky Roberta B. Zoellicka, aby rozvinuté země 
poskytly 0,7 % svých balíčků na oživení ekonomiky na „fond zranitelnosti“ pro rozvojové 
země1,

 s ohledem na komuniké ministrů financí a guvernérů centrálních bank G7 ze dne 
14. února 2009,

 s ohledem na zprávu Mezinárodního měnového fondu (MMF) „Dopady globální finanční 
krize na země s nízkými příjmy“ z března 2009,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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A. vzhledem k tomu, že se globální finanční a hospodářský systém vyznačuje stále silnější 
vzájemnou závislostí všech zemí světa,

B. vzhledem k tomu, že ačkoli státy AKT nenesou odpovědnost za finanční a hospodářskou 
krizi, musí čelit jejím dopadům,

C. vzhledem k tomu, že podle nedávno vydané zprávy MMF nazvané „Dopady globální 
finanční krize na země s nízkými příjmy“ krize „zvýší finanční potřeby zemí s nízkými 
příjmy v roce 2009 nejméně o 25 miliard amerických dolarů“, přičemž mimořádně silně 
bude tímto trendem zasažena subsaharská Afrika,

D. vzhledem k tomu, že země AKT jsou závislé na vývozech komodit, které tvoří 50 % 
jejich zdrojů devizových prostředků, a že krize vedla u mnoha rozvojových zemí 
k poklesu prostředků pocházejících z vývozu, k omezení převodu finančních prostředků 
do těchto zemí a ke snížení objemu přímých zahraničních investic a oficiální rozvojové 
pomoci, 

E. vzhledem k tomu, že dopady hospodářské a finanční krize na země AKT vedly k rozpadu 
cyklu setrvalého hospodářského růstu, který probíhal již od roku 2004, a ohrožují tedy jak 
konsolidaci pokroku, jehož bylo dosaženo, tak plnění rozvojových cílů tisíciletí, 

F. vzhledem k tomu, že konference z Dohá o financování rozvoje se zaměřila na 
střednědobé otázky rozvoje a vymezila několik cílů v oblasti zásadních reforem, přičemž 
zdůraznila, že je třeba nalézt vyvážený přístup s ohledem na hospodářské, sociální 
a environmentální aspekty rozvoje, a uznala, že situace jednotlivých států je rozdílná,

1. připomíná, že EU musí hrát rozhodující úlohu při zmírňování dopadů krize na země AKT 
vzhledem ke své pozici hlavního obchodního partnera těchto států a vzhledem k tomu, že 
je hlavním zdrojem finančních prostředků pocházejících od přistěhovalců, hlavním 
poskytovatelem soukromých investic a největším světovým dárcem oficiální rozvojové 
pomoci;

Záruka razantní a rychlé reakce na krizi v zemích AKT

2. naléhavě vyzývá dárcovské země, aby koordinovaně a vážně zohledňovaly dopady krize 
na země AKT, dodržovaly zásady stanovené v Pařížské deklaraci o účinnosti pomoci, jež 
zopakoval akční program z Akkry, a postupovaly v souladu se závazky souvisejícími 
s financováním rozvoje a přijatými v Monterrey a opět potvrzenými v průběhu 
konference v Dohá a vrcholné schůzky G20 ve Washingtonu;

3. opět potvrzuje význam rozvojových cílů tisíciletí v boji proti chudobě a vyzývá 
k dodržování a naplňování závazku, který učinily členské státy EU, tedy zvýšit oficiální 
rozvojovou pomoc na 0,56 % hrubého národního důchodu do roku 2010 a na 0,7 % 
tohoto důchodu do roku 2015; vyzývá, aby se státy nově zavázaly k dodržování 
ctižádostivých víceletých časových plánů, což by umožnilo změřit postupné navyšování 
rozpočtů pomoci;
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4. vybízí dárcovské země a země AKT, aby v krátkodobém a střednědobém výhledu 
poskytovaly prostředky na podporu nechudších vrstev obyvatelstva, na klíčové sektory 
hospodářství (zdravotnictví, vzdělávání, venkovská infrastruktura, pitná voda a voda 
určená výrobním odvětvím) a na vytváření a zachovávání přiměřených systémů 
sociálního zabezpečení a „záchranných sítí“;

5. zdůrazňuje, že tento typ výdajů je v dobách krize nejnepříznivěji ovlivněn, navzdory 
tomu, že je finančně nejdostupnější a v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém 
horizontu nejvýhodnější, a navzdory jeho proticyklickému potenciálu;

6. naléhavě vyzývá dárcovské země, aby tuto nebývalou krizi využily jako odrazový můstek 
pro další zkoumání inovativních zdrojů financování rozvoje a pro hledání možností 
nových, aby rozvojovým zemím umožnily diverzifikovat jejich zdroje příjmů
a uplatňovat účinnější, konkrétnější a provozuschopnější programy výdajů; 

7. zdůrazňuje zejména výhody spojené s používáním technik mikro-financování, pokud jde 
o místní hospodářský rozvoj a zapojení obyvatelstva – zejména žen – do rozvoje;

8. vyzývá mezinárodní finanční instituce, včetně vícestranných bank pro rozvoj, aby 
rozvojové země podporovaly při překonávání soudobé krize, obnově růstu, budovávání 
posílených tržních a obchodních kapacit a obnově přístupu těchto zemí k úvěrům a 
k soukromým kapitálovým tokům;

9. vyzývá rozvinuté země, aby zajistily, že budou mít tyto instituce dostatek zdrojů, aby 
mohly být plně operační a naplno hrát svou úlohu; v této souvislosti vítá skutečnost, že 
ministři financí a guvernéři centrálních bank G7 dne 14. února 2009 uznali, že 
„reformovaný MMF s dodatečnými zdroji je klíčový pro účinnou a pružnou reakci na 
probíhající krizi“;

10. vyzývá země AKT, aby zvýšily transparentnost národních výdajů, a předešly tak obavám 
dárcovských zemí;

Strukturální opatření na snížení zranitelnosti států AKT vůči vnějším šokům

11. zdůrazňuje, že pro hospodářský růst, zaměstnanost a snižování chudoby mají zásadní 
význam volný a spravedlivý obchod, tržní principy podporující investice, podnikání 
a inovace a efektivně regulované finanční trhy;

12. naléhavě vyzývá členské státy EU a země AKT, aby v reakci na hospodářskou krizi 
nevytvářely protekcionistické bariéry v mezinárodním obchodu; 

13. naléhavě vyzývá členské státy EU, aby nalezly a plně uplatnily opatření mimo finanční 
sektor, která by měla dopad na rozvoj zemí AKT, včetně např. transferu technologie, 
který posiluje budování kapacit a umožňuje rozvoj výzkumu a infrastruktury;

14. zdůrazňuje, že je třeba posílit proces regionální integrace států AKT, a vyzývá obzvláště 
k tomu, aby byly dopady krize zohledňovány při vyjednávání dohod o hospodářském 
partnerství mezi státy AKT a EU;
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15. připomíná, že hospodářská krize dále posílila nezbytnost toho, aby členské státy EU 
uplatňovaly přístup k přistěhovalectví, který je v souladu s rozvojovými cíli, a to jak 
z hospodářského hlediska (finanční toky od přistěhovalců), tak pokud jde o sociální 
a kulturní otázky (úloha diaspory);

16. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba reformovat mezinárodní finanční správu, včetně 
architektury a fungování finančního systému, což předpokládá plné a rovnoprávné 
začlenění zemí AKT do mezinárodních finančních orgánů s cílem zvýšit jejich 
reprezentativnost tak, aby odrážely různorodost národních, regionálních a mezinárodních 
zájmů a aby byla posílena jejich legitimita; 

17. vyzývá k tomu, aby mezinárodní společenství dokončilo cyklus jednání o obchodu pro 
rozvoj z Dohá, a to způsobem, který by byl pro všechny strany uspokojivý;

18. je přesvědčen, že dopady krize na státy AKT mohou sloužit jako pobídka, která tyto státy 
povede k zamyšlení se nad diverzifikací jejich produkce a nad transformací komodit 
s cílem zvýšit jejich přidanou hodnotu, což by zlepšilo podmínky, za kterých se účastní 
obchodu, a zmírnilo nestálost cen surovin;

19. pověřuje své spolupředsedy, aby předali toto usnesení Radě ministrů AKT-EU, 
Evropskému parlamentu, Evropské komisi, předsednictví Rady EU, Africké unii, 
Panafrickému parlamentu, Světové bance, MMF a FAO. 


