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PRÆAMBEL

Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU gav på sit møde den 24. 
november 2008 sit Udvalg om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel tilladelse til at 
udarbejde en betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 2, stk. 8, om den finansielle 
krises betydning for AVS-staterne.

På sit møde den 11. februar 2009 udnævnte Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og 
Handel Joseph K. Mugambé (Uganda) som AVS-ordfører og Hans-Peter Mayer som EU-
ordfører.

Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel behandlede udkastet til betænkning 
på sine møder den ...

På sidstnævnte møde vedtog Udvalget det medfølgende udkast til forslag til beslutning. 

Følgende var til stede under afstemningen: ...

Beslutningen blev fremlagt til vedtagelse den ...
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FORSLAG TIL BESLUTNING

om den finansielle krises betydning for AVS-staterne

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

 der samledes i Prag (Den Tjekkiske Republik) den 4.-9. april 2009,

 der henviser til sin forretningsordens artikel 17, stk. 1, 

 der henviser til målsætningerne i partnerskabsaftalen mellem på den ene side 
medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den 
anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev underskrevet i 
Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen) og alle senere ændringer, 

 der henviser til FN’s 2015-mål, navnlig forpligtelsen til at etablere et globalt partnerskab 
for udvikling, og konklusionerne og anbefalingerne fra FN's møde på højt plan i New 
York den 25. september 2008, 

 der henviser til Monterreykonsensussen, som blev vedtaget på FN's internationale 
konference om udviklingsfinansiering den 21.-22. marts 2002, og Dohaerklæringen om 
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget den 2. december 2008 på den opfølgende 
internationale konference om udviklingsfinansiering, som skulle evaluere gennemførelsen 
af Monterreykonsensussen, 

 der henviser til Pariserklæringen om bistandseffektivitet af 2. marts 2005 og 
Accrahandlingsplanen, som blev vedtaget på Accra-forummet på højt plan om 
bistandseffektivitet, der fandt sted den 2.-4. september 2008, 

 der henviser til G20-erklæringen om den finansielle krise fra gruppens møder i hhv. 
Washington den 15. november 2008 og London den 2. april 2009,  

 der henviser til konklusionerne fra det uformelle rådsmøde for EU’s udviklingsministre 
(Prag, Den Tjekkiske Republik, den 29.-30. januar 2009),

 der henviser til appellen fra Verdensbankens direktør, Robert B. Zoellick, til de udviklede 
lande om at forpligte sig til at yde 0,7 % af deres vækstpakker til en ”sårbarhedsfond” til 
udviklingslandene1,

 der henviser til kommunikéet af 14. februar 2009 fra G7’s finansministre og 
nationalbankdirektører,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html.
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 der henviser til IMF-rapporten fra marts 2009 “Den globale finansielle krises betydning 
for lavindkomstlandene” (The Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income 
Countries),

A. der henviser til, at det globale finansielle og økonomiske system karakteriseres af 
stigende indbyrdes afhængighed mellem alle verdens lande,

B. der henviser til, at AVS-staterne ikke er ansvarlige for den finansielle og økonomiske 
krise, men snarere lider under dens konsekvenser,

C. der henviser til, at krisen ifølge den nyligt udkomne IMF-rapport “Den globale finansielle 
krises betydning for lavindkomstlandene” vil øge lavindkomstlandenes finansielle behov 
med mindst 25 mia. USD i 2009, og at Afrika syd for Sahara sandsynligvis vil blive 
særligt hårdt ramt,

D. der henviser til, at AVS-staterne er afhængige af eksport af råvarer, som står for 50 % af 
deres udenlandske valuta, og at krisen har medført et fald i eksportindtægterne for mange 
udviklingslande, overførsel af midler til disse lande, direkte udenlandske investeringer og 
officiel udviklingsbistand,   

E. der henviser til, at den økonomiske og finansielle krises indvirkning på AVS-staterne har 
brudt en cyklus af vedvarende økonomisk vækst, som går helt tilbage til 2004, og derved 
har bragt de opnåede fremskridt og opfyldelsen af 2015-målene i farezonen, 

F. der henviser til, at Doha-konferencen om udviklingsfinansiering fokuserede på 
udviklingsspørgsmål på mellemlangt sigt, samtidig med at den indkredsede en række mål 
for grundlæggende reformer, understregede behovet for en afbalancering af de 
økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af udvikling og anerkendte, at de 
nationale situationer er forskellige, 

1. minder om, at EU i lyset af sin stilling som hhv. AVS-staternes primære handelspartner, 
hovedkilde til pengeoverførsler fra migranter, den primære kilde for private investeringer 
og verdens største donor af officiel udviklingsbistand er nødt til at spille en afgørende 
rolle for at mildne krisens følgevirkninger i AVS-staterne;

Sikring af en kraftig og hurtig reaktion på krisen i AVS-staterne

2. opfordrer indtrængende donorlandene til på en koordineret måde seriøst at tage højde for 
krisens følgevirkninger i AVS-staterne under overholdelse af de principper, der blev 
fastsat i Pariserklæringen om bistandseffektivitet og gentaget i Accrahandlingsplanen, og 
i overensstemmelse med de løfter om udviklingsfinansiering, som blev afgivet i 
Monterrey og gentaget på Dohakonferencen og på G20-topmødet i Washington;

3. bekræfter på ny 2015-målenes betydning for fattigdomsbekæmpelsen og opfordrer til, at 
de forpligtelser, EU-landene har indgået om at øge den officielle udviklingsbistand til 
0,56 % af BNI i 2010 og til 0,7 % i 2015, respekteres og gennemføres; opfordrer til, at 
der indgås nye forpligtelser i relation til ambitiøse, flerårige tidsplaner, således at det 
bliver muligt at måle den gradvise stigning i bistandsbudgetterne;
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4. opfordrer donorlandene og AVS-staterne til direkte pengeforbrug på kort og mellemlangt 
sigt, som skal gå til de fattigste befolkningslag og til nøglesektorer (sundhed, uddannelse, 
infrastruktur i landområderne samt drikkevand og vand til de produktive sektorer), og til 
etablering og bevarelse af passende sociale sikringsordninger og sikkerhedsnet;

5. understreger, at denne type forbrug rammes hårdest i krisetider på trods af, at det er den 
type, der er bedst råd til, og som giver det bedste afkast på kort, mellemlangt og langt 
sigt, og på trods af at den kan skabe en kontracyklisk virkning;

6. opfordrer indtrængende donorlandene til at anvende denne hidtil usete krise som en 
katalysator for yderligere at udforske mulighederne for at finde innovative kilder til 
udviklingsfinansiering og for at finde nye kilder med henblik på at give 
udviklingslandene mulighed for at sprede deres indtægtskilder og gennemføre mere 
effektive, konkrete og operationelle forbrugsprogrammer; 

7. understreger i særdeleshed fordelene ved brugen af mikrofinansieringsteknikker, både i 
økonomisk henseende på lokalt niveau, men også for så vidt angår inddragelse af 
befolkningen, og navnlig kvinderne, i udviklingen;

8. opfordrer de internationale finansielle institutioner, herunder de multilaterale 
udviklingsbanker, til at støtte udviklingslandene i at bygge bro over den nuværende krise, 
genskabe væksten, opbygge øget markeds- og handelskapacitet og genetablere landenes 
adgang til kredit og private pengestrømme;

9. opfordrer de udviklede lande til at sikre, at de internationale finansielle institutioner har 
tilstrækkelige ressourcer til at være helt operationelle og til at spille deres rolle fuldt ud; 
glæder sig i denne forbindelse over den indrømmelse, som G7’s finansministre og 
nationalbankdirektører kom med den 14. februar 2009, om, at et reformeret IMF, som er 
udstyret med tilstrækkelige ressourcer, er af afgørende betydning for, at der kan reageres 
effektivt og fleksibelt på den nuværende krise;

10. opfordrer AVS-staterne til at øge åbenheden i deres nationale finanser for at imødegå 
donorlandenes uro;

Strukturelle foranstaltninger for at mindske AVS-staternes sårbarhed over for udefra 
kommende chokvirkninger

11. understreger, at fri og fair handel, markedsprincipper, fremme af investeringer, 
iværksætterånd og innovation samt effektivt regulerede finansielle markeder er afgørende 
for økonomisk vækst, beskæftigelse og fattigdomsbekæmpelse;

12. opfordrer indtrængende EU-medlemsstaterne og AVS-staterne til at undlade at skabe 
protektionistiske barrierer i den internationale handel som reaktion på den økonomiske 
krise; 

13. opfordrer indtrængende EU-medlemsstaterne til at overveje og fuldt ud at gennemføre 
foranstaltninger udover den finansielle sektor, som har indflydelse på udviklingen i AVS-
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staterne, herunder f.eks. teknologioverførsel, som fremmer kapacitetsopbygning og 
muliggør udvikling af forskning og infrastruktur;

14. understreger behovet for at styrke den regionale integrationsproces mellem AVS-staterne
og appellerer navnlig til, at der tages højde for krisens indflydelse under forhandlingerne 
om de økonomiske partnerskabsaftaler mellem AVS-staterne og EU;

15. minder om behovet – som er øget på grund af den økonomiske krise – for, at EU-
medlemsstaterne indfører en tilgang til migration, der er i overensstemmelse med 
udviklingsmålene både økonomisk set (pengeoverførsler fra migranter) og socialt og 
kulturelt set (diasporaens rolle);

16. understreger det presserende behov for at reformere den internationale finansielle 
forvaltning, herunder det finansielle systems arkitektur og virkemåde, hvilket forudsætter 
fuld og rimelig inddragelse af AVS-staterne i de internationale finansielle organer med 
henblik på at forbedre repræsentativiteten i disse organer og dermed afspejle 
mangfoldigheden af nationale, regionale og internationale interesser med større 
legitimitet; 

17. opfordrer det internationale samfund til at afslutte Doha-rundens forhandlinger om handel 
for udvikling på en måde, der er tilfredsstillende for alle parter;

18. mener, at krisens følgevirkninger i AVS-staterne kan stimulere dem til at påbegynde en 
overvejelsesproces omkring diversificering af produktionen og forarbejdning af råvarer 
med henblik på øget merværdi, hvilket vil forbedre bytteforholdet og afbøde 
råvareprisernes omskiftelighed;

19. pålægger sine formænd at sende denne beslutning til AVS-EU-Ministerrådet, Europa-
Parlamentet, Europa-Kommissionen, formandskabet for Det Europæiske Råd, Den 
Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament, Verdensbanken, IMF og FAO. 


