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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Νοεμβρίου 2008, το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ εξουσιοδότησε την Επιτροπή Οικονομικής 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου και εκπονήσει έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 2, 
παράγραφος 8, του Κανονισμού της, σχετικά με την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
επί των κρατών ΑΚΕ.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Εμπορίου όρισε τον Joseph K. Mugambé (Ουγκάντα) ως συνεισηγητή της 
πλευράς ΑΚΕ, και τον Hans-Peter Mayer ως συνεισηγητή της πλευράς ΕΕ.

Η Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου εξέτασε το σχέδιο έκθεσης 
κατά τις συνεδριάσεις της στις …

Κατά την τελευταία συνεδρίαση, ενέκρινε το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος ... 

Στην ψηφοφορία παρίσταντο οι: ...

Το ψήφισμα κατατέθηκε προς έγκριση στις ...
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

σχετικά με την επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης επί των κρατών ΑΚΕ

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

 συνελθούσα στην Πράγα (Δημοκρατία της Τσεχίας) από τις 4 έως τις 9 Απριλίου 2009,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού της,

 έχοντας υπόψη τους στόχους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της 
ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) αφενός και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο 
Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού) καθώς και όλες τις τροποποιήσεις 
της,

 έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως 
τη δέσμευση για τη θέσπιση σφαιρικής εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη, καθώς και τα 
πορίσματα και τις συστάσεις της συνάντησης υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ που 
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2008,

 έχοντας υπόψη τη Συναίνεση του Μοντερέι, που εγκρίθηκε κατά τη διεθνή διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (21 και 22 Μαρτίου 2002), καθώς 
και τη Δήλωση της Ντόχα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που εγκρίθηκε στις 2 
Δεκεμβρίου 2008 κατά τη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που 
διεξήχθη εν συνεχεία προς επισκόπηση της υλοποίησης της Συναίνεσης του Μοντερέι,

 έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού της 2ας Μαρτίου 2005 σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας και την ατζέντα δράσης της Accra που εγκρίθηκε από το 
φόρουμ υψηλού επιπέδου της Accra που συνήλθε από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2008 για 
την αποτελεσματικότητα της βοήθειας,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας G20 κατά τις συναντήσεις για τη χρηματοπιστωτική 
κρίση που πραγματοποίησε στην Ουάσιγκτον στις 15 Νοεμβρίου 2008 και στο Λονδίνο στις 
2 Απριλίου 2009,

 έχοντας υπόψη τα πορίσματα της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου των Υπουργών 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας της ΕΕ (Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας, 29 και 30 Ιανουαρίου 
2009),

 έχοντας υπόψη την έκκληση του Προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας, Robert B. Zoellick, 
προς τις αναπτυγμένες χώρες να αφιερώσουν το 0,7% των πακέτων τόνωσης σε ένα ‘Ταμείο 
Τρωτότητας’ υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών(1),

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 14ης Φεβρουαρίου 2009 των Υπουργών Οικονομικών 
της Ομάδας G7 και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΝΤ "Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης για 
τις χώρες χαμηλού εισοδήματος" του Μαρτίου 2009,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα 
χαρακτηρίζεται από την εντεινόμενη αλληλεξάρτηση όλων των χωρών της υφηλίου,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΑΚΕ δεν ευθύνονται για την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά υφίστανται μάλλον τις επιπτώσεις της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του ΔΝΤ "Οι
επιπτώσεις της παγκόσμια οικονομικής κρίσης για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος", η 
κρίση θα "αυξήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των χωρών χαμηλού εισοδήματος κατά 
τουλάχιστον 25 δισ. $ ΗΠΑ το 2009", με τη νοτίως της Σαχάρας Αφρική να πλήττεται 
ιδιαίτερα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΑΚΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές βασικών προϊόντων 
που εκπροσωπούν το 50% του αλλοδαπού συναλλάγματος, και ότι η κρίση προκάλεσε 
μείωση των εξ εξαγωγών εσόδων πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, της μεταφοράς 
κονδυλίων προς τις χώρες αυτές, των εξωτερικών άμεσων επενδύσεων και της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίπτωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης επί των 
χωρών ΑΚΕ διέκοψε ένα κύκλο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης που είχε αρχίσει το 2004, 
διακυβεύοντας έτσι την επιτευχθείσα πρόοδο, καθώς και την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη της Ντόχα για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
επικεντρώθηκε στα θέματα μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης, προσδιορίζοντας διάφορους 
στόχους σχετικά με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπημένης 
προσέγγισης των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της ανάπτυξης και 
δεχόμενη την ποικιλομορφία των εθνικών καταστάσεων,

1. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά το 
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης επί των χωρών ΑΚΕ, δεδομένης της θέσεώς της ως 
βασικού εμπορικού εταίρου των χωρών ΑΚΕ, πρωταρχικής πηγής εμβασμάτων 
μεταναστών, κύριου παρόχου ιδιωτικών επενδύσεων και μεγαλύτερου δωρητή επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας της υφηλίου·

Εγγύηση ισχυρής και ταχείας αντίδρασης στην κρίση που πλήττει τις χώρες ΑΚΕ

2. παροτρύνει τις χώρες-δωρητές να λάβουν σοβαρά υπόψη, κατά συντονισμένο τρόπο, τις 
επιπτώσεις της κρίσης επί των χωρών ΑΚΕ, τηρώντας τις αρχές που θεσπίζει η Δήλωση του 
Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και υιοθετεί η ατζέντα δράσης της 
Accra, και σύμφωνα με τις υποσχέσεις χρηματοδότησης για ανάπτυξη που διατυπώθηκαν 
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στο Μοντερέι και επιβεβαιώθηκαν κατά τη Διάσκεψη της Ντόχα και τη διάσκεψη κορυφής 
της ομάδας G20 στην Ουάσιγκτον·

3. επιβεβαιώνει τη σημασία των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και ζητεί να γίνουν σεβαστές και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν 
κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,56% του ΑΕΕ 
μέχρι το 2010 και σε 0,7% έως το 2015· ζητεί νέες δεσμεύσεις με φιλόδοξα πολυετή 
χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η καταμέτρηση της σταδιακής αύξησης 
των προϋπολογισμών για τη βοήθεια·

4. ενθαρρύνει τις χώρες-δωρητές και τις χώρες ΑΚΕ να διοχετεύσουν βραχυ- και 
μεσοπρόθεσμες δαπάνες προς τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα και βασικούς τομείς 
(υγεία, παιδεία, αγροτικές υποδομές, πόσιμο ύδωρ και παραγωγικοί τομείς), καθώς και προς 
τη δημιουργία και διατήρηση των κατάλληλων συστημάτων και δικτύων ασφαλείας στον 
τομέα της κοινωνικής προστασίας·

5. τονίζει ότι τέτοιες δαπάνες πλήττονται χειρότερα σε καιρούς κρίσης, παρότι είναι οι πλέον 
προσιτές από οικονομικής απόψεως και οι πλέον ωφέλιμες βραχυ-, μεσο- και 
μακροπρόθεσμα, και παρά το δυναμικό τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των κυκλικών 
επιπτώσεων·

6. παροτρύνει τις χώρες-δωρητές να χρησιμοποιήσουν αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση 
ως καταλύτη για την περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων όσον αφορά καινοτόμους πηγές 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης και για τον προσδιορισμό νέων πηγών, ούτως ώστε να 
μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους και να 
εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά, απτά και λειτουργικά προγράμματα δαπανών·

7. τονίζει, ειδικότερα, τα οφέλη για την ανάπτυξη που συνδέονται με τη χρήση τεχνικών 
μικρο-χρηματοδότησης, από οικονομικής απόψεως σε τοπικό επίπεδο αλλά και από 
απόψεως συμμετοχής του πληθυσμού, και ιδίως των γυναικών·

8. καλεί τους Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΔΧΟ), συμπεριλαμβανομένων των 
πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες για την 
αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, την αποκατάσταση της μεγέθυνσης, την ανάπτυξη 
ενισχυμένου δυναμικού της αγοράς και του εμπορίου και την αποκατάσταση της πρόσβασης 
των χωρών σε δάνεια και ροές ιδιωτικών κεφαλαίων·

9. καλεί τις αναπτυγμένες χώρες να διασφαλίσουν ότι οι ΔΧΟ διαθέτουν επαρκείς πόρους 
ώστε να είναι πλήρως λειτουργικοί και να εκπληρούν πλήρως το ρόλο τους· χαιρετίζει 
σχετικά την αναγνώριση των υπουργών οικονομικών της ομάδας G7 και των διοικητών των 
κεντρικών τραπεζών την 14η Φεβρουαρίου 2009 ότι "ένα μεταρρυθμισμένο ΔΝΤ, 
προικισμένο με πρόσθετους πόρους, είναι ζωτικό για την αποτελεσματική και εύκαμπτη 
αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης"·

10. καλεί τις χώρες ΑΚΕ να αυξήσουν τη διαφάνεια των εθνικών οικονομικών τους, ούτως 
ώστε να ικανοποιήσουν τις ανησυχίες των χωρών-δωρητών·
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Διαρθρωτικά μέτρα για να μειωθεί η ευπάθεια των χωρών ΑΚΕ έναντι εξωγενών 
κλονισμών

11. τονίζει ότι το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, οι αρχές της αγοράς, η προώθηση των 
επενδύσεων, το επιχειρηματικό πνεύμα και η καινοτομία, καθώς και η αποτελεσματική 
ρύθμιση των αγορών συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και του περιορισμού της φτώχειας·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τις χώρες ΑΚΕ να αποφύγουν τη δημιουργία 
προστατευτικών φραγμών του διεθνούς εμπορίου ως αντίδραση στην οικονομική κρίση·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν, και να εφαρμόσουν πλήρως, μέτρα εκτός 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ, 
συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της μεταφοράς τεχνολογίας, η οποία ενισχύει την 
οικοδόμηση δυναμικού και επιτρέπει την ανάπτυξη της έρευνας και των υποδομών·

14. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των 
χωρών ΑΚΕ, και, ιδίως, απευθύνει έκκληση να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κρίσης 
κατά τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των 
χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ·

15. υπενθυμίζει την ανάγκη, που έχει ενταθεί από την οικονομική κρίση, να εφαρμόσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ προσέγγιση της μετανάστευσης που να είναι συμβατή προς τους 
αναπτυξιακούς στόχους, τόσο από οικονομικής απόψεως (εμβάσματα μεταναστών), όσο και 
από κοινωνικής και πολιτιστικής απόψεως (ρόλος της διασποράς)·

16. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να μεταρρυθμιστεί η διεθνής χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση, ώστε να καλύπτει την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, γεγονός που προϋποθέτει την πλήρη και ισότιμη 
ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς προκειμένου να 
βελτιωθεί η αντιπροσωπευτικότητά τους και, επομένως, να αντικατοπτρίζεται η 
ποικιλομορφία των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών συμφερόντων με μεγαλύτερη 
νομιμότητα·

17. καλεί τη διεθνή κοινότητα να ολοκληρώσει τον κύκλο εμπορικών διαπραγματεύσεων της 
Ντόχα για την ανάπτυξη κατά τρόπο ικανοποιητικό για όλες τις πλευρές·

18. πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης επί των χωρών ΑΚΕ μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο 
για να αρχίσουν οι χώρες ΑΚΕ μια διαδικασία προβληματισμού όσον αφορά τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής και την κατεργασία των βασικών προϊόντων ούτως ώστε να 
αυξάνεται η προστιθέμενη αξία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των όρων συναλλαγής και τον 
περιορισμό της αστάθειας των τιμών των βασικών προϊόντων·

19. αναθέτει στους συμπροέδρους της να διαβιβάσουν το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο 
Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Αφρικανική Ένωση, στο Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο, στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο ΔΝΤ και στον FAO.


