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MENETLUS

AKV–ELi parlamentaarse assamblee juhatus andis oma 24. novembri 2008. aasta koosolekul 
vastavalt töökorra artikli 2 lõikele 8 majandusarengu-, finants- ja kaubanduskomiteele loa 
koostada raport finantskriisi mõju kohta AKV riikidele.

Majandusarengu-, finants- ja kaubanduskomitee nimetas oma 11. veebruari 2009. aasta 
koosolekul Joseph K. Mugambé (Uganda) AKV kaasraportööriks ja Hans-Peter Mayeri ELi 
kaasraportööriks.

Majandusarengu-, finants- ja kaubanduskomitee arutas raporti projekti oma … koosolekutel.

Viimati nimetatud koosolekul võttis komisjon vastu resolutsiooni ettepaneku projekti …

Hääletuse ajal olid kohal: ...

Resolutsioon esitati vastuvõtmiseks ...
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

finantskriisi mõju kohta AKV riikidele

AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee,

 kohtudes Prahas (Tšehhi Vabariik) 4.–9. aprillil 2009. aastal;

 võttes arvesse töökorra artikli 17 lõiget 1;

 võttes arvesse eesmärke, mis on sätestatud 23. juunil 2000. aastal Cotonous allkirjastatud 
koostöölepingus ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide 
rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (Cotonou leping) 
ning kõiki selle lisasid;

 võttes arvesse ÜRO aastatuhande arengueesmärke, eelkõige kohustust luua ülemaailmne 
arengupartnerlus, ning 25. septembril 2008. aastal New Yorgis peetud ÜRO kõrgetasemelise 
kohtumise järeldusi ja soovitusi;   

 võttes arvesse 21.–22. märtsil 2002. aastal toimunud ÜRO rahvusvahelisel arengu 
rahastamise teemalisel konverentsil vastu võetud Monterrey konsensust ning arengu 
rahastamist käsitlevat Doha deklaratsiooni, mis võeti vastu 2. detsembril 2008. aastal arengu 
rahastamist käsitleval jätkukonverentsil, kus vaadati läbi Monterrey konsensuse 
rakendamine;

 võttes arvesse 2. märtsi 2005. aasta Pariisi deklaratsiooni abi tõhususe kohta ning 2.−4.
septembril 2008. aastal Accras toimunud kõrgetasemelisel abi tõhusust käsitleval foorumil 
vastu võetud Accra tegevuskava;

 võttes arvesse G20 15. novembril 2008. aastal Washingtonis ja 2. aprilli 2009. aastal 
Londonis toimunud finantskriisi teemaliste kohtumiste deklaratsioone;  

 võttes arvesse ELi arengukoostöö ministrite nõukogu mitteametlikul kohtumisel (Praha, 
Tšehhi Vabariik, 29.–30. jaanuar 2009) tehtud järeldusi;  

 võttes arvesse Maailmapanga presidendi Robert B. Zoellicki üleskutset arenenud riikidele 
eraldada 0,7 % oma stimuleerivate meetmete paketist arengumaadele mõeldud toetusfondi 
(“Vulnerability Fund”)1;

 võttes arvesse 14. veebruari 2009. aasta G7 rahandusministrite ja keskpankade presidentide 
kommünikeed;

 võttes arvesse Rahvusvahelise Valuutafondi 2009. aasta märtsi aruannet ülemaailmse 
finantskriisi mõju kohta madala sissetulekuga riikidele,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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A. arvestades, et maailma finants- ja majandussüsteemi iseloomustab maailma kõigi riikide 
järjest suurenev omavaheline sõltuvus;

B. arvestades, et AKV riigid ei ole finants- ja majanduskriisi eest vastutavad, vaid pigem 
kannatavad selle tagajärgede pärast;

C. arvestades, et vastavalt hiljuti avaldatud IMFi aruandele ülemaailmse finantskriisi mõju 
kohta madala sissetulekuga riikidele suurendab kriis madala sissetulekuga riikide 
rahastamisvajadusi 2009. aastal vähemalt 25 miljardi USA dollari võrra, kusjuures eriti 
tugevalt kannatab tõenäoliselt Sahara-tagune Aafrika;

D. arvestades, et AKV riigid sõltuvad toorme ekspordist, mis annab 50% nende 
välisvaluutatulust, ning kriis on vähendanud paljude arengumaade eksporditulusid, 
vahendite ülekandmist nendesse riikidesse, otseseid välisinvesteeringuid ja ametlikku 
arenguabi;  

E. arvestades, et majandus- ja finantskriisi mõju AKV riikidele on katkestanud 2004. aastast 
alates pidevalt toimunud majanduskasvu tsükli ning ohustab seetõttu saavutatud edusamme 
ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamist;  

F. arvestades, et arengu rahastamise teemalisel Doha konverentsil keskenduti keskmise 
tähtajaga arenguküsimustele ning määratleti mitmed põhjaliku reformiga seotud eesmärgid, 
rõhutades vajadust tasakaalustatud lähenemise järele arengu majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkonna-alaste aspektide vahel ning tunnistades riikide eri olukordi,

1. tuletab meelde, et EL peab etendama otsustavat rolli kriisi mõjude leevendamisel AKV 
riikides, arvestades tema positsiooni AKV riikide peamise kaubanduspartnerina ning seda, et 
EL on migrantide rahaülekannete peamine allikas, peamine erainvesteeringute tegija ning 
maailma suurim ametliku arenguabi andja;

Tagada kriisile AKV riikides tugev ja kiire reageerimine

2. nõuab tungivalt, et doonorriigid võtaksid tõsiselt ja kooskõlastatult arvesse kriisi mõju AKV 
riikidele, järgides põhimõtteid, mis on sätestatud Pariisi deklaratsioonis abi tõhususe kohta 
ja mida on korratud Accra tegevuskavas, ning arengu rahastamise lubadusi, mis anti 
Monterreys ja mida kinnitati uuesti Doha konverentsil ja G20 tippkohtumisel Washingtonis;

3. kinnitab taas aastatuhande arengueesmärkide tähtsust võitluses vaesuse vastu ning nõuab, et 
ELi liikmesriigid peaksid kinni oma lubadusest suurendada ametlikku arenguabi 0,56 %ni 
kogurahvatulust aastaks 2010 ja 0,7 %ni kogurahvatulust aastaks 2015 ning tegutseksid 
sellele vastavalt; nõuab uute kohustuste võtmist seoses ambitsioonikate mitmeaastaste 
ajakavadega, et abieelarvete järk-järgulist suurendamist oleks võimalik mõõta;

4. julgustab doonorriike ja AKV riike tegema lühiajalisi ja keskmise tähtajaga kulutusi kõige 
vaesemate elanikkonna kihtide heaks ja tähtsaimatesse sektoritesse (tervishoid, haridus, 
maapiirkondade infrastruktuur, joogivesi ja tootmissektorid) ning asjakohaste 
sotsiaalkaitsesüsteemide ja turvavõrkude loomisesse ja säilitamisse;
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5. rõhutab, et seda liiki kulutusi mõjutab kriisiaeg kõige rohkem olenemata sellest, et need on 
rahaliselt kõige taskukohasemad ning lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis kõige 
tulusamad ning et neil võib olla antitsükliline mõju;

6. nõuab tungivalt, et doonorriigid kasutaksid praegust ennenägematut kriisi katalüsaatorina, et 
sügavamalt uurida olemasolevaid võimalusi seoses arengu rahastamise uudsete allikatega, 
ning leiaksid uusi võimalusi, et arengumaad saaksid mitmekesistada oma tuluallikaid ja 
rakendada tõhusamaid, konkreetsemaid ja toimivamaid rahastamiskavasid;  

7. rõhutab eelkõige mikrorahastamise meetodite kasutamisest tulenevat kasu, mis 
majanduslikus mõttes avaldub kohalikul tasandil, kuid tuleb kasuks ka elanikkonna, eriti 
naiste kaasamisel arengusse;

8. palub rahvusvahelistel finantsasutustel, sealhulgas mitmepoolsetel arengupankadel, toetada 
arengumaid praegusest kriisist ülesaamisel, majanduskasvu taastamisel, turu- ja 
kaubandusmahu suurendamisel ning nende riikide juurdepääsul laenudele ja erakapitalile;

9. palub arenenud riikidel tagada, et rahvusvahelistel finantsasutustel oleksid piisavad 
vahendid maksimaalseks toimimiseks ja oma rolli täielikuks täitmiseks; tunneb sellega 
seoses heameelt G7 rahandusministrite ja keskpankade presidentide 14. veebruaril 2009. 
aastal antud kinnitusest, et reformitud IMF, millele on antud lisavahendeid, on praegusele 
kriisile tõhusalt ja paindlikult reageerimisel otsustava tähtsusega;

10. kutsub AKV riike üles suurendama läbipaistvust oma riikide rahanduses, et kõrvaldada 
doonorriikide kahtlusi;

Struktuurimeetmed, et vähendada AKV riikide kaitsetust väliste vapustuste puhul

11. rõhutab, et vaba ja õiglane kaubandus, turupõhimõtted, investeerimise edendamine, 
ettevõtlus ja innovatsioon ning tõhusalt reguleeritud finantsturud on majanduskasvu ja 
tööhõive edendamise ja vaesuse vähendamise alustoed;

12. nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid ja AKV riigid hoiduksid majanduskriisile reageerides 
protektsionistlike tõkete loomisest rahvusvahelises kaubanduses;

13. nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid kaaluksid ja rakendaksid täiel määral finantssektori 
väliseid meetmeid, millel on mõju AKV riikide arengule, sealhulgas näiteks tehnosiiret, mis 
aitab kaasa suutlikkuse tõstmisele ja võimaldab teadus- ja uurimistegevusel ning 
infrastruktuuril areneda;

14. rõhutab vajadust tugevdada AKV riikide piirkondlikku integratsiooni ning palub kriisi 
mõjusid eriti arvesse võtta AKV riikide ja ELi vaheliste majanduspartnerluslepingute 
läbirääkimistel;

15. tuletab ELi liikmesriikide meelde majanduslanguse tõttu suurenenud vajadust rakendada 
rände suhtes sellist lähenemisviisi, mis vastab arengueesmärkidele nii majanduslikus 
(migrantide rahaülekanded) kui ka sotsiaalses ja kultuurilises mõttes (diasporaa roll);
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16. rõhutab, et finantssüsteemi ülesehitust ja toimimist hõlmav rahvusvaheline finantsjuhtimine 
vajab kiiret reformimist, mille eeltingimuseks on AKV riikide täielik ja võrdõiguslik 
kaasamine rahvusvahelistesse finantsorganitesse, et parandada nende organite esindatust 
ning seega kajastada õiguspärasemalt erinevaid riiklikke, piirkondlikke ja rahvusvahelisi 
huve;  

17. kutsub rahvusvahelist üldsust üles lõpule viima arengu eesmärgil peetavate 
kaubandusläbirääkimiste Doha vooru nii, et see rahuldaks kõiki pooli;

18. usub, et kriisi mõju AKV riikidele võib neid motiveerida kaaluma tootmise 
mitmekesistamist ja toorme töötlemist lisaväärtuse suurendamiseks, mille tulemusena 
paraneksid kaubandustingimused ja väheneks tooraine hindade kõikumine;

19. teeb kaaspresidentidele ülesandeks edastada käesolev resolutsioon AKV–ELi ministrite 
nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile, ELi Nõukogu eesistujariigile, 
Aafrika Liidule, Üleaafrikalisele Parlamendile, Maailmapangale, Rahvusvahelisele 
Valuutafondile ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonile.


