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ASIAN KÄSITTELY

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen puhemiehistö valtuutti 
24. marraskuuta 2008 pitämässään kokouksessa taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja 
kaupan valiokunnan laatimaan työjärjestyksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti mietinnön 
rahoituskriisin vaikutuksesta AKT-valtioihin.

Taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunta nimitti 11. helmikuuta 2009 
pitämässään kokouksessa Joseph K. Mugambén (Uganda) AKT:n yhteisesittelijäksi ja Hans-
Peter Mayerin EU:n yhteisesittelijäksi.

Taloudellisen kehityksen, rahoituksen ja kaupan valiokunta käsitteli mietintöluonnosta ... 
pitämissään kokouksissa.

Jälkimmäisessä kokouksessa valiokunta hyväksyi seuraavan luonnoksen 
päätöslauselmaesitykseksi. 

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: ...

Päätöslauselma jätettiin hyväksyttäväksi ...
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

rahoituskriisin vaikutuksesta AKT-valtioihin

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous, joka

 kokoontui Prahassa (Tšekissä) 4.–9. huhtikuuta 2009,

 ottaa huomioon työjärjestyksensä 17 artiklan 1 kohdan, 

 ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) ryhmän 
jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 
2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimuksen) ja kaikkien siihen 
tehtyjen muutosten tavoitteet, 

 ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteet, erityisesti 
maailmanlaajuisen kehityskumppanuuden perustamista koskevan sitoumuksen, sekä New 
Yorkissa 25. syyskuuta 2008 pidetyn YK:n korkean tason kokouksen päätelmät ja 
suositukset, 

 ottaa huomioon 21. ja 22. maaliskuuta 2002 pidetyssä kehitysrahoitusta koskevassa YK:n 
kansainvälisessä konferenssissa hyväksytyn Monterreyn konsensuksen ja 2. joulukuuta 
2008 annetun kehitysrahoitusta koskevan Dohan julistuksen, joka hyväksyttiin 
Monterreyn konsensuksen täytäntöönpanoa tarkastelevassa kansainvälisessä 
kehitysrahoituksen seurantakonferenssissa, 

 ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2005 hyväksytyn, avun tuloksellisuutta koskevan Pariisin 
julistuksen ja Accrassa 2.–4. syyskuuta 2008 pidetyssä avun tuloksellisuutta käsittelevässä 
korkean tason foorumissa hyväksytyn Accran toimintasuunnitelman, 

 ottaa huomioon G20-ryhmän Washingtonissa 15. marraskuuta 2008 ja Lontoossa 
2. huhtikuuta 2009 pitämissään rahoituskriisiä käsittelevissä kokouksissa antamat 
julkilausumat, 

 ottaa huomioon EU:n kehitysyhteistyöministerien neuvoston Prahassa (Tšekissä) 29. ja 
30. tammikuuta 2009 pitämän epävirallisen kokouksen päätelmät,

 ottaa huomioon Maailmanpankin pääjohtajan Robert B. Zoellickin teollisuusmaille 
esittämän vetoomuksen, jonka mukaan ne kohdentaisivat 0,7 prosenttia 
elvytyspaketeistaan haavoittuville maille tarkoitettuun rahastoon kehitysmaiden 
auttamiseksi1,

 ottaa huomioon G7-ryhmän valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien 
14. helmikuuta 2009 antaman tiedonannon,

                                               
1. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 ottaa huomioon Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) maaliskuussa 2009 julkaiseman 
raportin maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksista matalan tulotason maihin,

A. ottaa huomioon, että maailmanlaajuisessa rahoitus- ja talousjärjestelmässä maailman 
valtiot ovat yhä riippuvaisempia toisistaan,

B. toteaa, että AKT-valtiot eivät ole vastuussa rahoitus- ja talouskriisistä vaan pikemminkin 
kärsivät sen seurauksista,

C. ottaa huomioon, että maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksista matalan tulotason 
maihin äskettäin julkaistun IMF-raportin mukaan kriisi lisää kyseisten maiden 
rahoitustarpeita vähintään 25 miljardia dollaria vuonna 2009 ja vaikuttanee erityisen 
voimakkaasti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan,

D. ottaa huomioon, että AKT-valtiot ovat riippuvaisia perushyödykkeiden viennistä, josta ne 
saavat 50 prosenttia valuuttatuloistaan, ja että kriisi on vähentänyt monien kehitysmaiden 
vientituloja, varojen siirtoa kyseisiin maihin, suoria ulkomaisia sijoituksia ja julkista 
kehitysapua,  

E. toteaa, että talous- ja rahoituskriisin vaikutuksesta AKT-valtioissa vuodesta 2004 jatkunut 
talouskasvu on pysähtynyt, mikä vaarantaa paitsi saavutetun edistyksen myös 
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen, 

F. ottaa huomioon, että kehitysrahoitusta käsitelleessä Dohan konferenssissa keskityttiin 
keskipitkän aikavälin kehityskysymyksiin, yksilöitiin useita perusluonteiseen 
uudistukseen liittyviä tavoitteita, korostettiin kehityksen taloudellisten, yhteiskunnallisten 
ja ympäristöä koskevien näkökohtien tasapainottamisen tarvetta sekä tunnustettiin eri 
valtioiden erilaiset tilanteet,

1. palauttaa mieliin, että EU:n on oltava ratkaisevassa asemassa lievitettäessä kriisin 
vaikutuksia AKT-valtioihin, sillä se on AKT-valtioiden tärkein kauppakumppani, 
maahanmuuttajien pääasiallinen rahalähetysten lähde, suurin yksityisten sijoitusten 
tarjoaja ja maailman merkittävin julkisen kehitysavun antaja;

Tehokkaita ja nopeita toimia AKT-valtioiden kriisin ratkaisemiseksi

2. kehottaa avunantajamaita ottamaan vakavasti ja koordinoidusti huomioon kriisin 
vaikutukset AKT-valtioihin avun tuloksellisuutta koskevassa Pariisin julistuksessa 
vahvistettuja ja Accran toimintasuunnitelmassa toistettuja periaatteita noudattaen sekä 
Monterreyssa annettujen ja Dohan konferenssissa ja G20-ryhmän huippukokouksessa 
Washingtonissa vahvistettujen kehitysrahoitusta koskevien sitoumusten mukaisesti;

3. toistaa, että vuosituhannen kehitystavoitteet ovat tärkeitä köyhyyden torjunnassa, ja 
kehottaa kunnioittamaan ja toteuttamaan EU:n jäsenvaltioiden tekemiä sitoumuksia, 
joiden mukaan julkinen kehitysapu nostetaan 0,56 prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2010 
mennessä ja 0,7 prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2015 mennessä; kehottaa laatimaan 
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kunnianhimoisiin monivuotisiin suunnitelmiin uusia sitoumuksia, jotta kehitysavun 
määrärahojen asteittaista lisääntymistä voitaisiin mitata;

4. kannustaa avunantajamaita ja AKT-valtioita ohjaamaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin 
rahoitusta köyhimmille väestöryhmille ja avainaloille (terveys, koulutus, maaseudun 
infrastruktuuri, juomavesi ja vesi tuotannonaloille) sekä asianmukaisten sosiaalisen 
suojelun järjestelmien ja turvaverkkojen perustamiseksi ja säilyttämiseksi;

5. korostaa, että kriisi vaikuttaa pahimmin juuri tällaiseen rahoitukseen, vaikka se on 
taloudellisesti edullisinta ja lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kannattavinta ja 
vaikka sillä saattaa olla suhdanteita tasoittava vaikutus;

6. kehottaa avunantajamaita käyttämään tätä ennennäkemätöntä kriisiä kimmokkeena ja 
selvittämään tarkemmin innovatiivisiin kehitysrahoituslähteisiin liittyviä olemassa olevia 
mahdollisuuksia sekä etsimään uusia mahdollisuuksia, jotta kehitysmaat voivat 
monipuolistaa tulonlähteitään ja panna täytäntöön entistä tehokkaampia, konkreettisia ja 
toimivia meno-ohjelmia; 

7. korostaa erityisesti mikrorahoitusjärjestelyjen käyttöön liittyviä etuja paitsi paikalliselle 
taloudelle myös väestön ja etenkin naisten osallistumisessa kehitykseen;

8. kehottaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, myös monenvälisiä kehityspankkeja, tukemaan 
kehitysmaita, jotta ne voivat selviytyä nykyisestä kriisistä, jatkaa kasvua, lisätä 
markkinoiden ja kaupan kapasiteettia sekä päästä jälleen osallisiksi luottovirroista ja 
yksityisistä pääomista;

9. kehottaa teollisuusmaita varmistamaan, että kansainväliset rahoituslaitokset saavat 
riittävästi resursseja ollakseen täysin toimintakykyisiä ja voidakseen toimia 
täysipainoisesti; suhtautuu tältä osin myönteisesti G7-ryhmän valtiovarainministerien ja 
keskuspankkien pääjohtajien 14. helmikuuta 2009 antamaan lausuntoon, jonka mukaan 
uudistettu IMF, jonka resursseja on lisätty, on erittäin tärkeässä asemassa, jotta nykyiseen 
kriisiin voidaan puuttua tehokkaasti ja joustavasti;

10. kehottaa AKT-valtioita lisäämään kansantalouden avoimuutta, jotta voidaan torjua 
avunantajamaiden huolenaiheita;

Rakenteellisia toimia, joilla vähennetään AKT-valtioiden haavoittuvuutta ulkoisille 
häiriöille

11. korostaa, että vapaa ja oikeudenmukainen kauppa, markkinaperiaatteet, investointien 
edistäminen, yrittäjyys ja innovointi sekä tehokkaasti säännellyt rahoitusmarkkinat ovat 
talouskasvun, työllisyyden ja köyhyyden vähentämisen perusehtoja;

12. kehottaa sekä EU:n jäsenvaltioita että AKT-valtioita olemaan luomatta protektionistisia 
kansainvälisen kaupan esteitä talouskriisin takia; 

13. kehottaa EU:n jäsenvaltioita harkitsemaan ja täysimääräisesti toteuttamaan rahoitusalan 
ulkopuolisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat AKT-valtioiden kehitykseen, kuten 
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teknologian siirtoa, jonka avulla voidaan kehittää toimintaedellytyksiä sekä tutkimusta ja 
infrastruktuuria;

14. korostaa, että alueellista yhdentymiskehitystä on vahvistettava AKT-valtioissa, ja 
kehottaa erityisesti ottamaan huomioon kriisin vaikutukset AKT-valtioiden ja EU:n 
välisiä talouskumppanuussopimuksia koskevissa neuvotteluissa;

15. palauttaa mieliin, että talouskriisin aikana on entistäkin tärkeämpää, että EU:n 
jäsenvaltioissa otetaan käyttöön sellainen maahanmuuttoa koskeva lähestymistapa, joka 
on johdonmukainen kehitystavoitteiden kanssa paitsi taloudellisesti (maahanmuuttajien 
rahalähetykset) myös yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti (maahanmuuttajayhteisöjen 
merkitys);

16. korostaa, että on tarpeen pikaisesti uudistaa kansainvälistä rahoitusmarkkinoiden 
hallintaa, mihin sisältyy rahoitusjärjestelmän rakenne ja toiminta, ja että tämä edellyttää, 
että AKT-valtiot otetaan täysimääräisesti ja tasapuolisesti mukaan kansainvälisiin 
rahoitusalan elimiin, jotta voidaan parantaa tällaisten elinten edustavuutta ja jotta niissä 
voidaan siten entistä perustellummin ottaa huomioon erilaiset kansalliset, alueelliset ja 
kansainväliset edut; 

17. kehottaa kansainvälistä yhteisöä saattamaan päätökseen kauppaneuvotteluja koskevan 
Dohan kehityskierroksen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla;

18. katsoo, että kriisin vaikutukset AKT-valtioihin voivat toimia AKT-valtioille 
kimmokkeena, joka saa ne pohtimaan tuotannon monipuolistamista ja perushyödykkeiden 
jalostusta lisäarvon nostamiseksi, jolloin voitaisiin parantaa kauppavaihdon ehtoja ja 
lievittää raaka-ainehintojen heilahteluja;

19. kehottaa yhteispuheenjohtajia välittämään tämän päätöslauselman AKT–EU-
ministerineuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle, EU:n neuvoston 
puheenjohtajavaltiolle, Afrikan unionille, yleisafrikkalaiselle parlamentille, 
Maailmanpankille, Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestölle (FAO). 


