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ELJÁRÁSI OLDAL

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. november 24-i ülésén engedélyezte a 
Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság részére, hogy az eljárási szabályzat 
2. cikkének (8) bekezdése szerint jelentést készítsen a pénzügyi válság AKCS-államokra
gyakorolt hatásáról.

A Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság 2009. február 11-i ülésén az 
AKCS társelőadójának Joseph K. Mugambét (Uganda) és az EU társelőadójának Hans-Peter 
Mayert jelölte ki. 

A Gazdasági Fejlesztési, Pénzügyi és Kereskedelmi Bizottság ...-i ülésein megvizsgálta a 
jelentéstervezetet. 

Az utóbbi ...-i ülésén elfogadta az állásfoglalásra irányuló indítványt. 

A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen:

Az állásfoglalást ...-án/én elfogadásra terjesztették elő.
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ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A pénzügyi válság AKCS-államokra gyakorolt hatásáról

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

 2009. április 4–9-én Prágában (Cseh Köztársaság) ülésezve,

 tekintettel eljárási szabályzata 17. cikkének (1) bekezdésére, 

 tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az 
Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi 
megállapodás (Cotonoui Megállapodás) és valamennyi módosításának célkitűzéseire,  

 tekintettel az Egyesült Nemzetek Millenniumi Fejlesztési Céljaira, különösen a globális 
fejlesztési partnerség létrehozására irányuló kötelezettségvállalásra, valamint a New Yorkban 
2008. szeptember 25-én tartott magas szintű ENSZ-találkozó következtetéseire és ajánlásaira,  

 tekintettel az Egyesült Nemzetek fejlesztésfinanszírozásról szóló, 2002. március 21–22-i 
nemzetközi konferenciáján elfogadott monterrey-i konszenzusra és a fejlesztés 
finanszírozásáról szóló dohai nyilatkozatra, amelyet 2008. december 2-án a monterrey-i 
konszenzus végrehajtásának felülvizsgálatára irányuló, a fejlesztésfinanszírozásról szóló 
nemzetközi nyomon követési konferencián fogadtak el, 

 tekintettel a 2005. március 2-i, a támogatás hatékonyságáról szóló párizsi nyilatkozatra, 
valamint az accrai cselekvési programra, amelyet 2008. szeptember 2–4-én fogadtak el a 
támogatások hatékonyságáról szóló magas szintű fórumon Accrában, 

 tekintettel a G20-ak pénzügyi válságról szóló nyilatkozatára, amelyet 2008. november 15-én 
Washingtonban és 2009. április 2-án Londonban tartott ülésükön tettek,  

 tekintettel a fejlesztési együttműködésért felelős minisztereknek a Tanács nem hivatalos 
ülésén hozott következtetéseire (Prága, Cseh Köztársaság, 2009. január 29–30),

 tekintettel a Világbank elnökének, Robert B. Zoellicknek a fejlett országok felé intézett 
felhívására, amelyben kéri, hogy ösztönző csomagjaik 0,7%-át ajánlják fel a fejlődő országok 
„kiszolgáltatottsági alapja” számára1 ,

 tekintettel a G7-ek pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek 2009. február 14-én 
kiadott közleményére,

 tekintettel a globális pénzügyi válság alacsony jövedelmű országokra gyakorolt hatásairól 
szóló, 2009. márciusi IMF-jelentésre,

                                               
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. mivel a globális pénzügyi és gazdasági rendszerre jellemző, hogy a világ valamennyi 
országa növekvő mértékben kölcsönösen függ egymástól, 

B. mivel az AKCS-államok nem felelősek a pénzügyi és gazdasági válságért, hanem 
következményeinek elszenvedői,

C. mivel „A globális pénzügyi válság alacsony jövedelmű országokra gyakorolt hatásai” című, 
nemrégiben közzétett IMF-jelentés szerint a válság „legalább 25 milliárd amerikai dollárral 
fogja megnövelni az alacsony jövedelmű országok pénzügyi szükségleteit”, és az várhatóan 
a Szaharától délre fekvő afrikai országokat sújtja a leginkább, 

D. mivel az AKCS-országok a nyersnyagkiviteltől függnek, amely valutabevételük 50%-át 
teszi ki, és a válság számos fejlődő országban az exportbevételek, az ezen országokba 
irányuló tőketranszfer, a közvetlen külföldi befektetések és a hivatalos fejlesztési 
támogatások csökkenéséhez vezetett,   

E. mivel a gazdasági és pénzügyi válság AKCS-országokra gyakorolt hatása megtörte a 2004 
óta tartó folyamatos gazdasági növekedést, és ezzel veszélybe sodorja az eddig 
megvalósított fejlesztéseket, valamint a millenniumi fejlesztési célok teljesítését, 

F. mivel a fejlesztésfinanszírozásról szóló dohai konferencia középtávú fejlesztési témákra 
összpontosított, miközben az alapvető reformok tekintetében számos célkitűzést határozott 
meg, hangsúlyozva a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontok közötti 
egyensúlyra törekvő megközelítés szükségességét és elismerve az országok helyzetének 
különbözőségét,

1. emlékeztet arra, hogy az EU-tól elvárják, hogy döntő szerepet játsszon a válság AKCS-
országokra gyakorolt hatásainak enyhítésében, mivel az EU az AKCS-államok fő 
kereskedelmi partnere, a bevándorlóktól származó pénzátutalások legfontosabb forrása, a 
magánbefektetések legfőbb biztosítója és a világ legnagyobb hivatalos fejlesztési 
támogatója;   

A válságra adott határozott és gyors válasz biztosítása az AKCS-országokban 

2. sürgeti a támogató országokat, hogy komolyan és összehangolt módon vegyék számításba a 
válság AKCS-országokra gyakorolt hatásait a támogatás hatékonyságáról szóló párizsi 
nyilatkozatban meghatározott és az accrai cselekvési programban megismételt elvek 
betartása mellett, valamint a monterrey-i konferencián a fejlesztésfinanszírozás 
vonatkozásában tett ígéretekkel és azoknak a dohai konferencián és a G20-ak washingtoni 
csúcstalálkozóján történt megerősítésével összhangban; 

3. ismételten hangsúlyozza a millenniumi fejlesztési célok fontosságát a szegénység 
leküzdésében és kéri az EU tagállamait, hogy tartsák tiszteletben és teljesítsék arra irányuló 
kötelezettségvállalásaikat, hogy a hivatalos fejlesztési támogatást 2010-ig a bruttó nemzeti 
jövedelem 0,56%-ára , 2015-ig pedig 0,7%-ára növelik; felhív az ambiciózus többéves 
ütemtervek melletti újabb kötelezettségvállalásra annak érdekében, hogy mérhetővé váljon a 
támogatási költségvetések fokozatos növekedése;
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4. ösztönzi a támogató országokat és az AKCS-országokat, hogy rövid és középtávú 
kiadásaikat irányozzák a lakosság legszegényebb rétegei és a kulcsfontosságú ágazatok felé 
(egészségügy, oktatás, a vidéki infrastruktúra fejlesztése, ivóvíz és a termelő ágazatok 
vízellátása), valamint a megfelelő szociális védelmi rendszerek és biztonsági hálók 
megőrzése és létrehozása felé;

5. hangsúlyozza, hogy a válság e kiadástípusra hat a leghátrányosabban annak ellenére, hogy 
az pénzügyi szempontból a legmegengedhetőbb és rövid, közép- és hosszú távon a 
legkifizetődőbb, valamint annak ellenére, hogy az a ciklikus hatás kiegyenlítésének 
lehetőségét hordozza;

6. sürgeti a támogató országokat, hogy ezt a példa nélkül álló válságot katalizátorként 
használják arra, hogy a fejlesztésfinanszírozás innovatív forrásai vonatkozásában feltárják a 
meglévő lehetőségeket, megtalálják az újabb lehetőségeket, lehetővé tegyék a fejlődő 
országok számára bevételi forrásaik diverzifikálását, valamint hogy hatékonyabb, 
konkrétabb és operatívabb kiadási programokat hajtsanak végre;  

7. különösen hangsúlyozza a mikrofinanszírozási módszerek alkalmazásával járó előnyöket 
helyi szinten a gazdaság tekintetében és a lakosság, különösen a nők fejlesztésbe történő 
bevonása tekintetében;

8. kéri a nemzetközi pénzügyi szervezeteket – ideértve a multilaterális fejlesztési bankokat is –, 
hogy támogassák a fejlődő országokat a jelenlegi válság áthidalásában, a növekedés 
helyreállításában, a növekvő piaci és kereskedelmi kapacitás kiépítésében, valamint ezen 
országok hitelhez és a magántőke áramlásához való hozzáférésének helyreállításában;

9. kéri a fejlett országokat, hogy biztosítsanak elegendő forrást a nemzetközi pénzügyi 
szervezetek számára annak érdekében, hogy azok teljes mértékben működőképesek 
legyenek és teljes kapacitásuknak megfelelően végezhessék feladatukat; ezzel 
összefüggésben üdvözli, hogy a G7-ek pénzügyminiszterei és jegybankelnökei 2009. február 
14-én elismerték, hogy „egy újabb forrásokkal rendelkező és átszervezett IMF 
kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a jelenlegi válságra hatékonyan és rugalmasan 
lehessen reagálni”;

10. kéri az AKCS-országokat, hogy növeljék nemzeti költségvetéseik átláthatóságát a támogató 
országok aggodalmainak eloszlatása érdekében;

Strukturális intézkedések az AKCS-államok külső csapások elleni sebezhetőségének 
enyhítésére 

11. hangsúlyozza, hogy a szabad és tisztességes kereskedelem, a piaci elvek, a beruházások 
ösztönzése, a vállalkozói kedv és az innováció, valamint a hatékonyan szabályozott 
pénzügyi piacok alapvető fontosságúak a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a 
szegénységcsökkentés tekintetében;

12. sürgeti az EU tagállamait és az AKCS-országokat, hogy tartózkodjanak a nemzetközi 
kereskedelem vonatkozásában a gazdasági válságra válaszként adott protekcionista 
korlátozásoktól;  
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13. sürgeti az EU tagállamait, hogy vegyék fontolóra és teljes körűen foganatosítsák a pénzügyi 
ágazaton kívüli azon intézkedéseket, amelyek hatással vannak az AKCS-országok 
fejlődésére, ideértve például a technológiaátadást, amely előmozdítja a kapacitás bővítését 
és lehetővé teszi a kutatás és az infrastruktúra fejlesztését;

14. hangsúlyozza, hogy szükség van az AKCS-államok közötti regionális integráció 
folyamatának megerősítésére, és különösen kéri, hogy vegyék figyelembe a válság hatásait 
az AKCS-államok és az EU közötti gazdasági partnerségi megállapodásokkal összefüggő 
tárgyalásokon;

15. emlékeztet annak szükségességére, hogy az EU tagállamai olyan megközelítést alakítsanak 
ki a bevándorlással kapcsolatban, amely mind gazdasági szempontból (a bevándorlók 
pénzátutalásai), mind pedig társadalmi és kulturális szempontból (a szórványközösségek 
szerepe) összhangban áll a fejlesztési célokkal;

16. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van a nemzetközi pénzügyi irányítás reformjára, 
amely magában foglalja a pénzügyi rendszerek felépítését és működését, amely feltételezi az 
AKCS-országok teljes körű és méltányos beépítését a nemzetközi pénzügyi szervekbe annak 
érdekében, hogy javítsanak ezen szervek képviseletén, és következésképpen fokozottabb 
legitimitás mellett tükrözzék a nemzeti, regionális és nemzetközi érdekek különbözőségét; 

17. kéri a nemzetközi közösséget, hogy valamennyi fél számára kielégítő módon zárja le a 
fejlesztési célú kereskedelmi tárgyalások dohai szakaszát;

18. úgy véli, hogy a válság AKCS-államokra gyakorolt hatásai arra ösztönözhetik az AKCS-
államokat, hogy indítsák el a termelés diverzifikálására és az nyersanyag hozzáadott értéket 
növelő feldolgozására vonatkozó elemzési folyamatot, amely javítaná a kereskedelmi 
feltételeket és mérsékelné a nyersanyagárak ingadozását;

19. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az AKCS–EU Miniszterek 
Tanácsának, az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, az EU Tanácsa soros 
elnökségének, az Afrikai Uniónak, a Pánafrikai Parlamentnek, a Világbanknak, az IMF-nek 
és a FAO-nak. 


