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PROCEDŪRINĖ DALIS

AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos biuras savo 2008 m. lapkričio 24 d. vykusiame 
posėdyje įgaliojo Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetą parengti pranešimą dėl 
finansų krizės poveikio AKR šalims vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 2 straipsnio 
8 dalies nuostatomis.

Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetas savo 2009 m. vasario 11 d. vykusiame 
posėdyje paskyrė Josephą K. Mugambé (Uganda) AKR šalims, o Hansą-Peterį Mayerį – ES 
atstovaujančiu pranešėju.

Ekonominio vystymosi, finansų ir prekybos komitetas svarstė pranešimo projektą ... vykusių 
posėdžių metu.

Per pastarąjį posėdį komitetas patvirtino pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl ... projektą. 

Balsuojant dalyvavo: ...

Rezoliucija pateikta patvirtinti ... .
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PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Dėl finansų krizės poveikio AKR valstybėms

AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja,

 2009 m. balandžio 4–9 d. posėdžiavusi Prahoje (Čekijos Respublika),

 atsižvelgdama į Darbo tvarkos taisyklių 17 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo 
vandenyno (AKR) šalių grupės narių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių 
partnerystės susitarimo (Kotonu susitarimo) siekius ir į visus jo pakeitimus,

 atsižvelgdama į Jungtinių Tautų nustatytus Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT), ypač 
į įsipareigojimą sukurti pasaulinę vystymosi partnerystę, taip pat į 2008 m. rugsėjo 25 d. 
Niujorke įvykusio JT aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas ir rekomendacijas,

 atsižvelgdama į 2002 m. kovo 21–22 d. vykusioje JT tarptautinėje vystymosi finansavimo 
konferencijoje pasiektą Monterėjaus konsensusą ir į 2008 m. gruodžio 2 d. Tarptautinėje 
vystymosi finansavimo apžvalgos konferencijoje, skirtoje su Monterėjaus konsensuso 
įgyvendinimu susijusiems veiksmams apžvelgti, patvirtintą Dohos vystymosi finansavimo 
deklaraciją,

 atsižvelgdama į 2005 m. kovo 2 d. Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo ir į 
2008 m. rugsėjo 2–4 d. Akroje vykusiame aukščiausiojo lygio forume dėl pagalbos 
veiksmingumo patvirtintą Akros darbotvarkę,

 atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 15 d. Vašingtone ir 2009 m. balandžio 2 d. Londone 
įvykusių didžiojo dvidešimtuko valstybių susitikimų metu priimtą deklaraciją dėl finansų 
krizės,

 atsižvelgdama į neoficialaus ES vystomojo bendradarbiavimo ministrų tarybos susitikimo, 
kuris 2009 m. sausio 29–30 d. vyko Prahoje (Čekijos Respublika), išvadas,

 atsižvelgdama į Pasaulio banko prezidento Roberto B. Zoellicko kreipimąsi į pramonines 
šalis su prašymu skirti 0,7 proc. savo fiskalinių paskatų paketo besivystančių šalių 
Pažeidžiamumuo fondui1,

 atsižvelgdama į 2009 m. vasario 14 d. didžiojo septintuko valstybių finansų ministrų ir 
Centrinio banko valdytojų komunikatą,

 atsižvelgdama į 2009 m. kovo mėn. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) pranešimą 
„Pasaulinės finansų krizės poveikis mažas pajamas gaunančioms šalims“,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html.
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A. kadangi pasaulinę finansų ir ekonomikos sistemą charakterizuoja vis mažesnė visų 
pasaulio šalių savitarpio priklausomybė,

B. kadangi AKR valstybės kenčia dėl finansų ir ekonominės krizės padarinių, nors ne jos šią 
krizę sukėlė,

C. kadangi neseniai paskelbtame TVF pranešime „Pasaulinės finansų krizės poveikis mažas 
pajamas gaunančioms šalims“ pažymima, kad mažas pajamas gaunančių šalių 
finansavimo reikmės 2009 m. išaugs mažiausiai 25 mlrd. JAV dolerių, o į Pietus nuo 
Sacharos esančios Afrikos šalys susidurs su ypač dideliu lėšų trūkumu,

D. kadangi AKR šalys priklauso nuo pagrindinių prekių eksporto, kuris sudaro 50 proc. jų 
užsienio mainų, o dėl krizės sumažėjo daugelio besivystančių šalių iš eksporto gaunamos 
pajamos, į šias šalis pervedamų lėšų sumos, tiesioginės užsienio investicijos ir oficiali 
vystymosi pagalba,  

E. kadangi dėl ekonominės ir finansų krizės poveikio AKR šalims sutriko jų nuolatinio 
ekonominio augimo, kuris šiuo metu tesiekia 2004 m. lygį, ciklas, taigi iškilo pavojus 
pasiektai pažangai ir galimybėms pasiekti TVT,

F. kadangi Dohos vystymosi finansavimo konferencijoje ypač daug dėmesio skirta vidutinės 
trukmės vystymosi klausimams, taip pat iškeltas ne vienas su esmine reforma susijęs 
tikslas, pabrėžta būtinybė vadovautis vystymosi ekonominių, socialinių ir aplinkos 
aspektų pusiausvyros principu ir pripažinta, kad skirtingose šalyse padėtis skiriasi,

1. primena, kad ES, kuri yra svarbiausia AKR valstybių prekybos partnerė, pagrindinis 
migrantų pervedamų piniginių perlaidų ir privačių investicijų šaltinis ir didžiausia 
pasaulyje oficialios vystymosi pagalbos teikėja, turi atlikti lemiamą vaidmenį siekdama 
užtikrinti švelnesnį krizės poveikį AKR šalims;

Veiksmingo ir skubaus atsako į krizę AKR šalyse užtikrinimas

2. ragina šalis donores vadovautis Paryžiaus deklaracijoje dėl pagalbos veiksmingumo 
nustatytais ir Akros veiksmų darbotvarkėje pakartotais principais, laikytis Monterėjuje 
prisiimtų ir Dohos konferencijoje bei Vašingtone vykusiame didžiojo dvidešimtuko 
aukščiausiojo lygio susitikime dar kartą patvirtintų pažadų, rimtai atsižvelgti į krizės 
poveikį AKR šalims ir imtis suderintų veiksmų;

3. dar kartą pabrėžia TVT svarbą kovojant su skurdu ir ragina paisyti ES valstybių narių 
prisiimtų įsipareigojimų iki 2010 m. padidinti oficialią vystymosi pagalbą 0,56 proc. 
BNP, o iki 2015 m. – 0,7 proc. BNP, ir šiuos įsiparegojimus vykdyti; ragina prisiimti 
naujus įsipareigojimus rengti ambicingus daugiamečius tvarkaraščius, kad būtų galima 
stebėti laipsnišką pagalbos biudžeto didinimą;

4. ragina šalis donores ir AKR šalis nukreipti trumpalaikes ir vidutinės trukmės išlaidas 
labiausiai skurstantiems sluoksniams ir pagrindiniams sektoriams (sveikatos, švietimo, 
kaimo infrastruktūros, geriamojo vandens ir gamybos sektoriai) paremti, taip pat tinkamai 
socialinės apsaugos sistemai ir saugumo tinklams sukurti ir išsaugoti;
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5. pabrėžia, kad, nors šio pobūdžio išlaidos finansiškai prieinamiausios, o per trumpą, 
vidutinį ir ilgą laikotarpį pelningiausios, krizės metu jos paveikiamos nepalankiausiai, net 
jeigu jos gali daryti anticiklinį poveikį;

6. ragina šalis donores pasinaudoti šia precedento neturinčia krize kaip katalizatoriumi 
esamoms galimybėms, susijusioms su naujoviškais vystymosi finansavimo šaltiniais, 
toliau analizuoti, taip pat ieškoti naujų galimybių, kad besivystančios šalys galėtų įvairinti 
savo pajamų šaltinius ir įgyvendinti veiksmingesnes, konkretesnes ir naudingesnes išlaidų 
programas;

7. atkreipia ypatingą dėmesį į naudą, siejamą su mikrofinansavimo metodų taikymu vietos 
lygmeniu ekonomikai skatinti ir siekiant įtraukti į vystomąją veiklą gyventojus, ypač 
moteris;

8. ragina tarptautines finansų institucijas (TFI), įskaitant daugiašalės plėtros bankus, remti 
besivystančias šalis, kovojančias su esama krize, gaivinančias augimą, skatinančias 
didesnius rinkos ir prekybos pajėgumus ir atkuriančias šalių prieigą prie kredito ir 
privataus kapitalo srautų;

9. ragina pramonines šalis užtikrinti, kad TFI turėtų pakankamai išteklių, būtų visiškai 
veiksmingos ir visapusiškai atliktų savo vaidmenį; todėl palankiai vertina 2009 m. 
vasario 14 d. didžiojo septintuko valstybių finansų ministrų ir bankų valdytojų 
pareiškimą, kuriame pripažįstama, kad norint veiksmingai ir lanksčiai reaguoti dabartinės 
krizės sąlygomis, būtinas reformuotas ir papildomais ištekliais aprūpintas TVF;

10. ragina AKR šalis užtikrinti didesnį nacionalinių finansų skaidrumą, kuris kelia 
susirūpinimą šalims donorėms;

Struktūrinės priemonės, skirtos AKR valstybių pažeidžiamumui, susijusiam su išoriniais 
sukrėtimais, mažinti

11. pabrėžia, kad esminės prielaidos ekonomikos augimui, užimtumui ir skurdo mažinimui 
užtikrinti yra laisva ir sąžininga prekyba, rinkos principai, investicijų skatinimas, 
verslininkystė ir naujovės, taip pat veiksmingai reguliuojamos finansų rinkos;

12. ragina ES valstybes nares ir AKR šalis reaguojant į ekonominę krizę susilaikyti nuo 
tarptautinę prekybą trikdančių protekcionistinių kliūčių sudarymo;

13. ragina ES valstybes nares svarstyti ir visapusiškai įgyvendinti ne finansų sektoriaus 
priemones, veikiančias AKR šalių vystymąsi, įskaitant, pvz., technologijų perdavimą, 
kurio dėka skatinamas kompetencijos ugdymas ir sudaromos sąlygos moksliniams 
tyrimams ir infrastruktūrai vystyti;

14. pabrėžia būtinybę stiprinti AKR valstybių regionų savitarpio integracijos procesą ir ypač 
ragina atsižvelgti į krizės poveikį derantis dėl AKR valstybių ir ES ekonominės 
partnerystės susitarimų;
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15. primena, kad kilus ekonominei krizei ES valstybės narės turi dar labiau stengtis 
įgyvendinti migracijos politiką, kurios principai atitiktų tiek ekonominius (migrantų 
piniginės perlaidos), tiek socialinius ir kultūrinius (diasporos vaidmuo) vystymosi tikslus;

16. pabrėžia, kad būtina skubi tarptautinio finansų valdymo reforma, kuri aprėptų finansų 
sistemos struktūrą ir jos veiklą, įskaitant visapusišką ir adekvatų AKR šalių įtraukimą į 
tarptautines finansų institucijas, kad šios institucijos geriau atstovautų savo narėms ir, 
savo ruožtu, būtų teisingiau atspindėta nacionalinių, regioninių ir tarptautinių interesų 
įvairovė;

17. ragina tarptautinę bendruomenę užbaigti Dohos prekybos derybų vystymuisi etapą ir 
užtikrinti, kad derybų pabaiga tenkintų visas šalis;

18. yra įsitikinęs, kad krizės poveikis AKR valstybėms gali paskatinti šias valstybes pradėti 
svarstymų dėl gamybos įvairovės ir prekių transformavimo siekiant didesnės pridėtinės 
vertės procesą: taip būtų pagerintos mainų sąlygos ir sumažintas žaliavų kainų 
nepastovumas;

19. paveda pirmininkams perduoti šią rezoliuciją AKR ir ES Ministrų Tarybai, Europos 
Parlamentui, Europos Komisijai, ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai, Afrikos Sąjungai, 
Visos Afrikos Parlamentui, Pasaulio bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir Maisto ir 
žemės ūkio organizacijai.


