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PROCEDŪRAS LAPA

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas Prezidijs 2008. gada 24. novembra 
sanāksmē pilnvaroja Ekonomikas attīstības, finanšu un tirdzniecības komiteju saskaņā ar 
Reglamenta 2. panta 8. punktu sagatavot ziņojumu par finanšu krīzes ietekmi ĀKK valstīs.

2009. gada 11. februāra sanāksmē Ekonomikas attīstības, finanšu un tirdzniecības komiteja 
iecēla Joseph K. Mugambé (Uganda) par ĀKK puses līdzziņotāju un Hans-Peter Mayer par 
ES puses līdzziņotāju.

Ekonomikas attīstības, finanšu un tirdzniecības komiteja apsprieda ziņojuma projektu ... 
sanāksmēs.

Pēdējā sanāksmē tā pieņēma rezolūcijas priekšlikuma projektu ... 

Balsošanā piedalījās: ...

Rezolūciju iesniedza pieņemšanai ...
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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par finanšu krīzes ietekmi ĀKK valstīs

ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja,

 kuras sanāksme notika Prāgā, Čehijas Republikā no 2009. gada 4. līdz 9. aprīlim,

 ņemot vērā Apvienotās parlamentārās asamblejas Reglamenta 17. panta 1. punktu, 

 ņemot vērā mērķus, kas iekļauti Partnerattiecību nolīgumā starp Āfrikas, Karību jūras 
reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un 
tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Kotonū 
nolīgums), un visos tā grozījumos, 

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķus, jo īpaši 
apņemšanos izveidot globālu partnerību attīstībai, un secinājumus un ieteikumus, kurus 
pieņēma ANO augsta līmeņa sanāksmē, kas notika 2008. gada 25. septembrī Ņujorkā, 

 ņemot vērā Monterejas vienošanos, kas pieņemta 2002. gada 21. un 22. martā notikušajā 
ANO Starptautiskajā konferencē par finansējumu attīstībai, un ņemot vērā Dohas 
deklarāciju par attīstības finansēšanu, kuru pieņēma 2008. gada 2. decembrī 
Starptautiskajā izvērtēšanas konferencē par attīstības finansēšanu, lai pārskatītu 
Monterejas vienošanās īstenošanu, 

 ņemot vērā 2005. gada 2. marta Parīzes deklarāciju par attīstības palīdzības efektivitāti un 
Akras rīcības programmu, ko pieņēma 2008. gada 2.-4. septembrī notikušajā Akras augsta 
līmeņa forumā par attīstības palīdzības efektivitāti, 

 ņemot vērā G20 valstu deklarāciju, kas tika pieņemta finanšu krīzei veltītajā sanāksmē 
2008. gada 15. novembrī Vašingtonā, un deklarāciju, kas tika pieņemta 2009. gada 
2. aprīļa sanāksmē Londonā, 

 ņemot vērā ES attīstības palīdzības ministru padomes neformālajā sanāksmē (2009. gada 
29. un 30. janvārī Čehijas Republikā, Prāgā) pieņemtos secinājumus,

 ņemot vērā Pasaules Bankas prezidenta Robert B. Zoellick aicinājumu rūpnieciski 
attīstītajām valstīm atvēlēt 0,7 % no to stimulējošo pasākumu kopuma jaunattīstības 
valstīm paredzētajam „Neaizsargātības fondam”1,

 ņemot vērā G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku pārvaldnieku 2009. gada 
14. februāra komunikē,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 ņemot vērā SVF 2009. gada marta ziņojumu „Vispārējās finanšu krīzes sekas valstīs ar 
zemiem ienākumiem”,

A. tā kā pasaules finanšu un ekonomikas sistēmu raksturo aizvien pieaugoša visu pasaules 
valstu savstarpēja atkarība;

B. tā kā ĀKK valstis neizraisīja finanšu un ekonomikas krīzi, bet cieš tās sekas;

C. tā kā saskaņā ar nesen publicēto SVF ziņojumu „Vispārējās finanšu krīzes sekas valstīs ar 
zemiem ienākumiem”, krīzes rezultātā valstu ar zemiem ienākumiem finanšu vajadzības 
2009. gadā pieaugs par vismaz 25 miljardiem ASV dolāru, vissmagāk skarot Subsahāras 
Āfriku;

D. tā kā ĀKK valstis ir atkarīgas no preču eksporta, kas veido 50 % no to ārvalstu valūtu 
ieņēmumiem, un krīzes dēļ ieņēmumi no eksporta daudzās jaunattīstības valstīs ir 
samazinājušies, kā arī samazinājušies naudas līdzekļu pārvedumi uz šīm valstīm, tiešie 
ārvalstu ieguldījumi un oficiālā attīstības palīdzība;  

E. tā kā ekonomikas un finanšu krīzes rezultātā ĀKK valstīs ir apstājies nemitīgas 
ekonomiskās izaugsmes cikls, kas bija vērojams kopš 2004. gada, un tādējādi tiek 
apdraudēti gūtie panākumi, kā arī Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšana; 

F. tā kā Dohas konferencē par attīstības finansēšanu koncentrējās uz vidējā termiņā 
sasniedzamiem attīstības jautājumiem, vienlaicīgi nosakot virkni mērķu saistībā ar 
pamatīgām reformām, uzsverot nepieciešamību līdzsvaroti ņemt vērā attīstības 
ekonomiskos, sociālos un vides aspektus un atzīstot katras valsts atšķirīgo situāciju,

1. atgādina, ka ES vajadzētu spēlēt izšķirošo lomu, lai mazinātu krīzes ietekmi ĀKK valstīs, 
ņemot vērā, ka tā ir ĀKK valstu nozīmīgākā tirdzniecības partnere, lielākais avots 
migrantu naudas pārvedumiem, galvenā privāto ieguldījumu nodrošinātāja un pasaulē 
lielākā oficiālās attīstības palīdzības sniedzēja;

Garantijas spēcīgai un ātrai reakcijai uz krīzi ĀKK valstīs

2. mudina līdzekļu devējas valstis nopietni un saskaņoti ņemt vērā krīzes ietekmi ĀKK 
valstīs, ievērojot Parīzes deklarācijā par attīstības palīdzības efektivitāti noteiktos un 
Akras rīcības programmā atkārtoti apstiprinātos principus, kā arī Monterejā pieņemtos un 
Dohas konferencē un G20 augstākā līmeņa sanāksmē Vašingtonā atkārtoti apstiprinātos 
solījumus par attīstības finansēšanu;

3. atkārtoti apstiprina Tūkstošgades attīstības mērķu svarīgumu cīņā pret nabadzību un 
aicina ES dalībvalstis ievērot un īstenot savas saistības attiecībā uz oficiālās attīstības 
palīdzības palielināšanu no 0,56 % NKI 2010. gadā līdz 0,7 % NKI 2015. gadā; aicina 
uzņemties jaunas saistības, nosakot vērienīgu daudzgadu plānu, lai spētu pakāpeniski 
palielināt palīdzības budžetu;

4. aicina līdzekļu devējas valstis un ĀKK valstis novirzīt īstermiņa un vidējā termiņa 
izdevumus nabadzīgāko iedzīvotāju slāņiem un svarīgākajiem sektoriem (veselībai, 
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izglītībai, lauku infrastruktūrai, dzeramā ūdens nodrošināšanai un ražošanas nozarēm), kā 
arī atbilstošu sociālās aizsardzības sistēmu un drošības tīklu izveidei un saglabāšanai;

5. uzsver, ka šā veida izdevumus krīze ietekmē visvairāk, lai gan tie īstermiņā, vidējā 
termiņā un ilgtermiņā ir finansiāli vispieņemamākie un visienesīgākie un ar tiem ir 
vislielākās iespējas radīt pretciklisku ietekmi;

6. mudina līdzekļu devējas valstis izmantot šo nepieredzētā apmēra krīzi kā katalizatoru, lai 
turpinātu pētīt pastāvošās un rastu jaunas iespējas novatorisku risinājumu izmantošanai 
attīstības finansēšanā, lai ļautu jaunattīstības valstīm dažādot to ienākumu avotus un 
ieviestu efektīvākas, konkrētākas un funkcionālākas izdevumu programmas; 

7. īpaši uzsver ekonomiskās priekšrocības, kas saistītas ar mikrofinansēšanas metodēm 
vietējā līmenī, un priekšrocības, kas nodrošina iedzīvotāju, jo īpaši sieviešu iesaisti 
attīstībā;

8. aicina starptautiskās finanšu iestādes, tai skaitā daudzpusējās attīstības bankas palīdzēt 
jaunattīstības valstīm pārvarēt pašreizējo krīzi, atjaunot izaugsmi, attīstīt pastiprinātas 
tirdzniecības spējas un atjaunot valstu piekļuvi kredīta un privātkapitāla plūsmām;

9. aicina rūpnieciski attīstītās valstis nodrošināt, ka starptautiskajām finanšu iestādēm ir 
pietiekami resursi, lai tās spētu funkcionēt pilnvērtīgi un pilnībā pildītu savus uzdevumus; 
saistībā ar šo atzinīgi vērtē G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku pārvaldnieku 
2009. gada 14. februārī pausto apstiprinājumu, ka „pašreizējās krīzes efektīvai un 
elastīgai novēršanai ir būtiski reformēt SVF, piešķirot tam papildu resursus”;

10. aicina ĀKK valstis palielināt valsts finansējuma pārredzamību, lai izkliedētu līdzekļu 
devēju valstu bažas;

Strukturāli pasākumi, lai mazinātu ĀKK neaizsargātību pret ārējiem satricinājumiem

11. uzsver, ka ekonomiskās izaugsmes, nodarbinātības un nabadzības mazināšanas pamatā ir 
brīva un taisnīga tirdzniecība, tirgus principu ievērošana, ieguldījumu veicināšana, 
uzņēmējdarbība un jauninājumi un efektīvi regulēti finanšu tirgi;

12. mudina gan ES dalībvalstis, gan ĀKK valstis, reaģējot uz ekonomikas krīzi, atturēties no 
protekcionistisku barjeru veidošanas starptautiskajā tirdzniecībā; 

13. mudina ES dalībvalstis apsvērt un pilnībā īstenot pasākumus, kas neietilpst finanšu 
sektorā, bet kas ietekmē ĀKK valstu attīstību, tai skaitā, piemēram, tehnoloģijas 
nodošanu, kas sekmē veiktspējas palielināšanu un nodrošina pētniecības un 
infrastruktūras attīstību;

14. uzsver nepieciešamību stiprināt reģionālās integrācijas procesu starp ĀKK valstīm un 
īpaši aicina ņemt vērā krīzes ietekmi sarunās par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem starp ĀKK valstīm un ES;
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15. atgādina, ka ES dalībvalstīm, īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi, ir jāīsteno tāda 
migrācijas politika, kas gan ekonomiskā (migrantu naudas pārvedumi), gan sociālā un 
kultūras (diasporas loma) ziņā atbilst attīstības mērķiem;

16. uzsver steidzamo nepieciešamību reformēt starptautisko finanšu pārvaldību, tai skaitā 
finanšu sistēmas struktūru un darbību, par priekšnoteikumu paredzot pilnīgu un objektīvu 
ĀKK valstu iekļaušanu starptautiskajās finanšu iestādēs, lai uzlabotu dažādu valstu 
pārstāvniecību šajās iestādēs un tādējādi ar lielāku leģitimitāti atspoguļotu valstu, reģionu 
un starptautiskās intereses;  

17. aicina starptautisko sabiedrību pabeigt attīstībai veltīto tirdzniecības sarunu Dohas ciklu 
tā, lai visi dalībnieki būtu apmierināti;

18. uzskata, ka krīzes sekas ĀKK valstīs var kalpot kā stimuls ĀKK valstīm uzsākt pārdomu 
procesu par ražošanas dažādošanu un preču pārveidošanu, lai palielinātu pievienoto 
vērtību, kas uzlabotu preču apmaiņas nosacījumus un mazinātu neaizsargātību, ko izraisa 
izejmateriālu cenu svārstības;

19. uzdod līdzpriekšsēdētājiem nosūtīt šo rezolūciju ĀKK un ES Ministru padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Komisijai, ES Padomes prezidentūrai, Āfrikas Savienībai, 
Panāfrikas parlamentam, Pasaules Bankai, SVF un ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijai. 


