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PAĠNA PROĊEDURALI

Waqt il-laqgħa tiegħu tal-24 ta’ Novembru 2008, il-Bureau tal-Assemblea Parlamentari 
Konġunta AKP-UE awtorizza lill-Kumitat għall-Iżvilupp Ekonomiku, Finanzi u Kummerċ 
tagħha sabiex ifassal rapport, skont l-Artikolu 2(8) tar-Regoli ta’ Proċedura tagħha, dwar l-
impatt tal-kriżi finanzjarja fuq l-Istati AKP.

Fil-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Frar 2009, il-Kumitat għall-Iżvilupp Ekonomiku, Finanzi u 
Kummerċ ħatar lil Joseph K. Mugambé (Uganda) bħala l-korapporteur AKP, u lil Hans-Peter 
Mayer bħala l-korapporteur UE.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Ekonomiku, Finanzi u Kummerċ ikkunsidra l-abbozz ta' rapport fil-
laqgħat tiegħu ta' ...

Fl-aħħar laqgħa, hu adotta l-abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni mehmuż ... 

Il-persuni li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni: ...

Ir-riżoluzzjoni tressqet għall-adozzjoni nhar ...
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq l-Istati AKP

L-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE,

 fil-laqgħa tagħha fi Praga (ir-Repubblika Ċeka) bejn l-4 u d-9 t'April 2009,

 wara li kkunsidrat l-Artikolu 17(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tagħha, 

 wara li kkunsidrat il-Ftehima ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, 
Karibej u tal-Paċifiku (AKP) min-naħa l-waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha min-naħa l-oħra, iffirmata f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (il-Ftehima ta' Cotonou) 
u l-emendi kollha tagħha, 

 wara li kkunsidrat l-Għanijiet tal-Iżvilupp għall-Millenju tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod 
partikulari l-impenn għall-ħolqien ta' sħubija globali għall-iżvilupp, u l-konklużjonijiet u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-laqgħa ta' livell għoli tan-NU li saret fi New York fil-25 ta' 
Settembru 2008. 

 wara li kkunsidrat il-Kunsens ta' Monterrey, li kien adottat fil-Konferenza Internazzjonali 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp li saret fil-21 u t-22 ta' Marzu 
2002, u d-Dikjarazzjoni ta' Doha dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp adottata fit-2 ta' 
Diċembru 2008 waqt il-Konferenza Internazzjonali ta' Segwitu dwar il-Finanzjament 
għall-Iżvilupp biex tkun riveduta l-Implimentazzjoni tal-Kunsens ta' Monterrey, 

 wara li kkunsidrat id-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effettività tal-Għajnuna tat-2 ta' 
Marzu 2005 u l-Aġenda għall-Azzjoni ta' Akkra adottata mill-Forum ta' Livell Għoli ta' 
Akkra dwar l-Effettività tal-Għajnuna li ltaqa' bejn it-2 u l-4 ta' Settembru 2008, 

 wara li kkunsidrat id-Dikjarazzjoni tal-G20 li rriżultat mil-laqgħa tiegħu dwar il-kriżi 
finanzjarja li saret f'Washington fil-15 ta' Novembru 2008 u s-samit li sar f'Londra fit-2 
t'April 2009, 

 wara li kkunsidrat il-Konklużjonijiet tal-laqgħa informali tal-Kunsill tal-Ministri għall-
Koperazzjoni għall-Iżvilupp tal-UE (Praga, ir-Repubblika Ċeka, 29 u 30 ta' Jannar, 2009),

 wara li kkunsidrat l-appell mill-President tal-Bank Dinji, Robert B. Zoellick, għall-pajjiżi 
żviluppati sabiex iwiegħdu ż-0.7% tal-pakketti ta' stimulu tagħhom għal "Fond għall-
Vulnerabilità" għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw1,

 wara li kkunsidrat il-Komunikazzjoni tal-Ministri tal-Finanzi tal-G7 u tal-Gvernaturi tal-
Banek Ċentrali tal-14 ta' Frar 2009,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 wara li kkunsidrat ir-rapport tal-IMF dwar il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja dinjija għal 
pajjiżi bi dħul baxx ("The implications of the Global Financial Crisis for Low-Income 
Countries") ta' Marzu 2009,

A. billi s-sistema finanzjarja u ekonomika globali hija kkaratterizzata minn interdipendenza 
dejjem akbar bejn il-pajjiżi kollha tad-dinja,

B. billi l-Istati AKP mhumiex responsabbli għall-kriżi finanzjarja u ekonomika, iżda jsofru 
l-konsegwenzi tagħha,

C. billi skont it-rapport tal-IMF maħruġ reċentement dwar il-konsegwenzi tal-kriżi 
finanzjarja dinjija għal pajjiżi bi dħul baxx (LICs), il-kriżi se żżid il-bżonnijiet ta' 
finanzjament tal-LICs b'mill-inqas US $ 25 biljun fl-2009, u l-Afrika 'l isfel mis-Saħara 
probabilment se tintlaqat b'mod partikolarment gravi, 

D. billi l-pajjiżi AKP huma dipendenti fuq l-esportazzjoni ta' prodotti bażiċi li tammonta 
għal 50% tar-riżervi tal-kambju tagħhom, u l-kriżi wasslet għal tnaqqis qawwi fil-qligħ 
mill-esportazzjoni għal ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw, it-trasferiment ta' fondi għal 
dawn il-pajjiżi, l-investiment barrani dirett, u l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp, 

E. billi l-impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq il-pajjiżi AKP interrompa ċiklu ta' 
tkabbir ekonomiku kontinwu li beda fl-2004 u b'hekk ipperikola l-progress li sar, kif 
ukoll il-kisba tal-Għanijiet tal-Iżvilupp għall-Millennju, 

F. billi l-Konferenza ta' Doha dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp iffukat fuq kwistjonijiet 
ta' żvilupp għal perjodu ta' żmien medju, waqt li identifikat numru ta' għanijiet fir-
rigward tar-riforma fundamentali, u enfasizzat il-ħtieġa għal approċċ bilanċjat bejn l-
aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-iżvilupp, u rrikonoxxiet id-diversità tas-
sitwazzjonijiet nazzjonali,

1. Ifakkar li l-UE trid tieħu rwol deċiżiv fil-mitigazzjoni tal-effetti tal-kriżi fuq il-pajjiżi 
AKP, minħabba l-pożizzjoni tagħha bħala s-sieħba kummerċjali ewlenija tal-Istati AKP, 
is-sors prinċipali ta' flus mibgħuta mill-migranti, il-fornitur prinċipali ta' investiment 
privat, u l-ikbar donatriċi tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp fid-dinja;

Assigurazzjoni ta' reazzjoni b'saħħitha u malajr għall-kriżi fil-pajjiżi AKP

2. Tħeġġeġ lill-pajjiżi donaturi biex iqisu serjament, b'mod koordinat, l-effetti tal-kriżi fuq 
il-pajjiżi AKP, fl-osservanza tal-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-
Effettività tal-Għajnuna u mtennija fl-Aġenda għall-Azzjoni ta' Akkra, u f'konformità 
mal-wegħdiet dwar il-finanzjament għall-iżvilupp li saru f 'Monterrey u affermati mill-
ġdid fil-Konferenza ta' Doha u s-Samit tal-G20 f'Washington;

3. Tafferma mill-ġdid l-importanza tal-Għanijiet tal-Iżvilupp għall-Millennju fil-ġlieda 
kontra l-faqar u titlob li jkunu rrispettati u rrealizzati l-impenji li ħadu l-Istati Membri tal-
UE biex iżidu l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp għal 0.56% tal-GNI sal-2010 u għal 
0.7% sal-2015; titlob li jittieħdu impenji ġodda għal skedi plurijennali ambizzjużi, sabiex 
tkun tista' titkejjel iż-żieda gradwali fil-baġits ta' għajnuna;
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4. Tinkoraġġixxi lill-pajjiżi donaturi u lill-pajjiżi AKP biex jindirizzaw l-infiq fuq perjodu 
ta' żmien qasir u medju lejn l-ifqar strati tal-popolazzjoni u setturi fundamentali (is-saħħa, 
l-edukazzjoni, l-infrastruttura rurali, l-ilma għax-xorb u għas-setturi produttivi), kif ukoll 
lejn il-ħolqien u l-preservazzjoni ta' sistemi xierqa ta' ħarsien soċjali u netwerks ta' 
sikurezza; 

5. Tenfasizza li dan it-tip ta' nfiq huwa dak li l-aktar ikun affettwat ħażin fi żminijiet ta' 
kriżi, minkejja li huwa l-iktar aċċessibbli finanzjarjament u l-aktar li jħalli qligħ fuq 
perjodi ta' żmien qosra, medji u twal, u minkejja l-potenzjal tiegħu li joħloq effett 
kontroċikliku;

6. Tħeġġeġ lill-pajjiżi donaturi biex jużaw din il-kriżi mingħajr preċedent bħala katalista 
biex jesploraw aktar possibilitajiet eżistenti f'termini ta' sorsi innovattivi ta' finanzjament 
għall-iżvilupp, u biex jidentifikaw sorsi ġodda, sabiex jippermettu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw biex jiddiversifikaw is-sorsi ta' dħul tagħhom u biex jimplimentaw 
programmi ta' nfiq aktar effettivi, konkreti u operattivi; 

7. Tenfasizza, b'mod partikolari, il-benefiċċji assoċjati mal-użu ta' tekniki ta' 
mikrofinanzjament, f'termini ekonomiċi fuq livell lokali, iżda wkoll f'termini tal-
involviment tal-popolazzjoni, u b'mod speċjali n-nisa, fl-iżvilupp;

8. Tistieden lill-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFIs), inklużi il-banek għall-
iżvilupp multilaterali, biex jappoġġjaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jegħlbu l-kriżi 
attwali, biex jerġħu lura għat-tkabbir ekonomiku, biex jibnu kapaċità ikbar għas-suq u l-
kummerċ u biex jerġa' jkollhom aċċess għall-flussi ta' kreditu u ta' kapital privat;

9. Titlob lill-pajjiżi żviluppati biex jiżguraw li l-IFIs ikollhom riżorsi biżżejjed biex ikunu 
kompletament operattivi u biex jaqdu l-irwol tagħhom bis-sħiħ; tilqa', f'dan il-kuntest, ir-
rikonoxximent min-naħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-G7 u tal-Gvernaturi tal-Banek 
Ċentrali fl-14 ta' Frar 2009 li IMF irriformata, mogħnija b'riżorsi addizzjonali, hija 
kruċjali biex tingħata risposta effettiva u flessibbli għall-kriżi attwali;

10. Tistieden lill-pajjiżi AKP biex iżidu t-trasparenza fil-finanzi nazzjonali biex jirrispondu 
għat-tħassib espress mill-pajjiżi donaturi;

Miżuri strutturali għat-tnaqqis tal-vulnerabilità tal-Istati AKP għal xokkijiet esoġeni

11. Tenfasizza li l-kummerċ ħieles u ġust, il-prinċipji tas-suq, il-promozzjoni tal-investiment, 
l-intraprenditorija u l-innovazzjoni, u swieq finanzjarji rregolati b'mod effettiv huma 
fundamentali għat-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u t-tnaqqis tal-faqar;

12. Tħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE kif ukoll lill-pajjiżi AKP biex ma joħolqux ostakli 
protezzjonisti fil-kummerċ internazzjonali bħala reazzjoni għall-kriżi ekonomika; 

13. Tħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE biex jikkunsidraw, u jimplimentaw b'mod sħiħ, miżuri 
barra mis-settur finanzjarju li jkollhom impatt fuq l-iżvilupp fil-pajjiżi AKP, inkluż, 
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pereżempju, it-trasferiment tat-teknoloġija, li jrawwem il-bini tal-kapaċità u jippermetti l-
iżvilupp tar-riċerka u l-infrastruttura;

14. Tenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ il-proċess ta' integrazzjoni reġjonali fost l-Istati AKP, u, 
b'mod partikolari, tappella biex l-effetti tal-kriżi jitqiesu waqt in-negozjati dwar il-
Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati AKP u l-UE;

15. Tfakkar fil-bżonn, li żdied bil-kriżi ekonomika, li l-Istati Membri tal-UE jimplimentaw 
approċċ għall-migrazzjoni li jkun konsistenti mal-għanijiet tal-iżvilupp, kemm f'termini 
ekonomiċi (rimessi minn migranti), u kemm f'termini soċjali u kulturali (l-irwol tad-
dijaspora);

16. Tenfasizza l-ħtieġa urġenti għal riforma tal-governanza finanzjarja internazzjonali, li 
tkopri l-arkitettura u l-operazzjoni tas-sistema finanzjarja, li tippresupponi l-
inkorporazzjoni sħiħa u ekwa tal-pajjiżi AKP fil-korpi finanzjarji internazzjonali sabiex 
tittejjeb ir-rappreżentazzjoni ta' dawn il-korpi u, konsegwentement, tkun riflessa d-
diversità ta' interessi nazzjonali, reġjonali u internazzjonali b'leġittimità akbar; 

17. Tistieden lill-komunità internazzjonali biex tikkonkludi ċ-ċiklu ta' Doha ta' negozjati 
kummerċjali għall-iżvilupp b'mod sodisfaċenti għan-naħat kollha;

18. Temmen li l-effetti tal-kriżi fuq l-Istati AKP tista' sservi bħala stimulu għall-Istati AKP 
biex jibdew proċess ta' riflessjoni dwar id-diversifikazzjoni tal-produzzjoni u t-
trasformazzjoni ta' prodotti bażiċi sabiex iżidu l-valur miżjud, li kieku jtejjeb it-termini ta' 
skambju u jimmitiga l-volatilità tal-prezzijiet tal-materja prima;

19. Tagħti istruzzjonijiet lill-Ko-Presidenti tagħha sabiex jgħaddu din ir-riżoluzzjoni lill-
Kunsill tal-Ministri AKP-UE, lill-Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni Ewropea, lill-
Presidenza tal-Kunsill tal-UE, lill-Unjoni Afrikana, lill-Parlament Pan-Afrikan, lill-Bank 
Dinji, lill-IMF u lill-FAO. 


