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PROCEDUREVERLOOP

Op zijn vergadering van 24 november 2008 verleende het Bureau van de Paritaire Parlementaire 
Vergadering ACS-EU haar Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel 
overeenkomstig artikel 2, lid 8, van haar Reglement toestemming om een verslag op te stellen 
over de gevolgen van de financiële crisis voor de ACS-landen.

Op 11 februari 2009 benoemde de Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel 
Joseph K. Mugambé (Uganda) als corapporteur voor de ACS en Hans-Peter Mayer als 
corapporteur voor de EU.

De Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel behandelde het ontwerpverslag 
op haar vergaderingen van ...

Op laatstgenoemde vergadering nam zij met … de ontwerpresolutie aan. 

Bij de stemming waren aanwezig: ...

De resolutie werd ter aanneming ingediend op ...
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ONTWERPRESOLUTIE

over de gevolgen van de financiële crisis voor de ACS-landen

De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU,

 in vergadering bijeen in Praag (Tsjechische Republiek) van 4 tot en met 9 april 2009,

 gelet op artikel 17, lid 1, van haar Reglement, 

 gezien de doelstellingen van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van 
staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 
(overeenkomst van Cotonou) en alle wijzigingen daarvan, 

 gezien de millenniumontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met name de 
verbintenis om een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling te vormen, alsook de 
conclusies en aanbevelingen van de VN-bijeenkomst op hoog niveau die op 25 september 
2008 plaatsvond in New York, 

 gezien de Consensus van Monterrey, die op 21/22 maart 2002 door de Verenigde Naties is 
aangenomen tijdens de internationale conferentie over de financiering van ontwikkeling, 
alsmede de verklaring van Doha inzake de financiering van ontwikkeling, die op 2 december 
2008 door de Verenigde Naties werd aangenomen tijdens de internationale 
vervolgconferentie over de financiering van ontwikkeling om de uitvoering van de 
Consensus van Monterrey te herzien, 

 gezien de verklaring van Parijs inzake de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp van 
2 maart 2005 en het actieprogramma van Accra, dat werd aangenomen tijdens het Forum op 
hoog niveau over de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp dat plaatsvond van 2 tot en 
met 8 september 2008, 

 gezien de verklaring die de G20 aflegde tijdens zijn bijeenkomsten over de financiële crisis 
in Washington op 15 november 2008 en in Londen op 2 april 2009, 

 gezien de conclusies van de informele bijeenkomst van de Raad van de ministers voor 
Ontwikkelingssamenwerking van de EU in Praag, Tsjechische Republiek, op 29 en 
30 januari 2009,

 gezien de oproep van de president van de Wereldbank, Robert B. Zoellick, aan de 
ontwikkelde landen om 0,7% van hun stimuleringspakket te bestemmen voor een 
"kwetsbaarheidfonds" voor ontwikkelingslanden1,

 gezien het communiqué van 14 februari 2009 van de ministers van Financiën en de 
presidenten van de centrale banken van de G7,

 gezien het rapport van het IMF "The implications of the Global Financial Crisis for Low-
Income Countries" van maart 2009,

                                               
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. overwegende dat het financieel-economische wereldstelsel wordt gekenmerkt door steeds 
grotere interdependentie tussen alle landen in de wereld,

B. overwegende dat de ACS-landen niet verantwoordelijk zijn voor de financiële en 
economische crisis, maar wel lijden onder de gevolgen ervan,

C. overwegende dat het onlangs gepubliceerde IMF-rapport "The implications of the Global 
Financial Crisis for Low-Income Countries" stelt dat de crisis "de financieringsbehoeften 
van landen met een laag inkomen in 2009 met ten minste 25 miljard USD zal doen 
toenemen", waarbij vooral Afrika ten zuiden van de Sahara zwaar getroffen zal worden,

D. overwegende dat de ACS-landen afhankelijk zijn van de uitvoer van grondstoffen, die meer 
dan 50% van hun buitenlandse handel uitmaakt, en dat de financiële crisis heeft geleid tot 
een daling van de inkomsten uit export van vele ontwikkelingslanden, van de overmakingen 
van geld naar deze landen, van de directe buitenlandse investeringen en van de openbare 
ontwikkelingshulp,  

E. overwegende dat de uitwerking van de economische en financiële crisis op de ACS-landen 
een eind heeft gemaakt aan de cyclus van continue economische groei sinds 2004 en de 
geboekte vorderingen en de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelen in 
gevaar brengt, 

F. overwegende dat de Doha-conferentie over de financiering van ontwikkeling de nadruk legt 
op ontwikkelingskwesties op middellange termijn en een aantal doeleinden op het gebied 
van fundamentele hervormingen formuleert, waarbij wordt gewezen op de noodzaak van een 
evenwicht tussen de economische, sociale en milieuaspecten van ontwikkeling en wordt
erkend dat de nationale situaties verschillen,

1. herhaalt dat de EU een doorslaggevende rol moet spelen bij het afzwakken van de gevolgen 
van de crisis voor de ACS-landen, daar zij de belangrijkste handelspartner van de ACS-
landen is, de voornaamste bron van overmakingen van migranten, de grootste leverancier 
van particuliere investeringen alsmede de grootste donor van openbare ontwikkelingshulp in 
de wereld;

Zorgen voor een snel en krachtig antwoord op de crisis in de ACS-landen

2. dringt er met klem bij de donorlanden op aan om op gecoördineerde wijze serieus rekening 
te houden met de gevolgen van de crisis voor de ACS-landen, met inachtneming van de 
beginselen die zijn vastgelegd in de verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de 
ontwikkelingshulp en vervolgens opnieuw in het actieprogramma van Accra, en met gestand
doen van de in Monterrey gedane toezeggingen over de financiering van ontwikkeling, die 
zijn bevestigd op de Conferentie van Doha en de Top van de G20 in Washington;

3. onderstreept nogmaals het belang van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen voor de 
bestrijding van de armoede en dringt erop aan de toezeggingen van de EU-lidstaten om de 
openbare ontwikkelingshulp te verhogen tot 0,56% van het BNI in 2010 en 0,7% in 2015 te 
handhaven en gestand te doen; dringt aan op nieuwe toezeggingen voor ambitieuze 
meerjarenprogramma's ten einde een geleidelijke toename van de bedragen voor 
ontwikkelingshulp te kunnen vaststellen;

4. roept de donorlanden en de ACS-landen op om directe uitgaven op korte en middellange 
termijn te doen voor de armste lagen van de bevolking en voor sleutelsectoren 



APP/100.205/A 6/7 DR\790673NL.doc

NL

(gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur van het platteland, drinkwatervoorziening en 
water voor productiesectoren), alsook voor de totstandbrenging en instandhouding van 
passende socialebeschermingsstelsels en veiligheidsnetten;

5. wijst erop dat dit soort uitgaven in tijden van crisis het meest onder druk staan, hoewel zij 
financieel gezien best betaalbaar zijn en op korte, middellange en lange termijn de hoogste 
baten opleveren en bovendien een anticyclisch effect kunnen hebben;

6. dringt er met klem bij de donorlanden op aan deze crisis zonder weerga aan te grijpen om 
door te zoeken naar bestaande mogelijkheden van innovatieve bronnen voor de financiering 
van ontwikkeling, en om nieuwe bronnen aan te wijzen, zodat de ontwikkelingslanden de 
mogelijkheid krijgen om hun inkomstenbronnen te diversifiëren en efficiënter, concreter en 
operationeler uitgavenprogramma's uit te voeren; 

7. onderstreept met name de voordelen van het gebruik van microfinancieringstechnieken in 
economische termen op lokaal niveau, maar ook doordat daarbij de bevolking en met name 
vrouwen bij de ontwikkeling worden betrokken;

8. roept de internationale financiële instellingen, met inbegrip van de multilaterale 
ontwikkelingsbanken, op om de ontwikkelingslanden te helpen om de huidige crisis te 
overbruggen, de groei te herstellen, grotere markt- en handelscapaciteit op te bouwen en de 
toegang van de landen tot krediet en particuliere kapitaalstromen te herstellen;

9. roept de ontwikkelde landen op om ervoor te zorgen dat de internationale financiële 
instellingen voldoende middelen hebben om volledig operationeel te zijn en hun rol ten volle 
te kunnen spelen; verwelkomt in dit verband de uitspraak van de ministers van Financiën en 
presidenten van centrale banken van de G7 op 14 februari 2009 dat "een hervormd IMF, dat 
extra middelen krijgt toegewezen, van cruciaal belang is om effectief en flexibel te reageren 
op de huidige crisis";

10. roept de ACS-landen op om de nationale financiën transparanter te maken ten einde de 
bezorgdheid van de donorlanden weg te nemen;

Structurele maatregelen om de kwetsbaarheid van de ACS-staten voor exogene schokken 
te verminderen

11. onderstreept dat vrije en billijke handel, marktwerking, bevordering van investeringen, 
ondernemerschap en innovatie, alsook efficiënt gereguleerde financiële markten van 
wezenlijk belang zijn voor economische groei, arbeidsplaatsen en armoedereductie;

12. roept de EU-lidstaten en de ACS-landen op geen protectionistische belemmeringen in de 
internationale handel op te werpen als reactie op de economische crisis; 

13. roept de EU-lidstaten op om zich te bezinnen op maatregelen buiten de financiële sector die 
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de ACS-landen, en deze maatregelen volledig uit 
te voeren, zoals bijvoorbeeld technologieoverdracht die capaciteitsopbouw bevordert en de 
ontwikkeling van onderzoek en infrastructuur mogelijk maakt;

14. onderstreept de noodzaak het proces van regionale integratie van de ACS-landen te 
versterken en dringt er in het bijzonder op aan met de gevolgen van de crisis rekening te 
houden bij de onderhandelingen over economische partnerschapsovereenkomsten tussen de 
ACS-staten en de EU;
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15. wijst nogmaals op de noodzaak dat de EU-lidstaten, vooral ook gezien de economische 
crisis, een aanpak van de migratie hebben die strookt met de ontwikkelingsdoelen, zowel in 
economische termen (overmakingen van migranten) als in sociale en culturele termen (rol 
van de diaspora);

16. beklemtoont de dringende noodzaak om de internationale financiële regelgeving te 
hervormen, met inbegrip van de structuur en de werking van het financiële stelsel, wat 
impliceert dat de ACS-landen volledig en op billijke wijze worden opgenomen in de 
internationale financiële organen ten einde de representativiteit van deze organen te 
verbeteren en te zorgen dat zij een legitiemer afspiegeling zijn van de diversiteit van de 
nationale, regionale en internationale belangen; 

17. roept de internationale gemeenschap op om de onderhandelingen van de Doha-cyclus voor 
ontwikkeling af te ronden op een wijze die voor alle partijen bevredigend is;

18. is van mening dat de gevolgen van de crisis voor de ACS-staten voor deze landen een 
prikkel kunnen zijn om zich te bezinnen op een diversificatie van de productie en de 
verwerking van grondstoffen, die meer toegevoegde waarde oplevert, wat de ruilvoet zou 
verbeteren en de volatiliteit van de grondstoffenprijzen zou afzwakken;

19. verzoekt zijn covoorzitters deze resolutie te doen toekomen aan de Raad van ministers ACS-
EU, het Europees Parlement, de Europese Commissie, het EU-Raadsvoorzitterschap, de 
Afrikaanse Unie, het pan-Afrikaanse parlement, de Wereldbank, het IMF en de FAO. 


