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PROCEDURA

Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2008 r. Prezydium Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE upoważniło Komisję Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu do 
opracowania, zgodnie z art. 2 ust. 8 Regulaminu, sprawozdania w sprawie wpływu kryzysu 
finansowego na kraje AKP.

Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2009 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu 
wyznaczyła Josepha K. Mugambé (Uganda) na współsprawozdawcę AKP oraz Hansa-Petera 
Mayera na współsprawozdawcę UE.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu rozpatrzyła projekt sprawozdania na 
posiedzeniach w dniach...

Na ostatnim posiedzeniu przyjęła ona wstępny projekt rezolucji... 

Podczas głosowania obecni byli: ...

Rezolucja została przedłożona do przyjęcia w dniu...
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PROJEKT REZOLUCJI

w sprawie wpływu kryzysu finansowego na kraje AKP

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

 obradując w Pradze (Republika Czeska) w dniach 4–9 kwietnia 2009 r.,

 uwzględniając art. 17 ust. 1 Regulaminu, 

 uwzględniając cele Umowy o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (Umowa
z Kotonu) i wszystkie poprawki do niej, 

 uwzględniając milenijne cele rozwoju Narodów Zjednoczonych, w szczególności 
zobowiązanie do zbudowania światowego partnerstwa na rzecz rozwoju oraz wnioski
i zalecenia ze spotkania wysokiego szczebla Narodów Zjednoczonych, które odbyło się
w Nowym Jorku w dniu 25 września 2008 r., 

 uwzględniając porozumienie z Monterrey, przyjęte na międzynarodowej konferencji ONZ 
poświęconej finansowaniu rozwoju z dni 21–22 marca 2002 r. oraz deklarację z Doha
w sprawie finansowania rozwoju przyjętą w dniu 2 grudnia 2008 r. na międzynarodowej 
konferencji kontynuacyjnej dotyczącej finansowania rozwoju, której celem był przegląd 
realizacji postanowień z Monterrey, 

 uwzględniając deklarację paryską w sprawie skuteczności pomocy z dnia 2 marca 2005 r. 
oraz plan działania z Akry, przyjęty na Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności 
pomocy, które odbyło się w Akrze w dniach 2–4 września 2008 r., 

 uwzględniając deklarację grupy G20 ze spotkania w sprawie kryzysu finansowego, które 
odbyło się w Waszyngtonie w dniu 15 listopada 2008 r. oraz w Londynie w dniu 2 kwietnia 
2009 r.; 

 uwzględniając konkluzje nieformalnego spotkania europejskich ministrów ds. współpracy na 
rzecz rozwoju (Praga, Republika Czeska, 29 i 30 stycznia 2009 r.)

 uwzględniając wezwanie prezesa Banku Światowego Roberta B. Zoellicka do krajów 
rozwiniętych, aby przeznaczyły 0,7% swoich pakietów koniunkturalnych na specjalny 
fundusz „Vulnerability Fund“1 ,

 uwzględniając komunikat ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G7
z dnia 14 lutego 2009 r.,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 uwzględniając sprawozdanie MFW pt. „Skutki światowego kryzysu finansowego dla krajów
o niskim dochodzie” z marca 2009 r.,

A. mając na uwadze, że światowy system finansowy i gospodarczy charakteryzuje się 
rosnącym stopniem współzależności wszystkich krajów na świecie,

B. mając na uwadze, że kraje AKP nie są odpowiedzialne za kryzys finansowy i gospodarczy, 
jednakże cierpią z powodu jego następstw,

C. mając na uwadze, że potrzeby finansowe krajów o niskim dochodzie - według wydanego 
niedawno sprawozdania MFW pt. „Skutki światowego kryzysu finansowego dla krajów
o niskim dochodzie” – zwiększą się wskutek kryzysu w 2009 r. do co najmniej 25 mld 
dolarów amerykańskich, przy czym problem ten szczególnie poważnie dotknie Afryki 
Subsaharyjskiej;

D. mając na uwadze, że kraje AKP są uzależnione od eksportu surowców, który stanowi 50% 
ich przychodów dewizowych, oraz że kryzys doprowadził w wielu krajach rozwijających się 
do spadku dochodów z eksportu, zmniejszenia transferu środków do tych krajów, 
ograniczenia zagranicznych inwestycji bezpośrednich i oficjalnej pomocy rozwojowej,  

E. mając na uwadze, że w wyniku oddziaływania kryzysu gospodarczego i finansowego na 
kraje AKP doszło do przerwania cyklu stałego wzrostu gospodarczego trwającego od 
2004 r. i że w związku z tym zagrożone są dotychczas poczynione postępy, a także 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju, 

F. mając na uwadze, że na konferencji w Ad-Dausze poświęconej finansowaniu rozwoju 
skoncentrowano się na kwestiach związanych ze średnioterminowym rozwojem, określając 
jednocześnie szereg celów dotyczących podstawowych reform, podkreślając dobitnie 
konieczność zachowania równowagi między gospodarczymi, społecznymi
i środowiskowymi aspektami rozwoju i uznając fakt zróżnicowania sytuacji
w poszczególnych krajach,

1. wskazuje, że UE musi pełnić decydującą rolę w procesie łagodzenia skutków kryzysu
w krajach AKP, ponieważ jest ona głównym partnerem handlowym krajów AKP, głównym 
źródłem środków pieniężnych przesyłanych przez migrantów, największym inwestorem 
prywatnym oraz największym ofiarodawcą oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie; 

Gwarancja zdecydowanej i szybkiej odpowiedzi na kryzys w krajach AKP

2. wzywa kraje udzielające pomocy, aby uwzględniając zasady ustanowione w deklaracji 
paryskiej w sprawie skuteczności pomocy, potwierdzone w planie działania z Akry oraz 
stosownie do wypowiedzianych w Monterrey i potwierdzonych na konferencji w Ad-Dausze
i na szczycie G20 w Waszyngtonie obietnic co do finansowania rozwoju w skoordynowany 
sposób uwzględniały skutki kryzysu w krajach AKP;

3. potwierdza znaczenie milenijnych celów rozwoju w zwalczaniu ubóstwa oraz wzywa do 
dotrzymania i realizacji podjętych przez państwa członkowskie UE zobowiązań w zakresie 
zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,56% dochodu narodowego brutto do 



AP100.510/A 6/7 DR\790673PL.doc

PL

2010 r. oraz do 0,7% do roku 2015; zwraca się o podjęcie nowych zobowiązań w zakresie 
ambitnych wieloletnich harmonogramów, aby można było zmierzyć stopniowy wzrost 
budżetów pomocowych;

4. zachęca kraje udzielające pomocy i kraje AKP do przeznaczania krótko-
i średnioterminowych wydatków na potrzeby najbiedniejszych grup ludności i kluczowych 
sektorów (zdrowie, oświata, infrastruktura rolnicza, woda pitna i woda do celów 
produkcyjnych) oraz na tworzenie i utrzymanie odpowiednich systemów opieki socjalnej
i sieci bezpieczeństwa;

5. podkreśla, że tego typu wydatki są najbardziej zagrożone w czasie kryzysu, mimo że są
w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w największym stopniu możliwe
i najkorzystniejsze i mimo faktu, że mają potencjał do przeciwdziałania cykliczności 
kryzysów gospodarczych;

6. zwraca się do krajów udzielających pomocy, aby wykorzystały ten niespotykany dotąd 
kryzys do zintensyfikowania prac nad istniejącymi możliwościami w zakresie 
innowacyjnych źródeł finansowania rozwoju oraz do poszukiwania nowych rozwiązań, aby 
kraje rozwijające się mogły zróżnicować swoje źródła dochodów i wdrożyć skuteczniejsze 
konkretne i operacyjne programy wydatkowania funduszy;    

7. zwraca w szczególności uwagę na korzyści wynikające z wykorzystywania technik 
mikrofinansowania nie tylko w kategoriach gospodarczych na poziomie lokalnym, lecz 
także w kategoriach zaangażowania społeczeństwa, a zwłaszcza kobiet, w działania 
związane z rozwojem;

8. wzywa międzynarodowe instytucje finansowe, w tym również banki rozwoju 
wielostronnego, do wspierania krajów rozwijających się w przezwyciężaniu obecnego 
kryzysu, w napędzaniu wzrostu gospodarczego, w budowaniu zwiększonych zdolności 
rynkowych i handlowych oraz w przywracaniu dostępu tych krajów do kredytów
i przypływu prywatnego kapitału; 

9. zwraca się do krajów rozwiniętych o zapewnienie międzynarodowym instytucjom 
finansowym wystarczających środków, by były w pełni operacyjne i mogły spełniać swoją 
rolę z wykorzystaniem całego swojego potencjału; z zadowoleniem przyjmuje w tym 
kontekście potwierdzenie ze strony ministrów finansów i prezesów banków centralnych 
państw G7 z dnia 14 lutego 2009 r., że „zreformowany MFW, wyposażony w dodatkowe 
środki, ma decydujące znaczenie dla udzielenia skutecznej i elastycznej odpowiedzi na 
obecny kryzys”;  

10. zwraca się do krajów AKP o zwiększenie przejrzystości w krajowych finansach, by rozwiać 
wątpliwości krajów udzielających pomocy; 

Środki strukturalne mające na celu ograniczenie podatności krajów AKP na wstrząsy 
zewnętrze 
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11. podkreśla, że wolny i sprawiedliwy handel, zasady rynkowe, promowanie inwestycji, 
przedsiębiorczość i innowacyjność oraz skutecznie regulowane rynki finansowe mają 
podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i redukcji ubóstwa;

12. zwraca się do państw członkowskich UE oraz do krajów AKP, aby powstrzymały się od 
tworzenia protekcjonistycznych barier w handlu międzynarodowym jako reakcji na kryzys 
gospodarczy; 

13. zwraca się do państw członkowskich UE, aby rozważyły środki spoza sektora finansowego 
mające wpływ na rozwój w krajach AKP i w pełni je wdrażały, w tym np. transfer 
technologii, który sprzyja budowaniu potencjału i umożliwia rozwój badań i infrastruktury; 

14. podkreśla potrzebę wzmocnienia procesu integracji regionalnej w krajach AKP, a 
w szczególności apeluje, aby skutki kryzysu zostały uwzględnione w ramach negocjacji
w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym między krajami AKP a UE; 

15. wskazuje, że w związku z kryzysem gospodarczym nasiliła się potrzeba realizowania przez 
państwa członkowskie UE polityki w zakresie migracji zgodnej z celami rozwoju zarówno
w kategoriach gospodarczych (przekazy pieniężne dokonywane przez migrantów), jak i 
w kategoriach społecznych i kulturalnych (rola diaspory);  

16. zwraca uwagę na pilną potrzebę reformy międzynarodowego ładu finansowego, która 
objęłaby organizację i działanie systemu finansowego, co zakłada pełnoprawne
i sprawiedliwe włączenie krajów AKP do międzynarodowych organów finansowych, aby 
poprawić reprezentatywność tych organów i w konsekwencji bardziej sprawiedliwie 
uwzględnić różnorodność krajowych, regionalnych i międzynarodowych interesów;   

17. wzywa społeczność międzynarodową do zakończenia negocjacji handlowych w ramach 
rundy negocjacji z Ad-Dauhy na rzecz rozwoju w sposób zadawalający dla wszystkich 
stron; 

18. uważa, że skutki kryzysu dla krajów AKP mogą posłużyć tym krajom jako bodziec do 
zainicjowania procesu refleksji nad zróżnicowaniem produkcji i przetwarzaniem surowców
w celu zwiększenia wartości dodanej, co pozytywnie wpłynęłoby na warunki transakcji 
handlowych i złagodziło wahania cen surowców;

19. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Ministrów AKP-UE, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej, prezydencji 
Rady, Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, Bankowi Światowemu, MFW
i FAO. 


