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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de 24 de Novembro de 2008, a Mesa da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-
EU autorizou a Comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio a 
elaborar um relatório, nos termos do nº 8 do artigo 2º do seu Regimento, sobre o impacto da crise 
financeira nos Estados ACP.

Na sua reunião de 11 de Fevereiro de 2009, a Comissão do Desenvolvimento Económico, das 
Finanças e do Comércio designou co-relator ACP Joseph K. Mugambé (Uganda), e Hans-Peter 
Mayer co-relator UE.

A Comissão do Desenvolvimento Económico, das Finanças e do Comércio examinou o projecto 
de relatório nas suas reuniões de...

Na sua última reunião, aprovou o projecto de proposta de resolução... 

Encontravam-se presentes no momento da votação:... ...

A resolução foi apresentada em...
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre o impacto da crise financeira nos Estados ACP 

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

 Reunida em Praga (República Checa) de 4 a 9 de Abril de 2009,

 Tendo em conta o n.º 1 do artigo 17.º do seu Regimento, 

 Tendo em conta os objectivos do Acordo de Parceria entre os membros do grupo de Estados 
de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), por um lado, e a Comunidade Europeia e os 
seus Estados-Membros, por outro, assinado em Cotonou, em 23 de Junho (Acordo de 
Cotonou), bem como as respectivas alterações, 

 Tendo em conta os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, das Nações Unidas, e, 
nomeadamente, o compromisso de estabelecer uma parceria global para o desenvolvimento, 
bem como as conclusões e recomendações da Reunião de Alto Nível das Nações Unidas, 
realizada em Nova Iorque, em 25 de Setembro de 2008,  

 Tendo em conta o Consenso de Monterrey, adoptado na Conferência Internacional das 
Nações Unidas sobre o financiamento do desenvolvimento, realizada em 21 e 22 de Março 
de 2002, bem como a Declaração de Doha sobre o Financiamento do Desenvolvimento, de 2 
de Dezembro de 2008, adoptada na Conferência Internacional de Acompanhamento sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento para a avaliação a aplicação do Consenso de Monterrey, 

 Tendo em conta a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, de 2 de Março de 2005, e a 
Agenda de Acção de Accra, adoptada no Forum de Alto Nível de Accra, sobre a Eficácia da 
Ajuda, realizado entre 2 e 4 de Setembro de 2008, 

 Tendo em conta a Declaração do G20 no contexto da sua reunião sobre a crise financeira, 
realizada em 15 de Novembro de 2008, em Washington, e em 2 de Abril de 2009, em 
Londres, 

 Tendo em conta as Conclusões da reunião informal do Conselho dos Ministros da UE 
responsáveis pelo pelouro da cooperação para o desenvolvimento (Praga, República Checa, 
29 e 30 de Janeiro de 2009),

 Tendo em conta o apelo lançado pelo Presidente do Banco Mundial, Robert B. Zoellick, aos 
países desenvolvidos no sentido de consagrarem 0,7% dos seus pacotes de incentivo a um 
"Fundo Vulnerabilidade" em benefício dos países em desenvolvimento1,

 Tendo em conta o Comunicado dos Ministros das Finanças e dos Governadores dos Bancos 
Centrais do G7, de 14 de Fevereiro de 2009,

                                               
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899~pa
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 Tendo em conta o relatório doo FMI sobre as implicações da crise financeira mundial para os 
países de baixos rendimentos, de Março de 2009,

A. Considerando que o sistema económico e financeiro mundial se caracteriza por uma 
crescente interdependência entre todos os países do mundo,

B. Considerando que os Estados ACP não são responsáveis pela crise económica e financeira, 
sendo, sim, afectados pela consequências da mesma,

C. Considerando que, de acordo com o recentemente publicado relatório do FMI sobre as 
implicações da crise financeira mundial para os países de baixos rendimentos (PBR), a crise 
induzirá um aumento das necessidades financeiras dos PBR em, pelo menos, 25 mil milhões 
de dólares em 2009, sendo que a África Subsariana será particularmente atingida,

D. Considerando que os países ACP dependem da exportação de produtos de base, que 
representam 50% das suas taxas de câmbio, e que, para um grande número de países em 
desenvolvimento, a crise conduziu a uma queda das receitas das exportações, da 
transferência de fundos para estes países, do investimento externo directo e da ajuda pública 
ao desenvolvimento,  

E. Considerando que o impacto da crise económica e financeira nos países ACP interrompeu 
um ciclo de constante crescimento económico, que data de 2004, e compromete, por 
conseguinte, a realização de progressos, bem como a consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio,

F. Considerando que a Conferência de Doha sobre o Financiamento do Desenvolvimento 
incidiu em questões de médio prazo, identificando simultaneamente toda uma série de 
objectivos relacionados com uma reforma fundamental, assinalando a necessidade de uma 
abordagem equilibrada entre os aspectos económicos, sociais e ambientais do 
desenvolvimento e reconhecendo a diversidade das situações nacionais,

1. Recorda que se espera da UE que desempenhe um papel determinante na minimização dos 
efeitos da crise nos países ACP, dada a sua posição enquanto principal parceiro comercial 
dos Estados ACP, principal fonte de remessas dos imigrantes, principal fornecedor de 
investimento privado e maior doador mundial de Ajuda Pública ao Desenvolvimento;

Garantir uma resposta rápida e resoluta à crise nos países ACP

2. Exorta os países doadores a terem devidamente em conta, de forma coordenada, os efeitos 
da crise nos países ACP, na observância dos princípios estabelecidos na Declaração de Paris 
sobre a Eficácia da Ajuda e reiterados na Agenda de Acção de Accra, e em conformidade 
com as promessas sobre o financiamento do desenvolvimento feitas em Monterrey e 
reafirmadas na Conferência de Doha e na Cimeira do G20 em Washington;

3. Reafirma a importância dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio na luta contra a 
pobreza e exorta ao respeito e ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-
Membros da UE de aumento da Ajuda Pública ao Desenvolvimento para 0,56% do RNB, 
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em 2010, e para 0,7%, em 2015; solicita novos compromissos relativamente a ambiciosos 
calendários plurianuais, a fim de poder medir o aumento gradual dos orçamentos de ajuda;

4. Encoraja os países doadores e os países ACP a orientarem a despesa directa a curto e médio 
prazos para os estratos mais pobres da população e para os sectores fundamentais (saúde, 
educação, infra-estruturas rurais, água potável e sectores produtivos), bem como para a 
criação e preservação de adequados regimes de protecção social e redes de segurança;

5. Frisa que este tipo de despesa é a mais negativamente afectada em tempos de crise, embora 
seja a mais acessível do ponto de vista financeiro e a mais rentável a curto, médio e longo 
prazos e apesar do seu potencial de produção de um efeito anti-cíclico;

6. Exorta os países doadores a utilizarem esta crise sem precedentes como catalisador para 
continuarem a explorar as possibilidades existentes em termos de fontes inovadoras de 
financiamento do desenvolvimento, e a identificarem novas fontes que permitam aos países 
em desenvolvimento diversificarem as suas fontes de rendimento e implementarem 
programas de despesa mais eficazes, concretos e operacionais; 

7. Assinala, em particular, os benefícios associados à utilização das técnicas de microcrédito, 
em termos económicos a nível local, mas também em termos do envolvimento da população, 
e em especial das mulheres, no desenvolvimento;

8. Exorta as Instituições Financeiras Internacionais (IFI), incluindo os bancos de 
desenvolvimento multilaterais, a ajudarem os países em desenvolvimento a superarem a 
actual crise, relançando o crescimento, desenvolvendo a capacidade de mercado e comercial 
e restabelecendo o acesso dos países ao crédito e aos fluxos de capital privado;

9. Exorta os países desenvolvidos a garantirem que as IFI disponham de recursos suficientes 
para serem plenamente operacionais e desempenharem o seu papel até ao máximo da sua 
capacidade; acolhe, neste contexto, favoravelmente o reconhecimento, por parte dos 
Ministros das Finanças e dos Governadores dos Bancos Centrais do G7, em 14 de Fevereiro 
de 2009, de que um FMI reformado, dotado de recursos adicionais, é crucial para responder 
à actual crise com eficácia e flexibilidade;

10. Exorta os países ACP a incrementarem a transparência das suas finanças nacionais, a fim de 
atenuar as preocupações dos doadores;

Medidas estruturais de redução da vulnerabilidade dos Estados ACP a choques exógenos

11. Sublinha que o comércio livre e equitativo, os princípios de mercado, a promoção do 
investimento, o empreendedorismo e a inovação e mercados financeiros efectivamente 
regulados são factores fundamentais para o crescimento económico, o emprego e a redução 
da pobreza;

12. Exorta os Estados-Membros da UE, bem como os países ACP a absterem-se de criar 
barreiras proteccionistas no comércio internacional como reacção à crise económica; 
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13. Exorta os Estados-Membros da UE a ponderarem e implementarem plenamente medidas de 
natureza não financeira, que tenham impacto no desenvolvimento nos países ACP, 
incluindo, por exemplo, a transferência de tecnologia, que promove a criação de capacidades 
e viabiliza o desenvolvimento da investigação e das infra-estruturas;

14. Assinala a necessidade de reforçar o processo de integração regional entre Estados ACP, e, 
em particular, apela a que os efeitos da crise sejam tidos em conta nas negociações sobre os 
Acordos de Parceria Económica entre os Estados ACP e a UE;

15. Recorda a necessidade, mais premente em virtude da crise económica, de os 
Estados-Membros da UE implementarem uma abordagem da migração consentânea com os 
objectivos de desenvolvimento, tanto em termos económicos (remessas dos imigrantes), 
como em termos sociais e culturais (papel da diáspora);

16. Salienta a necessidade urgente de reforma da governação financeira internacional, que 
abranja a arquitectura e o funcionamento do sistema financeiro, o que pressupõe a 
incorporação plena e equitativa dos países ACP nos organismos financeiros internacionais, a 
fim de melhorar a representação destes organismos e, consequentemente, reflectir a 
diversidade dos interesses nacionais, regionais e internacionais de forma mais legítima; 

17. Exorta a comunidade internacional a concluir o ciclo de Doha de negociações comerciais 
para o desenvolvimento de forma satisfatória para todas as partes;

18. Entende que os efeitos da crise nos Estados ACP podem servir de estímulo a que os Estados 
ACP dêem início a um processo de reflexão sobre a diversificação da produção e 
transformação dos produtos de base, a fim de incrementar o valor acrescentado, o que 
melhoraria os termos das trocas e atenuaria a volatilidade dos preços das matérias-primas;

19. Encarrega os seus Co-Presidentes de transmitirem a presente resolução ao Conselho de 
Ministros ACP-UE, ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, à Presidência do 
Conselho da UE, à União Africana, ao Parlamento Pan-Africano, ao Banco Mundial, ao FMI 
e à FAO. 


