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PAGINA DE PROCEDURĂ

La reuniunea sa din 24 noiembrie 2008, Biroul Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE a 
autorizat Comisia pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț să întocmească un raport, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură, privind impactul 
crizei financiare asupra statelor ACP.

La reuniunea din 11 februarie 2009, Comisia pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț 
i-a desemnat pe Joseph K. Mugambé (Uganda) în calitate de coraportor ACP și pe Hans-Peter 
Mayer în calitate de coraportor UE.

Comisia pentru dezvoltare economică, finanțe și comerț a luat în discuție proiectul de raport la 
reuniunile din …

În cursul reuniunii următoare, s-a adoptat proiectul de propunere de rezoluție … 

Prezenți la vot: ...

Rezoluția a fost transmisă spre adoptare la ...
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE

referitoare la impactul crizei economice și financiare asupra statelor ACP

Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE,

 reunită la Praga (Republica Cehă) în perioada 4-9 aprilie 2009,

 având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, 

 având în vedere obiectivele Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din 
Africa, Caraibe și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele 
membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la 
Cotonou) și toate amendamentele la acesta, 

 având în vedere Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale Organizației Națiunilor 
Unite, în special angajamentul de a crea un parteneriat global pentru dezvoltare, precum și 
concluziile și recomandările reuniunii ONU la nivel înalt de la New York din 25 
septembrie 2008, 

 având în vedere Consensul de la Monterrey, adoptat la Conferința Internațională a 
Organizației Națiunilor Unite privind finanțarea dezvoltării din 21 și 22 martie 2002, 
precum și Declarația de la Doha privind finanțarea dezvoltării, adoptată la 2 decembrie 
2008 la Conferința internațională de monitorizare privind finanțarea dezvoltării în vederea 
revizuirii procesului de punere în aplicare a Consensului de la Monterrey, 

 având în vedere Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului din 2 martie 2005 și 
Agenda pentru acțiune de la Accra, adoptată în cadrul Forumului la nivel înalt privind 
eficacitatea ajutorului din 2-4 septembrie 2008, 

 având în vedere Declarația G20 făcută în urma reuniunilor acestuia privind criza 
financiară care au avut loc la Washington la 15 noiembrie 2008 și la Londra la 2 aprilie 
2009, 

 având în vedere concluziile reuniunii informale a miniștrilor cooperării pentru dezvoltare 
din UE în cadrul Consiliului (Praga, Republica Cehă, 29 și 30 ianuarie 2009), 

 având în vedere apelul Președintelui Băncii Mondiale, Robert B. Zoellick, către țările 
dezvoltate de a angaja 0,7% din pachetele de stimulente pentru Fondul pentru 
vulnerabilitate destinat țărilor în curs de dezvoltare1,

 având în vedere comunicatul miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din 
G7 din 14 februarie 2009,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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 având în vedere raportul FMI intitulat „Implicațiile crizei financiare mondiale pentru țările 
cu venituri reduse” din martie 2009,

A. întrucât sistemul economic și financiar mondial se caracterizează prin creșterea 
interdependențelor între toate statele lumii;

B. întrucât statele ACP nu sunt responsabile pentru criza economică și financiară, ci mai 
degrabă suportă consecințele acesteia;

C. întrucât în conformitate cu recentul raport al FMI intitulat „Implicațiile crizei financiare 
mondiale pentru țările cu venituri reduse”, criza va „crește nevoia de finanțare a acestor 
țări cu cel puțin 25 de miliarde de dolari în 2009”, Africa Subsahariană putând fi deosebit 
de grav afectată; 

D. întrucât statele ACP sunt dependente de exporturile de produse de bază, care reprezintă 
50% din schimburile comerciale, în cazul multor țări în curs de dezvoltare criza 
conducând la scăderea încasărilor din exporturi, a transferului de fonduri către aceste țări, 
a investițiilor străine directe și a asistenței oficiale pentru dezvoltare; 

E. întrucât impactul crizei economice și financiare asupra statelor ACP a întrerupt un ciclu 
de creștere economică continuă care a început în 2004, periclitând astfel progresele 
înregistrate, precum și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului;  

F. întrucât Conferința de la Doha privind finanțarea dezvoltării s-a concentrat asupra 
aspectelor privind dezvoltarea pe termen mediu, identificând o serie de obiective legate 
de reforma fundamentală, subliniind necesitatea unei abordări echilibrate a aspectelor 
economice, sociale și de mediu privind dezvoltarea, și recunoscând diversitatea 
contextelor naționale,

1. reamintește faptul că Uniunea Europeană trebuie să participe în mod decisiv la atenuarea 
efectelor crizei asupra statelor ACP, dat fiind statutul său de principal partener comercial 
al acestor state, sursa principală a fondurilor transferate de migranți, principalul furnizor 
de investiții private și cel mai mare donator de ajutor oficial pentru dezvoltare din lume;

Garantarea unei reacții ferme și rapide la criza din statele ACP

2. îndeamnă statele donatoare să ia serios în considerare, într-o manieră coordonată, efectele 
crizei asupra statelor ACP, cu respectarea principiilor stabilite în Declarația de la Paris 
privind eficacitatea ajutorului și reiterate în Agenda pentru acțiune de la Accra și în 
conformitate cu promisiunile privind finanțarea dezvoltării făcute la Monterrey și 
reafirmate la Conferința de la Doha și Summit-ul G20 de la Washington;  

3. reafirmă importanța Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în lupta împotriva sărăciei 
și solicită respectarea și îndeplinirea angajamentelor asumate de statele membre ale 
Uniunii Europene de a crește ajutorul oficial pentru dezvoltare la 0,56% din VNB până în 
2010 și la 0,7% până în 2015; solicită noi angajamente de stabilire a unor calendare 
multianuale ambițioase pentru a măsura creșterea treptată a bugetelor privind ajutorul;
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4. încurajează țările donatoare și statele ACP să direcționeze cheltuielile pe termen scurt și 
mediu către categoriile cele mai sărace ale populației și către sectoarele esențiale 
(sănătatea, educația, infrastructura rurală, apa potabilă și sectoarele de producție), precum 
și pentru crearea și menținerea unor sisteme și dispozitive corespunzătoare de protecție 
socială;

5. subliniază faptul că acest tip de cheltuieli sunt cele mai afectate în perioadele de criză, în 
pofida faptului că sunt cele mai accesibile din punct de vedere financiar și cele mai 
profitabile pe termen scurt, mediu și lung și în ciuda potențialului pe care îl au de a 
produce un efect contraciclic;

6. îndeamnă țările donatoare să utilizeze această criză fără precedent drept catalizator în 
explorarea în continuare a posibilităților existente privind sursele inovatoare de finanțare 
a dezvoltării și pentru identificarea unora noi, pentru a oferi țărilor în curs de dezvoltare 
posibilitatea de a-și diversifica sursele de venituri și de a pune în aplicare programe de 
cheltuieli mai eficace, concrete și operaționale; 

7. subliniază, în special, avantajele utilizării tehnicilor de micro-finanțare atât din punct de 
vedere economic la nivel local, cât și în ceea ce privește participarea populației, în special 
a femeilor, la procesul de dezvoltare; 

8. solicită instituțiilor financiare internaționale (IFI), inclusiv băncilor multilaterale de 
dezvoltare, să sprijine țările în curs de dezvoltare pentru depășirea crizei actuale, 
relansarea creșterii economice, dezvoltarea unei capacități ridicate a pieței și comerciale 
și restabilirea accesului acestor țări la credite și la fluxurile de capital privat;

9. solicită țărilor dezvoltate să se asigure că IFI dispun de resurse suficiente pentru a fi pe 
deplin operaționale și a-și îndeplini în întregime rolul pe care îl au; salută, în acest 
context, recunoașterea de către miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din 
G7 a faptului că „reformarea IFI și dotarea acestora cu resurse suplimentare sunt 
indispensabile pentru a reacționa în mod eficient și flexibil la criza actuală”; 

10. solicită statelor ACP o mai mare transparență în domeniul finanțelor naționale pentru a 
elimina preocupările țărilor donatoare;

Măsuri structurale pentru a reduce vulnerabilitatea statelor ACP la șocurile exogene

11. subliniază faptul că, pentru a permite creșterea economică, ocuparea forței de muncă și 
reducerea sărăciei, trebuie îndeplinite condiții fundamentale precum existența comerțului 
liber și echitabil, respectarea principiilor de piață, promovarea investițiilor, spiritul 
antreprenorial și inovarea, precum și piețe financiare reglementate în mod eficient;

12. îndeamnă statele membre ale UE, precum și statele ACP să se abțină de la crearea de 
bariere protecționiste în calea comerțului internațional ca reacție la criza economică; 

13. îndeamnă statele membre să aibă în vedere și să aplice integral măsurile din afara 
sectorului financiar care au un impact asupra dezvoltării statelor ACP, inclusiv, de 
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exemplu, transferul de tehnologie care favorizează consolidarea capacităților și permite 
dezvoltarea cercetării și a infrastructurii;

14. subliniază necesitatea consolidării procesului de integrare regională între statele ACP și 
solicită, în special, să se țină seama de efectele crizei în cadrul negocierilor privind 
acordurile de parteneriat economic între statele ACP și UE;

15. reamintește necesitatea, intensificată de criza economică, ca statele membre să pună în 
aplicare o abordare a migrației în concordanță cu obiectivele de dezvoltare, atât din punct 
de vedere economic (fondurile transferate de migranți), cât și social și cultural (rolul 
diasporei);

16. subliniază necesitatea urgentă de a reforma sistemul de guvernanță al instituțiilor 
financiare internaționale, care cuprinde arhitectura și funcționarea sistemului financiar, 
ceea ce presupune integrarea deplină și echitabilă a statelor ACP în cadrul organismelor 
financiare internaționale pentru a îmbunătăți reprezentarea acestora și, în consecință, 
pentru a reflecta cu o mai mare legitimitate diversitatea intereselor naționale, regionale și 
internaționale; 

17. solicită comunității internaționale să încheie runda de negocieri comerciale pentru 
dezvoltare de la Doha într-un mod satisfăcător pentru toate părțile;

18. consideră că efectele crizei asupra statelor ACP le poate servi drept stimulent pentru 
inițierea unui proces de reflecție cu privire la diversificarea producției și transformarea 
produselor de bază pentru a crește valoarea adăugată, ceea ce ar ameliora condițiile de 
schimb și ar reduce volatilitatea prețurilor materiilor prime;

19. încredințează co-președinților săi sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului de 
Miniștri al ACP-UE, Parlamentului European, Comisiei Europene, Președinției 
Consiliului Uniunii Europene, Uniunii Africane, Parlamentului Panafrican, Băncii 
Mondiale, FMI și FAO. 


