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POSTUP

Predsedníctvo Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ na svojej schôdzi 
24. novembra 2008 v súlade s článkom 2 ods. 8 rokovacieho poriadku poverilo svoj Výbor 
pre hospodársky rozvoj, financie a obchod vypracovaním návrhu správy o vplyve finančnej 
krízy na štáty AKT.

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod na svojej schôdzi 11. februára 2009 
vymenoval Josepha K. Mugambého (Uganda) za spoluspravodajcu za AKT a Hansa-Petera 
Mayera za spoluspravodajcu za EÚ.

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod posúdil návrh správy na svojich schôdzach, 
ktoré sa konali ...

Na poslednej schôdzi prijal predbežný návrh uznesenia… 

Na hlasovaní sa zúčastnili: ...

Uznesenie bolo predložené na prijatie dňa …
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NÁVRH UZNESENIA

o vplyve finančnej krízy na štáty AKT

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ,

 so zreteľom na schôdzu, ktorá sa konala v Prahe (Česká republika) 4. – 9. apríla 2009,

 so zreteľom na článok 17 ods. 1 rokovacieho poriadku, 

 so zreteľom na ciele Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou (dohoda 
z Cotonou), a so zreteľom na všetky jej zmeny a doplnenia, 

 so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia vytýčené Organizáciou Spojených národov, 
najmä záväzok vytvoriť globálne partnerstvo pre rozvoj, a na závery a odporúčania, ktoré 
vzišli zo stretnutia skupiny OSN na vysokej úrovni 25. septembra 2008 v New Yorku, 

 so zreteľom na konsenzus z Monterrey, ktorý bol prijatý na medzinárodnej konferencii 
Organizácie Spojených národov o financovaní rozvoja konanej 21. – 22. marca 2002, 
a na Dauhaskú deklaráciu o financovaní rozvoja, ktorá bola prijatá 2. decembra 2008 
na nadväzujúcej medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja zameranej 
na preskúmanie vykonávania konsenzu z Monterrey, 

 so zreteľom na Parížsku deklaráciu o účinnosti pomoci z 2. marca 2005 a na akčný 
program z Akkry prijatý počas fóra na vysokej úrovni o účinnosti pomoci 2. – 4. 
septembra 2008, 

 so zreteľom na vyhlásenie skupiny G20 o finančnej kríze, ktoré prijali na samite 
vo Washingtone 15. novembra 2008 a v Londýne 2. apríla 2009, 

 so zreteľom na závery neformálneho stretnutia Rady ministrov EÚ pre rozvojovú 
spoluprácu (Praha, Česká republika, 29. a 30. januára 2009),

 so zreteľom na výzvu prezidenta Svetovej banky Roberta B. Zoellicka rozvinutým 
krajinám, aby sa zaviazali poskytnúť 0,7 % zo svojich balíkov stimulačných opatrení 
na fond zraniteľnosti (vulnerability fund) pre rozvojové krajiny1,

 so zreteľom na komuniké ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G7 
zo 14. februára 2009,

 so zreteľom na správu MMF z marca 2009 s názvom Vplyv svetovej finančnej krízy 
na krajiny s nízkymi príjmami (The implications of the Global Financial Crisis for Low-
Income Countries),

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22051899
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html
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A. keďže globálny finančný a hospodársky systém sa vyznačuje stále užšou vzájomnou 
závislosťou všetkých krajín sveta,

B. keďže štáty AKT nenesú zodpovednosť za vznik finančnej a hospodárskej krízy, pričom 
však trpia jej dôsledkami,

C. keďže podľa nedávno uverejnenej správy MMF s názvom Vplyv svetovej finančnej krízy 
na krajiny s nízkymi príjmami (The implications of the Global Financial Crisis for Low-
Income Countries) kríza v roku 2009 spôsobí nárast finančných potrieb krajín s nízkymi 
príjmami najmenej o 25 miliárd USD, pričom pravdepodobne najzávažnejšie zasiahne 
subsaharskú Afriku,

D. keďže krajiny AKT sú závislé od vývozu komodít, ktorý tvorí 50 % ich devízových 
zdrojov, a keďže kríza v mnohých rozvojových krajinách viedla k úbytku príjmov 
z vývozu, zníženiu prevodov finančných prostriedkov do týchto krajín a poklesu 
priamych zahraničných investícií a oficiálnej rozvojovej pomoci,  

E. keďže vplyvom hospodárskej a finančnej krízy na krajiny AKT sa prerušil cyklus 
súvislého hospodárskeho rastu trvajúci od roku 2004, čím došlo k ohrozeniu 
dosiahnutého pokroku a plnenia rozvojových cieľov tisícročia, 

F. keďže dauhaská konferencia o financovaní rozvoja sa sústredila na strednodobé otázky 
rozvoja, pričom vytýčila súbor cieľov v oblasti zásadnej reformy, zdôraznila potrebu 
vyváženého prístupu k hospodárskym, sociálnym a environmentálnym aspektom rozvoja 
a uznala rôznorodosť situácií v jednotlivých krajinách,

1. pripomína, že EÚ musí zohrať rozhodujúcu úlohu pri zmierňovaní vplyvov krízy 
na krajiny AKT, a to vzhľadom na to, že je ich hlavným obchodným partnerom, hlavným 
zdrojom prostriedkov poukazovaných zo strany migrantov, hlavným poskytovateľom 
súkromných investícií a najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci 
na svete;

Zabezpečenie účinnej a rýchlej reakcie na krízu v krajinách AKT

2. naliehavo vyzýva darcovské krajiny, aby dôsledným a koordinovaným spôsobom 
zohľadnili vplyv krízy na krajiny AKT a dodržiavali pritom zásady zakotvené v Parížskej 
deklarácii o účinnosti pomoci opätovne vyjadrené v akčnom programe z Akkry a aby 
zároveň zabezpečili súlad s prísľubom o financovaní rozvoja poskytnutým v Monterrey 
a znovu potvrdeným na konferencii v Dauhe a počas samitu G20 vo Washingtone;

3. opätovne zdôrazňuje význam rozvojových cieľov tisícročia pre boj proti chudobe 
a požaduje dodržiavanie a plnenie záväzkov, ku ktorým pristúpili členské štáty EÚ 
a ktoré sa týkajú zvýšenia oficiálnej rozvojovej pomoci na 0,56 % HND do roku 2020 
a na 0,7 % HND do roku 2015; žiada, aby sa v ambicióznych viacročných 
harmonogramoch prijali nové záväzky s cieľom umožniť meranie postupného zvyšovania 
rozpočtov určených na pomoc;
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4. povzbudzuje darcovské krajiny a krajiny AKT, aby v krátkodobom a strednodobom 
výhľade poskytovali prostriedky pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ako aj 
na kľúčové odvetvia (zdravotníctvo, vzdelávanie, vidiecka infraštruktúra, pitná voda 
a voda využívaná vo výrobných odvetviach) a na vytváranie a zachovávanie primeraných 
systémov sociálnej ochrany a záchranných sietí;

5. poukazuje na to, že tento typ výdavkov je v časoch krízy najnepriaznivejšie zasiahnutý, 
a to aj napriek tomu, že je finančne najdostupnejší a najvýhodnejší z krátkodobého, 
strednodobého i dlhodobého hľadiska a že môže pôsobiť anticyklicky;

6. naliehavo vyzýva darcovské krajiny, aby túto bezprecedentnú krízu využili ako 
katalyzátor na ďalšie preskúmanie existujúcich možností, pokiaľ ide o inovatívne zdroje 
financovania rozvoja, ako aj na nájdenie nových možností, ktoré rozvojovým krajinám 
umožnia diverzifikovať ich zdroje príjmov a zaviesť účinnejšie, konkrétnejšie 
a funkčnejšie výdavkové programy; 

7. zdôrazňuje predovšetkým výhody spojené s využívaním techník mikrofinancovania tak 
z hospodárskeho hľadiska na miestnej úrovni, ako aj z hľadiska zapojenia obyvateľstva, 
najmä žien, do rozvoja;

8. vyzýva medzinárodné finančné inštitúcie vrátane multilaterálnych rozvojových bánk, aby 
podporovali rozvojové krajiny pri prekonávaní súčasnej krízy, obnovovaní rastu, 
budovaní vyššej trhovej a obchodnej kapacity a obnove prístupu týchto krajín k úverom 
a súkromným kapitálovým tokom;

9. vyzýva rozvinuté krajiny, aby pre medzinárodné finančné inštitúcie zabezpečili dostatok 
zdrojov na riadne fungovanie a čo najlepšie plnenie ich úlohy; v tejto súvislosti víta, že 
ministri financií a guvernéri centrálnych bánk krajín G7 dňa 14. februára 2009 uznali, že 
„reformovaný MMF posilnený dodatočnými zdrojmi zohráva kľúčovú úlohu pre účinnú 
a flexibilnú odpoveď na súčasnú krízu“;

10. vyzýva krajiny AKT, aby rozptýlili obavy darcovských krajín zvýšením transparentnosti 
v oblasti vnútroštátnych financií;

Štrukturálne opatrenia na zníženie zraniteľnosti štátov AKT voči vonkajším otrasom

11. zdôrazňuje, že pre hospodársky rast, zamestnanosť a znižovanie chudoby majú zásadný 
význam voľný a spravodlivý obchod, trhové princípy, podpora investícií, podnikania 
a inovácií, ako aj účinne regulované finančné trhy;

12. naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, ako aj krajiny AKT, aby ako odpoveď 
na hospodársku krízu nepristupovali k vytváraniu protekcionistických bariér v 
medzinárodnom obchode; 

13. naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby zvážili a v plnej miere uskutočnili opatrenia 
mimo finančného sektora, ktoré by mali vplyv na rozvoj krajín AKT, napríklad transfer 
technológií, ktorý podporuje budovanie kapacít a umožňuje rozvoj výskumu a 
infraštruktúry;
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14. zdôrazňuje potrebu posilnenia procesu regionálnej integrácie v rámci štátov AKT 
a predovšetkým žiada, aby sa vplyv krízy zohľadňoval pri rokovaniach o dohodách 
o hospodárskom partnerstve medzi štátmi AKT a EÚ;

15. pripomína, že hospodárska kríza ešte viac prehĺbila nevyhnutnosť toho, aby členské štáty 
EÚ zaujali k migrácii prístup, ktorý je v súlade s rozvojovými cieľmi, a to tak 
z hospodárskeho hľadiska (prevody prostriedkov zo strany migrantov), ako aj 
zo sociálneho a kultúrneho hľadiska (úloha diaspóry);

16. zdôrazňuje, že naliehavo treba zreformovať medzinárodnú správu finančného sektora 
vrátane štruktúry a fungovania finančného systému, čo predpokladá úplné a rovnocenné 
začlenenie krajín AKT do medzinárodných finančných orgánov s cieľom skvalitniť 
ich reprezentatívnosť tak, aby s väčšou legitimitou odzrkadľovali rôznorodosť 
vnútroštátnych, regionálnych i medzinárodných záujmov; 

17. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby spôsobom uspokojivým pre všetky strany 
uzatvorilo dauhaský cyklus obchodných rokovaní pre rozvoj;

18. domnieva sa, že vplyv, ktorý má kríza na štáty AKT, môže týmto krajinám slúžiť ako 
stimul na začatie procesu úvah o diverzifikácii výroby a transformácii komodít s cieľom 
zvýšiť ich pridanú hodnotu, čo by zlepšilo podmienky výmeny a znížilo nestabilitu cien 
surovín;

19. poveruje svojich spolupredsedov, aby toto uznesenie postúpili Rade ministrov AKT –
EÚ, Európskemu parlamentu, Európskej komisii, predsedníctvu Rady EÚ, Africkej únii, 
Panafrickému parlamentu, Svetovej banke, MMF a FAO. 


