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POSTOPKOVNA STRAN

Predsedstvo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU je na seji dne 24. novembra 2008 
pooblastilo Odbor za gospodarski razvoj, finance in trgovino, da v skladu s členom 2(8) 
poslovnika pripravi poročilo o vplivu finančne krize na države AKP.

Odbor za gospodarski razvoj, finance in trgovino je na seji dne 11. februarja 2009 za 
soporočevalca iz držav AKP imenoval Josepha K. Mugambéja (Uganda), za soporočevalca iz 
EU pa Hans-Petra Mayerja.

Odbor za gospodarski razvoj, finance in trgovino je osnutek poročila obravnaval na sejah dne ...

Na zadnji seji je sprejel osnutek predloga resolucije ... 

Na glasovanju so bili navzoči: ...

Resolucija je bila predložena v sprejetje dne ...
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PREDLOG RESOLUCIJE

o vplivu finančne in gospodarske krize na države AKP

Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU,

 na zasedanju v Pragi (Češka republika) od 4. do 9. aprila 2009,

 ob upoštevanju člena 17(1) svojega poslovnika, 

 ob upoštevanju ciljev sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in 
pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 
drugi strani, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (Sporazum iz Cotonouja), in vseh 
predlogov sprememb, 

 ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja ZN, zlasti obveze za vzpostavitev svetovnega 
partnerstva za razvoj, ter sklepov in priporočil s srečanja ZN na visoki ravni, ki je potekalo 
25. septembra 2008 v New Yorku, 

 ob upoštevanju soglasja iz Monterreya, sprejetega na mednarodni konferenci Združenih 
narodov o financiranju za razvoj 21. in 22. marca 2002, in deklaracije iz Dohe o financiranju 
za razvoj, sprejete 2. decembra 2008 na mednarodni konferenci o financiranju za razvoj za 
pregled izvajanja soglasja iz Monterreya, 

 ob upoštevanju pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči z dne 2. marca 2005 in akcijskega 
načrta iz Akre, sprejetega na forumu na visoki ravni o učinkovitosti pomoči, ki je potekal od 
2. do 4. septembra 2008 v Akri,

 ob upoštevanju izjave skupine držav G20 s srečanja na temo finančne krize, ki je potekalo 
15. novembra 2008 v Washingtonu, in srečanja v Londonu 2. aprila 2009, 

 ob upoštevanju sklepov z neformalnega zasedanja Sveta ministrov za razvojno sodelovanje 
EU (Praga, Češka, 29. in 30. januar 2009),

 ob upoštevanju poziva predsednika Svetovne banke Roberta B. Zoellicka, naj razvite države 
0,7 % sredstev iz svojih spodbujevalnih paketov namenijo skladu za ublažitev posledic krize 
v državah v razvoju1, 

 ob upoštevanju sporočila finančnih ministrov skupine držav G7 in guvernerjev centralnih 
bank z dne 14. februarja 2009,

 ob upoštevanju poročila „Posledice svetovne finančne krize za države z nizkim prihodkom“, 
ki ga je marca 2009 objavil Mednarodni denarni sklad,

                                               
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. ker je svetovni finančni in gospodarski sistem zaznamovan s čedalje večjo medsebojno 
odvisnostjo vseh držav sveta,

B. ker države AKP niso odgovorne za finančno in gospodarsko krizo, pač pa le trpijo njene 
posledice,

C. ker bo po informacijah iz nedavno objavljenega poročila Mednarodnega denarnega sklada o 
posledicah svetovne finančne krize za države z nizkim prihodkom kriza „v letu 2009 
povečala potrebo držav z nizkim prihodkom po financiranju za vsaj 25 milijard ameriških 
dolarjev“, pri čemer bo kriza najverjetneje še posebej hudo prizadela podsaharsko Afriko,

D. ker so države AKP odvisne od izvoza proizvodov, ki predstavlja 50 % deviznega 
poslovanja, in so se zaradi krize v številnih državah v razvoju zmanjšali izvozni dohodki, 
prenos sredstev v te države, neposredne tuje naložbe ter uradna razvojna pomoč,    

E. ker je vpliv gospodarske in finančne krize na države AKP prekinil cikel neprekinjene 
gospodarske rasti od leta 2004 in s tem ogrozil dosežen napredek, pa tudi dosego razvojnih 
ciljev tisočletja, 

F. ker se je konferenca o financiranju razvoja v Dohi osredotočila na srednjeročne razvojne 
težave, hkrati pa opredelila vrsto ciljev v zvezi s korenito reformo, poudarila potrebo po 
uravnoteženem pristopu z gospodarskega, socialnega in okoljskega vidika razvoja ter 
priznala raznolikost nacionalnih razmer,

1. opozarja, da se od EU zahteva, da bo odigrala odločilno vlogo pri ublažitvi vplivov krize na 
države AKP, saj je glavni trgovinski partner držav AKP, glavni vir nakazil migrantov, 
največji ponudnik zasebnih naložb ter največji donator uradne razvojne pomoči na svetu;

Zagotovitev močnega in hitrega odziva na krizo v državah AKP

2. odločno poziva države donatorice, naj na usklajen način upoštevajo vplive krize na države 
AKP, upoštevajoč načela, opredeljena v pariški deklaraciji o učinkovitosti pomoči in znova 
poudarjena v akcijskem načrtu iz Akre, in v skladu z obljubami o financiranju razvoja, 
danimi v Monterreyu ter ponovljenimi na konferenci v Dohi in vrhunskem srečanju držav 
skupine G20 v Washingtonu;

3. znova poudarja, kako pomembni so razvojni cilji tisočletja v boju proti revščini, in poziva 
države EU, naj spoštujejo in izpolnijo zavezo, da bodo povečale uradno razvojno pomoč na 
0,56 % BND do leta 2010 in na 0,7 % do leta 2015;  poziva k novim zavezam z 
ambicioznimi večletnimi časovnimi načrti, da bo mogoče meriti postopno povečanje 
proračunskih sredstev za razvojno pomoč; 

4. poziva države donatorice in države AKP, naj usmerijo neposredne kratkoročne in 
srednjeročne izdatke na najrevnejše sloje prebivalstva in ključne sektorje (zdravstvo, 
izobraževanje, podeželska infrastruktura, voda za pitje ter proizvodni sektor), pa tudi na 
oblikovanje in ohranitev ustreznih sistemov socialnega varstva in varnostnih mrež;
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5. poudarja, da so tovrstni izdatki med krizo najbolj škodljivi, čeprav so finančno najlaže 
dostopni ter kratko-, srednje- in dolgoročno najbolj koristni, kljub dejstvu, da lahko sprožijo 
proticiklični učinek;

6. odločno poziva države donatorice, naj to krizo brez primere uporabijo kot pobudo, da bi 
dodatno raziskale obstoječe možnosti uporabe inovativnih virov za financiranje razvoja ter 
odkrile nove, omogočile državam v razvoju razširiti izbor virov prihodka in uvedle 
učinkovitejše, konkretne in operativne programe porabe; 

7. poudarja zlasti koristi, povezane z uporabo tehnik mikrofinanciranja, tako v gospodarskem 
oziru na lokalni ravni, kakor tudi v smislu vključevanja prebivalstva, zlasti žensk, v razvoj;

8. poziva mednarodne finančne ustanove, tudi multilateralne razvojne banke, naj podprejo 
države v razvoju pri premostitvi sedanje krize, obnovitvi rasti, izboljšanju tržne in 
trgovinske zmogljivosti ter obnovitvi dostopa držav do posojil in tokov zasebnega kapitala;  

9. poziva razvite države, naj mednarodnim finančnim ustanovam zagotovijo zadostna sredstva, 
da bodo te povsem operativne in sposobne v celoti izkoristiti svoje zmogljivosti; v zvezi s 
tem pozdravlja priznanje, ki so ga 14. februarja 2009 izrekli finančni ministri skupine G7 in 
guvernerji centralnih bank, da je preoblikovan Mednarodni denarni sklad, dopolnjen z 
dodatnimi sredstvi, ključnega pomena za učinkovit in prilagodljiv odnos na sedanjo krizo;

10. poziva države AKP, naj povečajo preglednost nacionalnih financ, da razblinijo dvome držav 
donatoric;

Strukturni ukrepi za zmanjšanje ranljivosti držav AKP ob zunanjih pretresih

11. poudarja, da so svobodna in pravična trgovina, tržna načela, spodbujanje naložb, 
podjetništvo in inovacije ter učinkovito zakonsko urejeni finančni trgi temelji gospodarske 
rasti, zaposlovanja in zmanjšanja revščine;

12. odločno poziva države članice EU in države AKP, naj se vzdržijo oblikovanja zaščitniških 
preprek v mednarodni trgovini kot odziv na gospodarsko krizo; 

13. odločno poziva države članice EU, naj preučijo in v celoti izvedejo nefinančne ukrepe, ki 
vplivajo na razvoj v državah AKP, med drugim tudi prenos tehnologije, s katerim bi 
spodbudili krepitev zmogljivosti in omogočili razvoj raziskav in infrastrukture;

14. poudarja potrebo po okrepitvi procesa regionalnega povezovanja držav AKP in še posebej 
zahteva, da se učinki krize upoštevajo pri pogajanjih o sporazumih o gospodarskem 
partnerstvu med državami AKP in EU;

15. opozarja, da morajo države članice EU zaradi gospodarske krize še nujneje ubrati pristop do 
preseljevanja, ki je v skladu z razvojnimi cilji, tako z gospodarskega vidika (nakazila 
migrantov) kakor tudi s socialnega in kulturnega vidika (vloga diaspore);

16. poudarja, da je nujno potrebna reforma mednarodnega finančnega upravljanja, vključno z 
arhitekturo in delovanjem finančnega sistema, ki predpostavlja popolno in pravično 
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vključitev držav AKP v mednarodne finančne institucije, s čimer bi izboljšali njihovo 
reprezentativnost ter posledično z večjo legitimnostjo zastopali raznolikost nacionalnih, 
regionalnih in mednarodnih interesov; 

17. poziva mednarodno skupnost, naj sklene cikel trgovinskih pogajanj iz Dohe na način, s 
katerim bodo zadovoljne vse strani;

18. meni, da je mogoče vplive krize na države AKP uporabiti kot spodbudo, da začnejo države 
AKP razmišljati o raznovrstnosti proizvodnje in preobrazbi proizvodov, da povečajo dodano 
vrednost, s čimer bi izboljšale pogoje menjave in ublažile nihanje cen surovin;

19. naroča sopredsednikoma, naj to resolucijo predložita ministrskemu svetu AKP-EU, 
Evropskemu parlamentu, Evropski komisiji, predsedstvu Sveta, Afriški uniji, Vseafriškemu 
parlamentu, Svetovni banki, Mednarodnemu denarnemu skladu ter Organizaciji Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo. 


