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PROTOKOLLSIDA

Vid sammanträdet den 24 november 2008 gav den gemensamma parlamentariska AVS-EU-
församlingens presidium utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel i uppdrag att, 
enligt artikel 2.8 i arbetsordningen, utarbeta en rapport om finanskrisens inverkan på 
AVS-staterna.

Vid sammanträdet den 11 februari 2009 utsåg utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och 
handel Joseph K. Mugambé (Uganda) till medföredragande för AVS och Hans-Peter Mayer till 
medföredragande för EU.

Vid sammanträdena den ... behandlade utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 
förslaget till rapport.

Vid det senare av dessa sammanträden antog utskottet förslaget till resolution ... 

Följande ledamöter närvarade vid omröstningen: ...

Resolutionen ingavs den ...
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Om finanskrisens inverkan på AVS-staterna

Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen utfärdar denna resolution

 med beaktande av sammanträdet i Prag (Tjeckien) den 4–9 april 2009,

 med beaktande av artikel 17.1 i arbetsordningen, 

 med beaktande av målen med partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen 
och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 
(Cotonouavtalet) och alla dess tillägg,

 med beaktande av FN:s millennieutvecklingsmål, särskilt åtagandet om att inrätta ett globalt 
partnerskap för utveckling, och slutsatserna och rekommendationerna från FN:s högnivåmöte 
i New York den 25 september 2008, 

 med beaktande av Monterreyöverenskommelsen som antogs vid FN:s internationella 
konferens om utvecklingsfinansiering den 21–22 mars 2002, och av Dohaförklaringen om 
utvecklingsfinansiering som antogs den 2 december 2008 vid den internationella 
uppföljningskonferensen om utvecklingsfinansiering för att se över genomförandet av 
Monterreyöverenskommelsen, 

 med beaktande av Parisförklaringen om biståndseffektivitet av den 2 mars 2005 och Accra-
handlingsplanen som antogs vid högnivåforumet för biståndseffektivitet i Accra den 
2-4-september 2008, 

 med beaktande av G20-förklaringarna från mötena om finanskrisen den 15 november 2008 i 
Washington och den 2 april 2009 i London,

 med beaktande av slutsatserna från det informella rådsmötet för ministrarna med ansvar för 
utvecklingssamarbete i Prag (Tjeckien) den 29–30 januari 2009,

 med beaktande av Världsbankschefen, Rober B. Zoellicks uppmaning till industriländerna 
om att avsätta 0,7 procent av sina stimulansåtgärder till en ”sårbarhetsfond” för 
utvecklingsländerna1,

 med beaktande av kommunikén från G7:s finansministrar och centralbankschefer från den 
14 februari 2009,

 med beaktande av Internationella valutafondens rapport från mars 2009 om den globala 
finanskrisens konsekvenser för låginkomstländerna,

                                               
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. Det globala ekonomiska och finansiella systemet kännetecknas av ett ökat ömsesidigt 
beroende mellan alla länder i världen.

B. AVS-länderna bär inget ansvar för den finansiella och ekonomiska krisen, men tvingas leva 
med följderna av den.

C. Enligt Internationella valutafondens nyligen publicerade rapport om den globala 
finanskrisens konsekvenser för låginkomstländerna kommer låginkomstländernas 
finansieringsbehov att öka med minst 25 miljarder USD under 2009 till följd av krisen, och 
Afrika söder om Sahara väntas drabbas särskilt hårt.

D. AVS-länderna är beroende av råvaruexport, vilken utgör 50 procent av deras 
valutainkomster och krisen har lett till en nedgång i exportinkomsterna för många 
utvecklingsländer, i penningförsändelser från emigranter till dessa länder samt i utländska 
direktinvesteringar och offentligt utvecklingsbistånd.

E. Den ekonomiska och finansiella krisens inverkan på AVS-länderna har brutit den stadiga 
ekonomiska tillväxten i dessa länder sedan 2004, vilket sätter de framsteg som uppnåtts 
liksom uppnåendet av millennieutvecklingsmålen på spel.

F. Dohakonferensen om utvecklingsfinansiering fokuserade på utvecklingsfrågor på medellång 
sikt och fastställde samtidigt en rad mål för grundläggande reformer samt underströk att det 
behövs en balanserad strategi där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av 
utveckling beaktas och där de skilda situationerna i olika länder uppmärksammas.

1. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens påminner om att EU har en 
avgörande roll att spela när det gäller att mildra krisens inverkan på AVS-länderna eftersom 
EU är AVS-ländernas främsta handelspartner, den huvudsakliga källan för 
penningförsändelser från emigranter liksom den huvudsakliga källan för privata 
investeringar och världens största givare av offentligt utvecklingsbistånd.

Hur en stark och skyndsam hantering av krisen i AVS-länderna ska garanteras

2. Gemensamma AVS-EU-församlingen uppmanar givarländerna att verkligen ta hänsyn till 
krisens inverkan på AVS-länderna på ett samordnat sätt och uppfylla principerna i 
Parisförklaringen om biståndseffektivitet som upprepades i Accra-handlingsplanen samt 
löftena om utvecklingsfinansiering från Monterreykonferensen som bekräftades på nytt vid 
Dohakonferensen och vid G20-toppmötet i Washington.

3. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen upprepar hur betydelsefulla 
millennieutvecklingsmålen är i kampen mot fattigdom och uppmanar EU:s medlemsstater 
att respektera och genomföra sina åtaganden om att öka sitt offentliga utvecklingsbistånd till 
0,56 procent av BNI senast 2010 och till 0,7 procent senast 2015 och efterlyser nya 
åtaganden om ambitiösa fleråriga tidsplaner för att mäta den gradvisa ökningen av 
biståndsbudgeterna.
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4. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmuntrar givarländerna och 
AVS-länderna att rikta kort- och medelsfristiga utbetalningar till den fattigaste delen av 
befolkningen och till nyckelsektorer (hälsa, utbildning, infrastruktur på landsbygden, 
dricksvatten samt produktiva sektorer) liksom till skapandet och bevarandet av lämpliga 
sociala trygghetssystem och skyddsnät.

5. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker att denna typ av 
utbetalningar är de som påverkas mest vid kriser, trots att de är de mest finansiellt 
överkomliga och de mest ekonomiskt lönsamma på kort, medellång och lång sikt och trots 
att de kan motverka konjunkturnedgångar.

6. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar givarländerna att låta 
denna historiska kris tjäna som en katalysator för att närmare utforska vilka möjligheter som 
finns i fråga om innovativa källor för utvecklingsfinansiering och att identifiera nya, att låta 
utvecklingsländerna diversifiera sina inkomstkällor samt att införa mer effektiva, konkreta 
och fungerande utgiftsprogram. 

7. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen framhåller särskilt de fördelar som 
förknippas med mikrofinansiering, ur ekonomisk synpunkt på lokal nivå, men även när det 
gäller befolkningens, och i synnerhet kvinnors, deltagande i utvecklingen.

8. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar de internationella 
finansiella institutionerna, inbegripet de multilaterala utvecklingsbankerna, att hjälpa 
utvecklingsländerna att ta sig igenom den nuvarande krisen, återupprätta tillväxten och 
bygga upp en större marknads- och handelskapacitet samt återupprätta ländernas tillgång till 
krediter och privata kapitalflöden.

9. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar industriländerna att se till 
att de internationella finansinstitutionerna får tillräckligt med resurser så att de kan fungera 
fullt ut och deras kapacitet kan utnyttjas på ett optimalt sätt. Gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingen välkomnar i detta sammanhang uttalandet från G7:s finansministrar 
och centralbankschefer den 14 februari 2009 om att det är oerhört viktigt att Internationella 
valutafonden reformeras och utrustas med ytterligare resurser så att den kan hantera den 
nuvarande krisen på ett effektivt och flexibelt sätt.

10. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar AVS-länderna att öka 
transparensen i statsfinanserna för att bemöta den oro som framförts av givarländerna.

Strukturella åtgärder för att minska AVS-ländernas sårbarhet för exogena chocker

11. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker att en fri och rättvis 
handel, marknadsprinciper, främjande av investeringar, företagsamhet och innovation samt 
effektivt reglerade finansmarknader spelar en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten, 
sysselsättningen och en minskad fattigdom.

12. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar EU:s medlemsstater och 
AVS-länderna att avstå från att bygga upp protektionistiska hinder för den internationella 
handeln som en reaktion på den ekonomiska krisen. 
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13. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar medlemsstaterna att 
överväga, och fullt ut genomföra, åtgärder utanför finanssektorn som påverkar utvecklingen 
i AVS-länderna, till exempel tekniköverföring som främjar kapacitetsbyggande och som kan 
utveckla forskningen och infrastrukturen.

14. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen betonar hur viktigt det är att stärka 
den regionala integrationsprocessen mellan AVS-länderna och vädjar om att man vid 
förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap mellan AVS-länderna och EU särskilt 
tar hänsyn till krisens följder.

15. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen påminner om behovet, som växt med 
den ekonomiska krisen, av att EU:s medlemsstater inför en samordnad migrationsstrategi 
som är förenlig med utvecklingsmålen, både ur ett ekonomiskt perspektiv 
(penningförsändelser från emigranter) samt ur ett socialt och kulturellt perspektiv 
(diasporans roll).

16. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker det brådskande behovet 
av att reformera det internationella systemet för finansiell styrning, inbegripet de finansiella 
systemens struktur och funktion, något som förutsätter att AVS-länderna inlemmas 
fullständigt och rättvist i de internationella finansorganen så dessa organs representativitet 
förbättras, och de skilda nationella, regionala och internationella intressena kan återspeglas 
med större legitimitet. 

17. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar det internationella 
samfundet att avsluta Doharundans handelsförhandlingar om utveckling på ett för alla parter 
tillfredställande sätt.

18. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen anser att krisens inverkan på AVS-
länderna skulle kunna sporra AVS-länderna att inleda en diskussion om diversifiering av 
produktionen och bearbetningen av råvaror i syfte att öka mervärdet, vilket skulle förbättra 
bytesvillkoren och mildra svängningarna i råvarupriserna.

19. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppdrar åt talmännen att översända 
denna resolution till AVS–EU:s ministerråd, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, 
ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, Afrikanska unionen, det panafrikanska 
parlamentet, Världsbanken, Internationella valutafonden och FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation. 


