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PROCEDURA

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2010 r. Prezydium Wspólnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE upoważniło Komisję Rozwoju Gospodarczego, Finansów 
i Handlu do opracowania, zgodnie z art. 2 ust. 8 Regulaminu, sprawozdania 
w sprawie wpływu zadłużenia na finansowanie rozwoju w krajach AKP.

Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów 
i Handlu wyznaczyła Amadou Ciré Sall (Senegal) i Roberta Sturdy’ego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu rozpatrzyła projekt 
sprawozdania na posiedzeniach w dniach 5 października i 19 listopada 2011 r.

Na drugim z wymienionych posiedzeń komisja przyjęła załączony wstępny projekt 
rezolucji.

Podczas głosowania obecni byli: ...

Rezolucja została przedłożona do przyjęcia w dniu...
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PROJEKT REZOLUCJI

w sprawie wpływu zadłużenia na finansowanie rozwoju w krajach AKP

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

– obradując we Lomé (Togo) w dniach 21–23 listopada 2011 r.,

– uwzględniając art. 17 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-UE podpisaną w Kotonu w dniu 
23 czerwca 2000 r. i zmienioną w 2005 i w 2010 r., a zwłaszcza jej art. 60 i 66,

– uwzględniając deklarację milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r., w której 
ustalono milenijne cele rozwoju (MCR) określone wspólnie przez społeczność 
międzynarodową z myślą o zwalczaniu ubóstwa i głodu,

– uwzględniając konsensus z Monterrey przyjęty na Międzynarodowej Konferencji 
w sprawie Finansowania Rozwoju, która odbyła się w dniach 18–22 marca 2002 r. 
w Monterrey w Meksyku,

– uwzględniając konferencję w sprawie innowacyjnych metod finansowania, która 
odbyła się w Paryżu w dniach 28–29 maja 2009 r., oraz międzynarodową 
konferencję w sprawie finansowania rozwoju, która odbyła się w Dausze w dniach 
28 listopada – 2 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając inicjatywę dotyczącą głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC) 
uruchomioną w 1996 r. przez MFW i Bank Światowy, mającą na celu 
dopilnowanie, aby żaden ubogi kraj nie zmagał się z długiem, z którym nie jest 
w stanie sobie poradzić,

– uwzględniając inicjatywę na rzecz wielostronnego umarzania długów (MDRI) 
zapoczątkowaną w czerwcu 2005 r. przez G-8,

– uwzględniając projekt zasad Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu 
i Rozwoju dotyczących promowania odpowiedzialnego zaciągania i udzielania 
pożyczek przez państwo z dnia 26 kwietnia 2011 r.,

– uwzględniając Konsensus europejski w sprawie rozwoju1,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji pt. „Supporting developing 
countries in coping with the crisis – Where does the EU go from Doha? What 
prospects for meeting the EU targets of 2010 and 2015?” [Wsparcie krajów 

                                               
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1.
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rozwijających się w pokonywaniu kryzysu – Dokąd UE zmierza po Dausze? Jakie 
są perspektywy na osiągnięcie celów UE na rok 2010 i 2015?] z dnia 15 kwietnia 
2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów 
i Handlu (AKP-UE/...),

A. mając na uwadze, że światowy kryzys spowodował podwyższenie się poziomu 
długu państwowego w wielu krajach na świecie oraz że jedna trzecia krajów AKP 
stanęła wobec problemu zadłużenia lub jest nim poważnie zagrożona, 

B. mając na uwadze, że obsługa wysokiego zadłużenia może stać się przeszkodą 
w rozwoju, ponieważ pochłania znaczące środki budżetowe, które można by 
przeznaczyć na inwestycje w sektorach społecznych lub na wydatki związane 
z ubóstwem; mając na uwadze, że obsługa zadłużenia może również ograniczać 
inwestycje niezbędne do stymulowania wzrostu gospodarczego,

C. mając na uwadze, że darczyńcy powinni pomagać krajom AKP w osiąganiu 
i utrzymywaniu zrównoważonego poziomu długu w długoterminowej 
perspektywie, co wspomoże ich wysiłki na rzecz ograniczania ubóstwa 
i wspierania wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, że w tym sensie godne 
pochwały jest postępowanie paryskiego klubu wierzycieli, który w lipcu 2010 r. 
umorzył drugą transzę długu Seszeli, aby pomóc temu krajowi w osiągnięciu 
zrównoważonego poziomu długu,

D. mając na uwadze, że redukcja zadłużenia jest częścią milenijnego celu rozwoju 
nr 8, w którym przewiduje się w szczególności kompleksowe rozwiązanie 
problemu zadłużenia krajów rozwijających się poprzez poczynienie krajowych 
i międzynarodowych kroków służących utrzymaniu długookresowej zdolności do 
spłaty zadłużenia,

E. mając na uwadze, że obecnie najbardziej znaczące międzynarodowe instrumenty 
umarzania długów krajów rozwijających się to inicjatywa dotycząca głęboko 
zadłużonych krajów ubogich (HIPC) oraz inicjatywa na rzecz wielostronnego 
umarzania długów (MDRI); mając na uwadze, że w ramach inicjatywy HIPC od 
grudnia 2010 r. zatwierdzono pakiety redukcji zadłużenia dla 36 krajów, w tym 
32 krajów afrykańskich, co na przestrzeni czasu przyniosło 72 mld USD 
oszczędności wynikających z umorzenia kosztów obsługi długu; mając na 
uwadze, że Komisja Europejska i państwa członkowskie UE ponoszą znaczną 
część kosztów inicjatyw HIPC i MDRI,

F. mając na uwadze, że czas realizacji inicjatyw HIPC i MDRI dobiega końca, 
w związku z czym potrzebne są reformy w zakresie polityki i nowe mechanizmy 
międzynarodowe dotyczące udzielania pożyczek, zarządzania długiem 
i rozwiązywania problemów ze spłatą zadłużenia; 
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G. mając na uwadze, że przyszłe mechanizmy zarządzania długiem i zapewnienia 
jego zrównoważonego poziomu nie powinny opierać się na czynnikach 
finansowych, lecz muszą uwzględniać wydatki zadłużonych krajów rozwijających 
się potrzebne do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju,

H. mając na uwadze, że organy nadzoru krajów AKP, takie jak naczelne instytucje 
audytowe, parlamenty i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, powinny 
pełnić istotną rolę w monitorowaniu sposobu, w jaki rządy wykorzystują środki 
budżetowe, co umożliwi ograniczenie niewłaściwego zarządzania funduszami 
publicznymi,

J. mając na uwadze, że dobre sprawowanie rządów, rządy prawa i przejrzystość są 
nieodzowne dla właściwego zarządzania funduszami publicznymi 
i zrównoważonego zadłużenia, 

K. mając na uwadze, że w następstwie światowego kryzysu gospodarczego kraje 
AKP powinny zwracać większą uwagę na mobilizację zasobów w kraju jako 
środek łagodzący na wypadek ewentualnej redukcji pomocy zagranicznej 
i zagranicznego źródła finansowania wdrażania ich strategii redukcji ubóstwa, 

1. wzywa UE i innych darczyńców do określenia zestawu wytycznych dotyczących 
odpowiedzialnego finansowania;

2. wzywa UE oraz odpowiednie organy międzynarodowe do wspólnego 
wypracowania, we współpracy z Unią Afrykańską i innymi instytucjami 
regionalnymi reprezentującymi kraje AKP, jasnego i przejrzystego zbioru zasad 
oceny zrównoważenia zadłużenia na podstawie niezależnych ocen skutków 
z uwzględnieniem wydatków krajów rozwijających się potrzebnych do 
zapewnienia podstawowych praw ich obywateli; uważa, że ten zbór zasad 
umożliwiłby darczyńcom obiektywne ustalenie odpowiedniego systemu 
kompensacji długu dla poszczególnych krajów i ograniczenie w ten sposób 
zbytniego upolitycznienia procesu podejmowania decyzji w sprawie umorzenia 
długu, w tym ewentualnej korupcji po stronie darczyńców (nielegalne prowizje); 

3. uważa, że dla każdego kraju AKP należy indywidualnie opracować stosowny 
mechanizm kompensowania długu, w którym darczyńcy uwzględnialiby 
konkretną sytuację państwa partnerskiego i ogólny poziom jego rozwoju; jest 
zdania, że mechanizmy kompensacji długu krajów rozwijających się mogłyby 
mieć formę umorzenia długu, przesunięcia terminu spłaty długu, spłaty długu lub 
połączenia tych wariantów;

4. wzywa darczyńców do tego, by wspólnie z krajem partnerskim AKP określili 
szczegółowe warunki załączane do jego systemu kompensacji zadłużenia, tak aby 
uzyskać odpowiednią równowagę między obowiązkiem obsługi długu 
a obowiązkiem zaspokajania podstawowych potrzeb ludności; 
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5. uważa, że wszelkie dodatkowe fundusze pozyskane przez rządy krajów AKP 
dzięki umorzeniu długu należy przeznaczyć na zwiększenie wydatków 
społecznych w takich obszarach jak kształcenie podstawowe, podstawowa opieka 
zdrowotna oraz HIV/AIDS, co przyczyni się do osiągnięcia milenijnych celów 
rozwoju; w związku z tym wzywa Komisję, aby wraz z krajami partnerskimi AKP 
przeanalizowała możliwość przekształcenia długu w inwestycje publiczne 
w usługi socjalne oraz dobra publiczne w ramach danego systemu umarzania 
długu lub w połączeniu z innymi systemami; 

6. wzywa Komisję i kraje będące darczyńcami do pomocy krajom AKP w tworzeniu 
krajowych strategii zadłużenia w kontekście ich krajowych strategii rozwoju;

7. wzywa UE i OECD do nieposzerzania definicji oficjalnej pomocy rozwojowej 
(ODA) w taki sposób, aby umorzenie zadłużenia uznawano za wydatki na pomoc;

8. wzywa Komisję do ścisłego monitorowania (we współpracy z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym i Stowarzyszeniem Europejskich Instytucji Finansowania 
Rozwoju) zmian wskaźnika zadłużenia krajów AKP, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających 
się państw wyspiarskich; 

9. wzywa Komisję do regularnego informowania, w formie sprawozdania, 
Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE o systemach kompensacji 
długu obowiązujących w krajach partnerskich AKP, a także o ich wpływie na 
zdolność tych krajów do realizacji MCR, zwłaszcza w zakresie walki z głodem 
i niedożywieniem oraz zapewnienia świadczeń zdrowotnych;

10. wzywa kraje partnerskie AKP do poważnego traktowania terminowej obsługi 
zarówno zadłużenia zagranicznego, jak i zadłużenia krajowego; 

11. wzywa kraje partnerskie AKP do zintensyfikowania wysiłków wewnętrznych 
w odniesieniu do należytego zarządzania finansami, kontroli budżetowej oraz 
zwalczania korupcji, nadużyć i oszustw podatkowych oraz do utrzymania 
długoterminowych starań na rzecz utworzenia niezbędnego stabilnego otoczenia 
gospodarczego, aby mogły lepiej rozwijać swoje krajowe rynki finansowe i sektor 
bankowy; 

12. uważa, że kraje AKP powinny skupić się na projektowaniu i wdrażaniu 
zrównoważonych systemów opodatkowania, w tym na tworzeniu silnego organu 
pobierającego podatki, posiadającego uprawnienia do obrony zasadniczych 
interesów państwa w ramach dostępu do środków, które powinny stanowić 
główne źródło finansowania państwowego;

13. wzywa do ściślejszej współpracy transgranicznej między krajami AKP przy 
wymianie sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowywania budżetów 
państwa i kontroli ich wykorzystania dla dobra publicznego; zaleca, aby w ramach 
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11. EFR Komisja przeznaczyła większe środki na pomoc techniczną i tworzenie 
zdolności w zakresie ustalania i kontroli budżetu oraz zarządzania długiem;

14. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji 
Radzie Ministrów AKP-UE, Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, 
Bankowi Światowemu, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu oraz 
państwom członkowskim UE.


