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POSTUPOVÁ STRANA

Predsedníctvo Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ na svojej schôdzi 
1. decembra 2010 v súlade s článkom 2 ods. 8 rokovacieho poriadku poverilo svoj 
Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod vypracovaním správy o vplyve dlhu 
na financovanie rozvoja v krajinách AKT.

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod na svojej schôdzi, ktorá sa konala 
17. marca 2011, vymenoval pána Amadou Ciré Sall (Senegal) a pána Roberta 
Sturdyho.

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod preskúmal návrh správy na 
schôdzach, ktoré sa konali 5. októbra a 19. novembra 2011.

Na druhej schôdzi prijal priložený návrh uznesenia.

Na hlasovaní sa zúčastnili: ...

Uznesenie bolo predložené na schválenie…
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NÁVRH UZNESENIA

o vplyve dlhu na financovanie rozvoja v krajinách AKT

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ,

- ktoré bude mať schôdzu vo Lomé (Togo) v dňoch od 21. do 23. novembra 2011,

- so zreteľom na článok 17 ods. 1 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – EÚ podpísanú v Cotonou
   23. júna 2000 a revidovanú v rokoch 2005 a 2010, a najmä na jej články 60 a 66,

- so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorá stanovuje 
rozvojové ciele tisícročia ako ciele spoločne určené medzinárodným 
spoločenstvom na odstránenie chudoby a hladu,

- so zreteľom na Monterreyský konsenzus prijatý na Medzinárodnej konferencii 
o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v dňoch 18. – 22. marca 2002 v mexickom 
meste Monterrey,

- so zreteľom na konferenciu o inovatívnom financovaní, ktorá sa konala v Paríži 
28. a 29. mája 2009, a na medzinárodnú konferenciu o financovaní rozvoja 
prebiehajúcu v Dauhe od 28. novembra do 2. decembra 2008,

- so zreteľom na iniciatívu pre vysoko zadlžené chudobné krajiny (HIPC), ktorú 
v roku 1996 začali MMF a Svetová banka s cieľom zabezpečiť, aby ani jedna 
chudobná krajina nečelila takému dlhovému zaťaženiu, ktoré by nedokázala 
zvládnuť,

- so zreteľom na viacstrannú iniciatívu za odpustenie dlhu (MDRI), ktorú začali 
v júni 2005 krajiny G-8,

- so zreteľom na návrh zásad Konferencie OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD) 
týkajúcich sa podporovania zodpovedného poskytovania a získavania štátnych 
úverov z 26. apríla 2011,

- so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji1,
- so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. apríla 2009 s názvom 

Podpora rozvojových krajín pri riešení krízy – Kam sa EÚ posunula z Dauhy? 
Aké sú vyhliadky na splnenie cieľov EÚ z rokov 2010 a 2015?,

- so zreteľom na správu Výboru pre hospodársky rozvoj, financie
a obchod (AKT – EÚ/...),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.
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A. keďže globálna kríza viedla k zvýšeniu úrovne štátneho dlhu v mnohých krajinách 
po celom svete a keďže tretina krajín AKT buď má veľké ťažkosti pre svoju 
zadlženosť, alebo im tieto ťažkosti hrozia, 

B. keďže splácanie vysokých dlhov sa môže stať prekážkou rozvoja, pretože naň idú 
značné rozpočtové prostriedky pôvodne určené na investície do sociálnych 
odvetví a na výdavky na zmiernenie chudoby; keďže splácanie dlhov by mohlo 
znížiť aj investície potrebné na stimuláciu hospodárskeho rastu,

C. keďže darcovia by mali pomôcť krajinám AKT dosiahnuť a zachovať dlhodobo 
udržateľnú úroveň zadlženia a posilniť tým ich snahu znížiť chudobu a podporiť 
rast; keďže v tomto smere je chvályhodné, že Parížsky klub veriteľov zrušil v júli 
2010 druhú tranžu dlhu Seychel, aby pomohol krajine dostať jej dlh na udržateľnú 
úroveň,

D. keďže odpustenie dlhu je jedným zo zámerov rozvojového cieľa tisícročia č. 8, 
ktorý sa sústreďuje konkrétne na komplexné riešenie problémov s dlhmi 
rozvojových krajín pomocou vnútroštátnych a medzinárodných opatrení 
zameraných na to, aby bol dlh dlhodobo udržateľný,

E. keďže v súčasnosti patria medzi najvýznamnejšie medzinárodné nástroje na 
odpustenie dlhu rozvojovým krajinám iniciatíva pre vysoko zadlžené chudobné 
krajiny (HIPC) a viacstranná iniciatíva za odpustenie dlhu (MDRI); keďže 
k decembru 2010 boli v rámci iniciatívy HIPC schválené balíky zníženia dlhu pre 
36 krajín, z toho 32 v Afrike, ktoré poskytli sumu 72 miliárd USD na postupné 
odpustenie dlhu; keďže Európska komisia a členské štáty EÚ znášajú väčšinu 
nákladov na HIPC a MDRI,

F. keďže iniciatívy HIPC a MDRI sa blížia ku koncu, a preto sú potrebné reformy 
politiky a nové medzinárodné mechanizmy na riešenie zníženia úveru a riadenia 
a odstránenia dlhu; 

G. keďže budúce mechanizmy zamerané na riadenie a udržateľnosť dlhu by sa 
nielenže mali zakladať na finančných úvahách, ale zároveň musia v rámci 
výdavkov zohľadňovať potreby zadlžených rozvojových krajín v snahe dosiahnuť 
rozvojové ciele tisícročia,

H. keďže dozorné orgány krajín AKT, ako sú napríklad najvyššie kontrolné 
inštitúcie, parlamenty a organizácie občianskej spoločnosti, by mali zohrávať 
dôležitú úlohu pri monitorovaní toho, ako vláda využíva rozpočtové prostriedky, 
čím by sa obmedzilo nesprávne hospodárenie s verejnými prostriedkami,

J. keďže dobrá správa vecí verejných, právny štát a transparentnosť sú nevyhnutné 
pre riadne hospodárenie s verejnými prostriedkami a udržateľnosť dlhu, 



AP/101.079/A 6/7 DR\875691SK.doc

SK

K. keďže počas doznievania globálnej hospodárskej krízy by krajiny AKT mali 
venovať zvýšenú pozornosť domácej mobilizácii finančných prostriedkov, ktorá 
by mohla zmierniť potenciálne zníženie zahraničnej pomoci a zahraničných 
zdrojov financií na realizáciu ich stratégií zameraných na zníženie chudoby, 

1. vyzýva EÚ a iných darcov, aby ustanovili súbor usmernení týkajúcich sa 
zodpovedného financovania;

2. vyzýva EÚ a príslušné medzinárodné orgány, aby v spolupráci s Africkou úniou 
a ďalšími regionálnymi inštitúciami zastupujúcimi krajiny AKT vypracovali jasný 
a transparentný súbor pravidiel na posúdenie udržateľnosti dlhu založený na 
nezávislom posúdení vplyvu, ktorý v rámci výdavkov zohľadňuje potreby 
rozvojových krajín dodržiavať základné práva ich občanov; domnieva sa, že tento 
súbor pravidiel by darcom umožnil objektívne vytvoriť vhodný program na 
vyrovnanie dlhu pre jednotlivé krajiny, čím by sa obmedzil priestor pre prílišnú 
politizáciu rozhodovania o odpustení dlhu vrátane možnej korupcie na strane 
darcu (spätné provízie); 

3. domnieva sa, že pre každú zadlženú krajinu AKT by mal byť podľa konkrétneho 
prípadu vypracovaný mechanizmus na vyrovnanie dlhu, v rámci ktorého darcovia 
zohľadnia konkrétnu situáciu partnerského štátu a jeho celkovú úroveň rozvoja; 
zastáva názor, že mechanizmy na vyrovnanie dlhu pre rozvojové krajiny by mohli 
mať formu zrušenia dlhu, reštrukturalizácie dlhu, splatenia dlhu alebo kombinácie 
týchto možností; 

4. vyzýva darcov, aby spoločne s partnerskou krajinou AKT stanovili osobitné 
podmienky spojené s jej programom na vyrovnanie dlhu s cieľom zaviesť správnu 
rovnováhu medzi záväzkom splácať dlh a povinnosťou zabezpečiť základné 
potreby obyvateľstva; 

5. domnieva sa, že všetky dodatočné finančné prostriedky, ktoré vlády krajín AKT 
získajú vďaka zrušeniu dlhu, by sa mali vyčleniť na zvýšenie sociálnych 
výdavkov v oblastiach, ako sú napríklad základné vzdelávanie, základná 
zdravotná starostlivosť a HIV/AIDS, čím by sa prispievalo k dosiahnutiu 
rozvojových cieľov tisícročia; vyzýva preto Komisiu, aby spolu s partnerskými 
krajinami AKT preskúmala možnosť transformácie dlhu na verejné investície do 
sociálnych služieb a verejných statkov ako súčasť ich príslušného programu na 
odpustenie dlhu alebo v kombinácii s inými programami; 

6. vyzýva Komisiu a darcovské krajiny, aby pomohli krajinám AKT navrhnúť 
vnútroštátne stratégie na odpustenie dlhu v kontexte ich vnútroštátnych stratégií 
rozvoja;

7. vyzýva EÚ a OECD, aby nerozširovali definíciu oficiálnej rozvojovej pomoci 
započítavaním zrušenia dlhu do výdavkov na pomoc;
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8. vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala (s pomocou Medzinárodného menového 
fondu a združenia európskych rozvojových finančných inštitúcií) vývoj miery 
zadlženosti krajín AKT s osobitným zameraním na situáciu najmenej rozvinutých 
krajín a malých ostrovných rozvojových štátov; 

9. vyzýva Komisiu, aby formou správy pravidelne informovala Spoločné 
parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ o programoch na vyrovnanie dlhu 
zavedených v partnerských krajinách AKT a ich vplyve na schopnosť krajín 
dosahovať rozvojové ciele tisícročia, najmä pokiaľ ide o boj proti hladu 
a podvýžive a zabezpečenie zdravotníckych služieb;

10. naliehavo žiada partnerské krajiny AKT, aby brali vážne náležité splácanie svojho 
zahraničného aj domáceho dlhu; 

11. vyzýva partnerské krajiny AKT, aby zintenzívnili svoje úsilie, pokiaľ ide o riadne 
finančné hospodárenie, rozpočtovú kontrolu, boj proti korupcii, spreneverám 
a daňovým únikom, a aby si zachovali dlhodobé úsilie vytvoriť požadované 
stabilné hospodárske prostredie s cieľom lepšie rozvíjať svoje domáce finančné 
trhy a bankový sektor; 

12. domnieva sa, že krajiny AKT by sa mali zamerať na vypracovanie a zavedenie 
udržateľných daňových systémov vrátane vytvorenia silného orgánu na výber 
daní, ktorý by mal oprávnenie obhajovať základný záujem štátu pri získavaní 
prístupu k hlavnému zdroju štátnych financií;  

13. vyzýva na posilnenú cezhraničnú spoluprácu medzi krajinami AKT pri výmene 
osvedčených postupov pri zostavovaní verejného rozpočtu a kontrole jeho 
použitia pre verejné blaho; odporúča, aby Komisia v rámci 11. Európskeho 
rozvojového fondu vyčlenila viac prostriedkov na financovanie technickej pomoci 
a budovania kapacít v krajinách AKT na zostavenie a kontrolu rozpočtu a riadenie 
dlhu;

14. poveruje svojich spolupredsedov, aby postúpili toto uznesenie Rade ministrov 
AKT – EÚ, Európskej komisii, Európskemu parlamentu, Svetovej banke, 
Medzinárodnému menovému fondu a členským štátom EÚ.


