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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o následkoch celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny 
a rozvojovú spoluprácu
(2009/2150(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na samit skupiny G-20, ktorý sa konal 24. – 25. septembra 2009 
v Pittsburghu, a na samit tejto skupiny, ktorý sa konal 2. apríla 2009 v Londýne,

– so zreteľom na samit skupiny G-8, ktorý sa konal 8. – 10. júla v talianskom meste 
L’Aquila,

– so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, v ktorej sa stanovujú 
rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako spoločne stanovené kritériá medzinárodného 
spoločenstva zacielené okrem iného na odstránenie chudoby a hladu,

– so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji1,

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

– so zreteľom na Parížsku deklaráciu o účinnosti pomoci a Akčný plán z Akkry,

– so zreteľom na správu Medzinárodného menového fondu (MMF) s názvom Vplyv 
svetovej finančnej krízy na krajiny s nízkymi príjmami – aktualizácia, zverejnenú 
v septembri 2009,

– so zreteľom na správu MMF s názvom Globálny hospodársky výhľad – podpora 
hospodárskej obnovy, zverejnenú v októbri 2009,

– so zreteľom na správu Svetovej banky s názvom Ochrana pokroku: problémy krajín 
s nízkymi príjmami v období globálnej recesie, zverejnenú v septembri 2009,

– so zreteľom na správu Svetovej banky s názvom Financovanie globálneho rozvoja: 
plánovanie globálnej hospodárskej obnovy v roku 2009, zverejnenú v júni 2009,

– so zreteľom na Európsku správu o rozvoji za rok 2009 s názvom Prekonávanie 
zraniteľnosti v Afrike – utváranie nového európskeho prístupu, zverejnenú v októbri 2009,

– so zreteľom na štúdiu, ktorú na základe zadania Komisie vypracovala konzultačná skupina 
HTSPE, s názvom Program efektívnosti pomoci: výhody európskeho prístupu, zverejnenú 
v októbri 2009,

– so zreteľom na správu pracovnej skupiny OSN na zisťovanie nedostatkov pri plnení RCT 
s názvom Posilnenie globálneho partnerstva pre rozvoj v čase krízy, zverejnenú 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 6.
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v septembri 2009,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2009 o následkoch celosvetovej finančnej 
a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu1,

– so zreteľom na svoje vypočutie o následkoch celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy 
pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu, ktoré sa konalo 10. novembra 2009, 
a najmä na vystúpenie profesora Guttorma Schjelderupa o nezákonných peňažných tokoch 
a daňových rajoch,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2009 o samite G-20 z 24. – 25. septembra 
2009 v Pittsburghu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2009 o výročných správach Európskej 
investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj za rok 20073,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2006 o nových nástrojoch na financovanie 
rozvoja v rámci Rozvojových cieľov milénia4,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2008 o právnom základe 
rozhodnutia 2006/1016/ES5,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému 
Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. apríla 2009 o podpore rozvojových krajín pri 
riešení krízy (KOM(2009)0160),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 5. apríla 2005 s názvom Nové zdroje 
financovania rozvoja: preskúmanie možností (SEK(2005)467),

– so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 18. a 19. mája 
2009 týkajúce sa podpory rozvojových krajín pri riešení krízy,

– so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy zo 
17. novembra 2009 týkajúce sa súdržnosti politík v záujme rozvoja,

– so zreteľom na konferenciu OSN o svetovej finančnej a hospodárskej kríze 
a jej dôsledkoch na rozvoj a so zreteľom na výsledok tejto konferencie schválený Valným 
zhromaždením OSN v podobe rezolúcie 63/303 z 9. júla 2009,

– so zreteľom na konferenciu o inovatívnom financovaní, ktorá sa konala v Paríži 28. a 29. 

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA (2009)0028.
3 P6_TA (2009)0185.
4 Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2006, s. 396.
5 Vec C-155/07 (Európsky parlament verzus Rada Európskej únie); Ú. v. EÚ L 327, 20.12.2008, s. 3.
6 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.
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mája 2009, a na medzinárodnú konferenciu o financovaní rozvoja uskutočnenú v Dauhe 
od 28. novembra do 2. decembra 2008,

– so zreteľom na odporúčania komisie expertov predsedu valného zhromaždenia OSN pre 
reformu medzinárodného peňažného a finančného systému, zverejnené v marci 2009,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod 
a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2009),

A. keďže sa očakáva, že rast rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík dosiahne v roku 2009 
len 1,7 % v porovnaní so šesťpercentnou mierou rastu v roku 2008,

B. keďže podľa očakávaní poklesne objem celosvetového obchodu s tovarom v roku 2009 
o 13 %, zatiaľ čo investície do obchodu a infraštruktúry stagnujú v dôsledku úverovej 
krízy, 

C. keďže deregulácia finančných trhov spôsobila systémovú krízu globálnych rozmerov, 
ktorá si vyžaduje medzinárodné úsilie o nápravu a spoločné znášanie záťaže,

D. keďže daňové raje poskytujú útočisko na skrývanie peňazí, čím vytvárajú motiváciu na 
oslabenie riadnej správy, najmä v oblasti daní a právneho štátu; keďže objem 
nezákonných kapitálových tokov z rozvojových krajín sa odhaduje na 641 až 941 miliárd 
USD, čo zodpovedá približne desaťnásobku celosvetovej rozvojovej pomoci,

E. keďže Európska únia je najvýznamnejším poskytovateľom pomoci vzhľadom na to, že na 
ňu pripadá približne 60 % globálnej pomoci za rok 2008, zatiaľ čo Komisia predpokladá, 
že vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) bude 
v roku 2009 chýbať 22 miliárd USD,

F. keďže európsky prístup k účinnosti pomoci by mohol v období rokov 2010 až 2015 viesť 
k zvýšeniu efektívnosti o 3 až 6 miliárd EUR ročne,

1. intenzívne si uvedomuje, že v uplynulých dvoch rokoch došlo k niekoľkým 
nadväzujúcim globálnym krízam (v oblasti potravín, palív a financií), ktoré majú závažný 
dosah na priemyselné krajiny a krajiny s rozvíjajúcim sa hospodárstvom, ale až zničujúce 
dôsledky pre chudobné obyvateľstvo v rozvojových krajinách, pričom v celom svete je 
viac ako 200 miliónov pracovníkov ohrozených extrémnou chudobou a viac ako šestina 
svetového obyvateľstva trpí hladom;

2. vyzýva na posilnenie záväzkov dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia do roku 2015 
a požaduje lepšie koordinovanú činnosť v súvislosti s hodnotením RCT v roku 2010; 

3. žiada členské štáty, aby v plnej miere splnili svoje záväzky týkajúce sa ODA;

4. žiada členské štáty, aby zvýšili objem ODA s cieľom dosiahnuť svoj spoločný cieľ, 
ktorým je podiel 0,56 % ODA z hrubého národného príjmu (HNP) do roku 2010 a 0,7 % 
ODA z HNP do roku 2015; ďalej žiada, aby urýchlili úsilie o zvýšenie účinnosti pomoci 
prostredníctvom uplatnenia Parížskej deklarácie a Akčného plánu z Akkry;
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5. zdôrazňuje, že splnenie záväzkov týkajúcich sa ODA je nevyhnutné, no stále nepostačuje 
na vyriešenie rozvojovej núdze, a opakuje svoju výzvu Komisii, aby bezodkladne 
zabezpečila ďalšie inovatívne zdroje financovania pre oblasť rozvoja;

6. zdôrazňuje, že prebiehajúca reforma štruktúry medzinárodnej pomoci by nemala byť 
krokom späť z hľadiska doposiaľ dosiahnutých výsledkov v oblasti rozvoja a nemala by 
členským štátom slúžiť ako zámienka na nedodržanie ich sľubov;

7. uznáva, že deregulácia finančných trhov a trhov práce spolu s privatizáciou verejných 
služieb a sociálnych programov sa pre podmienky, ktoré rozvojovým krajinám kladú 
medzinárodné finančné inštitúcie, ukázala neúčinná pri predchádzaní krízy a namiesto 
toho jej negatívny dosah ešte posilnila; zdôrazňuje, že na rozdiel od vývoja v rozvinutých 
krajinách tieto podmienky výrazne znížili schopnosť rozvojových krajín reagovať na 
hospodársky pokles prijatím fiškálnych stimulačných opatrení;

8. na jednej strane víta lepšie možnosti pre krajiny s nízkymi príjmami prijímať pôžičky 
poskytnuté medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako aj vyššiu úroveň výdavkov na 
opatrenia proti chudobe, dôraz na znižovanie chudoby a výdavky na podporu rastu 
v rozvojových krajinách; vyjadruje však veľké znepokojenie nad vyvolaním novej 
úverovej krízy, pričom zdôrazňuje paradox, že rozvojové krajiny sa budú musieť zadlžiť, 
aby mohli čeliť kríze, ktorú spôsobili krajiny a inštitúcie, ktorým budú dlžné, čím sa opäť 
ukazuje potreba naliehavých reforiem riadenia medzinárodných finančných inštitúcií;

9. žiada vedúcich predstaviteľov skupiny G-20, aby bezodkladne realizovali záväzok, ktorý 
prijali na samite v Pittsburghu v septembri 2009, týkajúci sa reformy globálnej štruktúry  
rozvoja a aby v tomto rámci presunuli aspoň 5 % podielov svojich kvót v MMF 
rozvíjajúcim sa a rozvojovým ekonomikám a aspoň 3 % hlasovacích práv v Svetovej 
banke rozvojovým krajinám a krajinám s prechodnou ekonomikou;

10. konštatuje, že členské krajiny MMF schválili poskytnutie 250 miliárd USD zvláštnych 
práv čerpania a že z nich je iba 18 miliárd USD určených pre rozvojové krajiny; 
naliehavo žiada členské štáty, aby posúdili Sorosov návrh na to, aby bohaté krajiny 
poskytli svoje zvláštne práva čerpania fondu pre celosvetové verejné statky, ako je napr. 
boj proti zmene klímy a chudobe;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančný sektor dosiaľ neuhradil dôsledky 
bezprecedentnej krízy, ktorú vyvolal, napriek tomu, že mu bola poskytnutá obrovská 
štátna pomoc; víta v tejto súvislosti záväzok vedúcich predstaviteľov krajín skupiny G-20 
vyjadrený na samite v Pittsburghu v septembri 2009, že zabezpečia, aby finančný sektor 
uhradil náklady krízy, ktoré dosiaľ znášali daňoví poplatníci, iní občania a verejné služby 
tak vo vyspelých ekonomikách, ako aj v rozvojových krajinách;

12. je pevne presvedčený o tom, že zdanenie bankového systému s cieľom financovať 
poistenie vkladov alebo záchranný fond by nepredstavovalo spravodlivý príspevok 
finančného sektora ku globálnej sociálnej spravodlivosti; namiesto toho požaduje 
stanovenie medzinárodného poplatku z finančných transakcií, aby sa celkový daňový 
systém stal spravodlivejším a aby sa získali ďalšie zdroje na financovanie rozvoja 
a celosvetových verejných statkov;
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13. s veľkým znepokojením konštatuje, že v roku 2009 sa v rozvojových krajinách očakáva 
nedostatok financií vo výške 350 až 635 miliárd USD a že rastúca fiškálna núdza 
v najzraniteľnejších krajinách ohrozuje 11,6 miliárd USD základných výdavkov na 
vzdelávanie, zdravotníctvo, infraštruktúru a sociálnu ochranu; zastáva preto ideu 
trojročného moratória na splácanie dlhov vrátane kapitálu a úrokov, ktoré by rozvojovým 
krajinám umožnilo zaviesť proticyklickú fiškálnu politiku na zmiernenie závažných 
následkov krízy; navrhuje vytvoriť na medzinárodnej úrovni nezávislý a transparentný 
orgán pre urovnávanie dlhov arbitrážou;

14. víta iniciatívu členských štátov zaviesť dobrovoľné poplatky z emisií z leteckej 
a námornej dopravy, ktoré by slúžili ako príspevok k financovaniu nákladov na opatrenia 
na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy v rozvojových krajinách, a vyzýva všetky 
členské štáty, aby zvážili zavedenie podobných poplatkov;

15. vyzýva členské štáty, aby v rámci systému obchodovania s emisiami Európskej únie 
venovali náležitý podiel príjmov pochádzajúcich z obchodovania s emisnými kvótami na 
podporu rozvojových krajín pri riešení následkov zmeny klímy v súlade so smernicou 
2003/87/ES1;

16. zdôrazňuje zásadný význam prevodov finančných prostriedkov migrantov ako kapitálu 
smerujúceho priamo do rúk cieľových skupín obyvateľstva v rozvojových krajinách, 
ktoré by ich dokázali rýchlo využiť na naliehavé potreby; žiada členské štáty 
a prijímajúce krajiny, aby umožnili uskutočňovanie prevodov finančných prostriedkov 
migrantov a aby sa usilovali o zníženie nákladov na tieto prevody;

17. víta záväzok vedúcich predstaviteľov krajín G-8, ktorý prijali na samite v talianskej 
L’Aquile v júli 2009, znížiť do 5 rokov náklady na prevody finančných prostriedkov 
migrantov z 10 % na 5 %; domnieva sa, že lepšia hospodárska súťaž na trhu a širší 
regulačný rámec sú zásadnými opatreniami na zníženie transakčných nákladov na 
prevody finančných prostriedkov migrantov, a to za súčasného urýchleného zavádzania 
nových technológií a podpory finančného začlenenia chudobných obyvateľov 
v rozvojových krajinách;

18. podporuje vytváranie spoločných verejno-súkromných rozvojových iniciatív na základe 
verejného vedenia za podpory súkromných darcov a v súlade s prioritami partnerských 
krajín, ktoré môžu byť prostriedkom na zvýšenie priamych investícií do rozvojových 
krajín a uľahčenie prenosu technológií;

19. víta schválenie mechanizmu FLEX pre ohrozenosť určeného na podporu krajín Afriky, 
Karibiku a Tichomoria (AKT), ktoré spĺňajú určité kritériá, pri riešení sociálnych 
dôsledkov krízy a naliehavo požaduje rýchle poskytnutie prostriedkov; znova však 
zdôrazňuje znepokojenie nad tým, ako zamýšľa Komisia vyplniť v nasledujúcich rokoch 
finančnú medzeru spôsobenú poskytnutím rozpočtovej podpory na začiatku rozpočtového 
obdobia;

20. považuje obchod za hlavnú hybnú silu rastu a znižovania chudoby v rozvojových 

                                               
1 Článok 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
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krajinách a vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby využili svoj medzinárodný vplyv na 
dosiahnutie úspešného, spravodlivého a na rozvoj zameraného ukončenia dauhaského 
kola rokovaní a aby súčasne posilnili orientáciu politiky EÚ v oblasti pomoci obchodu na 
chudobných;

21. opätovne potvrdzuje skutočnosť, že dohody o hospodárskom partnerstve by sa mali 
považovať za nástroj na podporu rozvoja, a naliehavo žiada Komisiu, aby vyvinula úsilie 
o rýchle zavŕšenie rokovaní pri súčasnom zohľadnení spôsobov, akými môžu ustanovenia 
týchto dohôd ovplyvniť schopnosť rozvojových krajín zvládnuť krízu;

22. je presvedčený o tom, že protekcionizmus nie je správnou reakciou na krízu, a zdôrazňuje 
svoju výzvu EÚ, aby priložila ruku k dielu odstránením obchodných prekážok a znížením 
subvencií deformujúcich obchod, ktoré majú pre rozvojové krajiny také negatívne 
dôsledky;

23. vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že negatívny dosah daňových rajov môže 
predstavovať neprekonateľnú prekážku pre hospodársky rozvoj v chudobných krajinách 
tým, že zasahujú do suverenity iných krajín, znižujú efektívnosť finančných trhov 
a rozdelenia zdrojov, poškodzujú daňové systémy jednotlivých štátov a zvyšujú náklady 
výberu daní, vytvárajú podnety na páchanie hospodárskej kriminality a ohrozujú 
súkromné príjmy, dobrú správu vecí verejných a hospodársky rast, a tým bránia 
rozvojovým krajinám investovať do verejných služieb, vzdelávania, sociálneho 
zabezpečenia a blahobytu jednotlivcov;

24. uznáva, že dohodami o výmene informácií týkajúcich sa daní sa neodstránia škodlivé 
štruktúry oddelených daňových systémov ani absencia verejných registrov, ani sa nimi 
nevynúti poskytovanie účtovných informácií, audity či uchovávanie záznamov; víta úsilie 
krajín skupiny G-20 a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
podniknúť opatrenia proti daňovým rajom opatrenia, avšak s poľutovaním konštatuje, že 
stanovené kritériá, dohody o výmene informácií týkajúcich sa daní ani súčasné postupy 
nebudú stačiť na vyriešenie problému daňových rajov a nezákonných finančných tokov; 
vyzýva OECD, štáty skupiny G-20 a Európsku úniu, aby prijali prísnejšie kritériá 
určovania daňových rajov, aby sa usilovali o dosiahnutie medzinárodne záväznej, 
mnohostrannej dohody o automatickej výmene informácií týkajúcich sa daní a aby 
stanovili opatrenia pre prípad jej nedodržania;

25. vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné finančné inštitúcie, aby podporovali 
rozvojové krajiny pri konsolidovaní svojich príjmov a aby podporovali budovanie kapacít 
v oblasti daní;

26. konštatuje, že polovica všetkých nezákonných finančných tokov z rozvojových krajín 
súvisí nesprávnym stanovovaním obchodných cien, a opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
na prijatie novej záväznej globálnej finančnej dohody, ktorá nadnárodné spoločnosti 
prinúti, aby automaticky zverejňovali dosiahnuté zisky a zaplatené dane podľa 
jednotlivých krajín s cieľom zaručiť transparentnosť, pokiaľ ide o hodnoty predaja, 
ziskov a daní v každej jurisdikcii, v ktorej majú sídlo;

27. víta iniciatívu na vyhľadávanie ukradnutého majetku (StAR) vedenú Úradom OSN pre 
drogy a kriminalitu a Svetovou bankou, ktorá má pomôcť rozvojovým krajinám v boji 
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proti korupcii, trestnej činnosti a daňovým únikom, a vyzýva členské štáty, aby 
ratifikovali Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii;

28. víta skutočnosť, že Európska investičná banka uplatňuje svoju aktuálnu politiku voči 
zámorským (offshore) finančným centrám; žiada EÚ, členské štáty a EIB, aby prevzali 
vedúcu úlohu a znížili atraktívnosť investovania prostredníctvom daňových rajov tým, že 
prijmú pravidlá verejného obstarávania a vynakladania verejných prostriedkov, ktoré 
zakážu všetkým spoločnostiam, bankám či iným inštitúciám zaregistrovaným v daňových 
rajoch prístup k využívaniu verejných prostriedkov;

29. považuje prebiehajúce hodnotenie vonkajšej úverovej činnosti EIB a dohôd o spolupráci 
v polovici obdobia, ktoré má byť dokončené v roku 2010 a v rámci ktorého Európsky 
parlament pôsobí ako spoluzákonodarca, za veľkú príležitosť na posilnenie úlohy EIB 
v rozvojovej spolupráci, čím by sa tiež zabezpečilo popredné miesto projektov 
zameraných na znižovanie chudoby;

30. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní návrhu na rozhodnutie o mandáte EIB na 
poskytovanie zahraničných úverov po preskúmaní v polovici obdobia v plnej miere 
zohľadnila odporúčania obsiahnuté v tejto správe;

31. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, 
organizáciám OSN, MMF a Svetovej banke, guvernérom MMF a Svetovej banky 
z členských štátov EÚ, ako aj krajinám skupiny G-20.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Finančná a hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2007, má väčší a hlbší dosah na krajiny 
s rozvíjajúcim sa hospodárstvom a rozvojové krajiny, najmä na krajiny s najnižšími príjmami.

Úplne zabrzdila pokrok, ktorý sa v týchto krajinách dosiahol v poslednom desaťročí v oblasti 
trvalo udržateľného rastu, ozdravenia verejných financií, zníženia zahraničného dlhu, 
expanzie obchodnej činnosti, nárastu základných produktov a získania väčšieho množstva 
prostriedkov pre oblasť rozvoja. V takýchto pomeroch sa aj napriek ťažkostiam a nedostatku 
prostriedkov pomaly napredovalo smerom k splneniu záväzkov v rámci RCT.

V rokoch, ktoré finančnej kríze predchádzali, už však chudobné krajiny trpeli potravinovou 
krízou a v dôsledku zdraženia základných produktov sa narušila schopnosť zásobovať stovky 
miliónov ľudí dostatočným množstvom potravín; okrem toho trpeli aj energetickou krízou, 
ktorá pripravila krajiny neprodukujúce ropu alebo zemný plyn o najväčšie zdroje, aby si 
dokázali zachovať svoju hospodársku činnosť, a klimatickou krízou, ktorej následky sa 
najviac prejavili v rozvojových krajinách, ktoré musia zápasiť so škodami na úrode 
a zničením infraštruktúry.

Finančná kríza exponenciálne zhoršila situáciu, v ktorej sa už začali ocitať krajiny 
s najnižšími príjmami.

Prvé náznaky tejto krízy sa objavili v druhej polovici roka 2007 a ich dosah na hospodársku 
produktivitu sa prejavoval počas celého roka 2008. Po krachu banky Lehman Brothers pred 
niečo vyše rokom sme boli podľa odborníkov na pokraji finančnej priepasti, na prahu 
celosvetovej hospodárskej krízy.

Z vývoja, ktorý nasledoval po začatí finančnej krízy, môžeme skonštatovať tieto skutočnosti:

1. Rozvojové krajiny nie sú pôvodcami krízy, ani jej príčinou. Napriek tomu však najviac 
trpia jej následkami. Príčiny tejto krízy treba hľadať v rozvinutých krajinách, 
v rozširovaní určitých netransparentných praktík v rámci finančného systému týchto 
krajín, v náraste špekulatívnych bublín, v snahe o rýchle a nereálne nadobudnutie ziskov 
vzhľadom na produktívne hospodárstvo a v nezodpovednosti mnohých manažérov 
príslušných finančných inštitúcií. To všetko sa udialo v rámci globalizácie, ktorá sa 
usilovala o úplnú dereguláciu a odmietnutie všetkých nástrojov verejnej správy.

2. Kríza, ktorá sa spočiatku označovala ako finančná kríza a o ktorej sa predpokladalo, že 
len v nízkej miere postihne rozvojové krajiny, keďže doteraz neboli dostatočne začlenené 
do globálneho finančného systému, sa v čoraz väčšej miere začala prejavovať ako ničivá 
hospodárska, sociálna, rozvojová a humanitárna kríza. Podľa údajov Európskej komisie 
„tretia vlna“ krízy po tom, ako zasiahla hospodársky vyspelé a rozvíjajúce sa ekonomiky, 
dramaticky postihla aj rozvojové krajiny. V tomto prípade je „vlna“ na najlepšej ceste 
k tomu, aby sa stala vlnou tsunami.

3. Táto kríza postihuje v rozvojových krajinách prakticky všetky oblasti činnosti:
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a) Nižší hospodársky rast a vyššia nezamestnanosť. V roku 2009 sa rast krajín 
s rozvíjajúcim sa hospodárstvom a rozvojových krajín znížil na štvrtinu rastu v roku 
2007 na tretinu rastu v roku 2008. A v nasledujúcich rokoch sa očakáva trvalý pokles, 
aspoň počas nasledujúcich piatich rokov. Následkom toho sa počet nezamestnaných 
a chudobných pracujúcich intenzívne zvyšuje, a to najmä v mestských oblastiach, čo 
by okrem iného mohlo viesť k znásobeniu migračných tokov popri tokoch vyvolaných 
klimatickou migráciou.

b) Pokles cien a ziskov zo surovín. Predpokladalo sa, že cena surovín (okrem ropy) sa 
v roku 2009 zníži o viac ako 20 %.

c) Zníženie objemu obchodu a zvýšenie obchodných obmedzení. Predpokladalo sa, že 
v roku 2009 klesne globálny objem obchodu o viac ako 10 %, keďže vývoz tovaru 
z krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom a rozvojových krajín dosiahne negatívne 
čísla, a to až 17 % pre Afriku, hoci v roku 2008 sa ešte predpokladal pozitívny rast vo 
výške 11,3 %. To všetko povedie k značnému zhoršeniu bilancií bežného účtu, čo 
vážne ohrozí ich schopnosť požičiavať si peniaze a investovať.

d) Ťažší prístup k medzinárodnému financovaniu a menej zahraničných investícií. 
Dramaticky sa znížili externé finančné toky do krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom 
a rozvojových krajín, pričom sa predpokladalo, že externé finančné potreby indexov 
nákladov práce na obdobie 2009 – 2010 dosiahnu každý rok 25 miliárd EUR 
v porovnaní s rokom 2008, z čoho maximálne tretinu môže uhradiť Medzinárodný 
menový fond (MMF).

e) Politika protekcionizmu zo strany rozvinutých krajín, ktorá znižuje vývoznú 
schopnosť rozvojových krajín. Európska komisia zdôraznila potrebu zachovania 
otvorených trhov s cieľom bojovať proti recesii a podnietiť obnovu rastu, čo by malo 
pozitívny dosah tak na rozvinuté, ako aj na rozvojové krajiny. Zároveň však 
skonštatovala nárast zavádzania protekcionistických opatrení, či už zjavných alebo 
skrytých, a vyzvala krajiny s rozvinutou ekonomikou, aby zachovali súlad medzi 
svojimi verejnými vyhláseniami a svojimi politikami.

f) Pokles zdrojov a prevodov finančných prostriedkov zo strany emigrantov, ktoré sa 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 znížili o 7 %, pričom v rokoch 2010 a 2011 sa 
očakáva len mierne zlepšenie, má vplyv najmä na krajiny s najnižšími príjmami, pre 
ktoré tieto prevody predstavujú približne 6 % HDP.

g) Menej pomoci na rozvoj, hoci v skutočnosti je potrebný väčší objem dodatočných 
zdrojov. V roku 2008 bola táto pomoc nižšia o 25 miliárd EUR v porovnaní s cieľom, 
ktorý bol na rok 2010 stanovený v Gleaneagles, a trend je klesajúci. Európska komisia 
predpokladá, že prostriedky určené na pomoc klesnú v roku 2009 o 22 miliárd EUR.

h) Väčšie zadlženie. Celkový zahraničný dlh krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom 
a rozvojových krajín stúpol za jediný rok o dve percentá HDP.

4. V dôsledku všetkých týchto negatívnych vplyvov na život ľudí pribudne podľa všeobecne 
uznávaných odhadov organizácií, ako je Intermón Oxfam, ako aj podľa správ 
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medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Svetová banka, a vyhlásení svetového 
samitu o potravinovej bezpečnosti (november 2009), k viac ako miliarde ľudí už žijúcich 
v chudobe približne ďalších 100 miliónov; v subsaharskej Afrike vzrastie detská 
úmrtnosť o 30 000 až 50 000; dôjde k poklesu výdavkov na vzdelávanie, zdravotníctvo, 
infraštruktúru a už beztak veľmi neisté siete sociálneho zabezpečenia a ochrany.

5. Medzitým sú vzhľadom na krízovú situáciu opatrenia štátnej pomoci, plány fiškálnych 
stimulov a opatrenia mimoriadnej likvidity zamerané na vyriešenie problémov lepšie 
rozvinutých krajín v neprijateľnom pomere viac ako 20 ku 1. Z nových pôžičiek MMF 
bolo po zasadnutiach skupiny G-20 pre Afriku vyčlenených len 1,6 %. Z celkovo 250 
miliárd USD zvláštnych práv čerpania poskytnutých skupinou G-20 bolo pre Afriku 
vyčlenených len 17 miliárd USD. Na druhej strane, poskytnutím pôžičiek sa zvýši 
zadlženosť chudobných krajín. A nakoniec, potreby fiškálnej konsolidácie v rozvinutých 
krajinách ohrozujú splnenie záväzkov oficiálnej rozvojovej pomoci.

6. Je zrejmé, že kým v rozvinutých krajinách sa kríza zmierňuje, v rozvojových krajinách sa 
zhoršuje. Zatiaľ čo rozvinuté krajiny sa z krízy spamätávajú, krajiny, ktoré by ju najviac 
potrebovali prekonať, postihuje v čoraz väčšej miere.

7. Pre vyspelé krajiny je táto kríza v rámci ich prosperity prechodným javom, či už ide o jej 
intenzitu, alebo trvanie. Pre mnohé rozvojové krajiny predstavuje hrozbu priepasti, ktorá 
pohltí celé desaťročie boja proti chudobe a vylúčeniu, čo bude mať vážne následky pre 
celú generáciu.

8. Pokračovanie krízy v rozvojových krajinách predstavuje okrem iného aj brzdu pre 
svetový rast. To uznáva Európska komisia, ktorá poukázala na to, že „rast hospodárstva 
rozvojových krajín zas prinesie zamestnanosť, rast a prosperitu aj do iných častí sveta 
a podporí svetový mier a stabilitu“. Vo vyhlásení zo zasadnutia skupiny G-20 
v Pittsburghu sa v rovnakom duchu uvádza, že „opatrenia na zníženie rozdielov v rozvoji 
môžu byť silným stimulom pre globálny rast“.

9. Avšak napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo opätovne zdôrazňuje, že rozvoj je 
neoddeliteľnou súčasťou riešenia súčasnej svetovej krízy, a napriek tomu, že na 
medzinárodných konferenciách v New Yorku, Akkre a Dauhe a na zasadnutiach skupiny 
G-20 vo Washingtone, Londýne a Pittsburghu, a najmä na samite skupiny G-8 v meste 
L’Aquila sa zaujal jednoznačný postoj a boli prijaté konkrétne záväzky s cieľom 
dosiahnuť RCT, dodržať stanovené ciele v oblasti pomoci, zvýšiť jej účinnosť a začleniť 
rozvojové krajiny do reformy celosvetovej správy vecí verejných, je isté, že sľúbené 
prostriedky sa do týchto krajín nedostali a zamýšľané reformy je ešte stále potrebné 
uskutočniť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti musia vyspelé krajiny zabezpečiť účinnú a rýchlu reakciu. 
Pomoc na zníženie chudoby a vylúčenia, opatrenia, ktoré prispejú k rozvoju, a prostriedky 
potrebné na zvládnutie krízy sú potrebné teraz, v roku 2010. Treba nájsť spôsoby, ako rýchlo 
poskytnúť finančné prostriedky a urýchliť pomoc sľúbenú na najbližšie roky.

Na túto rýchlu reakciu musí nadviazať ďalšia, dlhodobejšia. A to nemožno zabezpečiť 
izolovaným opatrením, akokoľvek by bolo účinné, ale prostredníctvom rozsiahleho záväzku 



PR\797505SK.doc 13/13 PE430.840v01-00

SK

a lepšie koordinovanými činnosťami riadenými účinnejším a transparentnejším spôsobom 
v snahe dosiahnuť širokú dohodu medzi hlavnými darcami, zúčastnenými krajinami, 
finančnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou.

Na to, aby mohla EÚ začať vykonávať túto dynamickú činnosť, je nevyhnutné, aby naďalej 
zohrávala vedúcu úlohu s maximálnou rozhodnosťou, a v záujme toho je potrebné posilniť 
záväzky každého jedného orgánu Únie a presadzovať jednoznačný hlas Parlamentu.


