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ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

a strukturális alkalmazkodási programok társadalmi és környezeti következményeiről

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

– amely 2008. március 17–20-án ülésezett Ljubljanában (Szlovénia),

– tekintettel eljárási szabályzata 17. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 177–181a. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlamentnek a fokozottabb és jobb együttműködésről: „A 2006. évi uniós támo-
gatások hatékonyságára vonatkozó csomagról” szóló állásfoglalására (2006/2208(INI)) (2),

– tekintettel az Európai Parlamentnek a Nemzetközi Valutaalap stratégiai felülvizsgálatáról szóló állásfogla-
lására (2005/2121(INI)) (3),

– tekintettel a szegénység csökkentéséről szóló stratégiai dokumentum (PRSP) megközelítésére, amelyet az
IMF és a Világbank 1999-ben kezdeményezett,

– tekintettel a 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatra, amely a nemzetközi közösség által a
szegénység megszüntetése érdekében közösen megállapított kritériumokként rögzíti millenniumi fejlesz-
tési célokat,

– tekintettel a fejlesztésfinanszírozási konferencián 2002. március 22-én elfogadott monterrey-i konszen-
zusra,

– tekintettel a washingtoni konszenzusra,

– tekintettel a harmonizációról szóló 2003. február 25-i római nyilatkozatra és a támogatások hatékony-
ságáról szóló, 2005. március 2-i párizsi nyilatkozatra, amelyet a támogatáshatékonyság harmonizáció-
jával és egységesítésével foglalkozó magas szintű fórumot követően fogadtak el (a továbbiakban: párizsi
nyilatkozat),

– tekintettel a súlyosan eladósodott szegény országokra (HIPC) irányuló kezdeményezésre, amelyet az IMF
és a Világbank indított el 1996-ban annak biztosítása céljából, hogy egyetlen szegény országra se
háruljon olyan adósságteher, amelyet nem tud kezelni,

– tekintettel a G8-ak által 2005. júniusában elindított többoldalú adósságkönnyítési kezdeményezésre
(MDRI),
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