
44. üdvözli a programokkal kapcsolatos nemzeti felelősségvállalás egyre erősödő érzését, azonban megis-
métli, hogy ennek előfeltétele a szükséges fejlesztési reformok melletti erős elkötelezettség;

45. felszólítja az adományozókat, hogy fokozzák tevékenységeik koordinációját, azonban aggodalmának ad
hangot ennek az országok saját felelősségvállalására gyakorolt esetleges hatása miatt, és döntő fontossá-
gúnak tartja, hogy mindenkor fenntartsák a nemzeti politikával kapcsolatos felelősségvállalást, és hogy a
fejlődő országuk maguk dönthessenek fejlesztési stratégiáikról;

46. hangsúlyozza, hogy a környezet megőrzésével és védelmével kapcsolatos feladatokat a kormány egyedül
nem tudja elvégezni; partnerségek kialakítására szólít fel a helyi és külföldi ügynökségekkel (Világbank/
IMF, ENSZ-ügynökségek, World Wildlife Fund és az egyetemek);

47. felszólítja az EU-t és az AKCS-országok képviselőit, hogy koordinálják jobban álláspontjaikat a Világ-
bank és az IMF testületeiben az EU és az AKCS-országok fejlesztési célkitűzéseivel összhangban, és
biztosítsák, hogy az uniós forrásokat kizárólag ezekre a célkitűzésekre használják fel;

48. üdvözli a szavazati kvóták néhány ország javára történő kiigazítását, azonban felszólítja az IMF-t és a
Világbankot, hogy saját legitimitásuk érdekében tegyenek további javításokat a döntéshozatali mechaniz-
musokban, hogy azok átláthatóbbak legyenek, és adjanak megfelelő súlyt a fejlődő országoknak;

49. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az AKCS-EU Tanácsnak, az Európai Bizott-
ságnak, az Afrikai Uniónak, a Világbanknak és az IMF-nek.

ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

az európai regionális integráció folyamatának az AKCS-országokkal kapcsolatos tanulságairól

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

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

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

– tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én felülvizsgált
AKCS-EU partnerségi megállapodásra, és különösen annak 1., 11. és 28–30. cikkére,

– tekintettel az ENSZ alapokmányára, és különösen annak a regionális megállapodásokról szóló
VIII. fejezetére,

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányoknak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai
Parlament és a Bizottság Európai Unió fejlesztési politikájáról szóló, „Európai konszenzus a fejlesztésről”
című, 2005. december 20-i közös nyilatkozatára, különösen annak 72–74. cikkére,

– tekintettel a Római Szerződések aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából Berlinben, 2007.
március 25-én elfogadott nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosítá-
sáról szóló, 2007. december 13-án aláírt lisszaboni szerződésre,

– tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokról (GPM-ek) szóló, a Kigaliban (Ruanda)
2007. november 19–22. között ülésező AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés által elfogadott kigali
nyilatkozatra,

– tekintettel a regionális integráció által a béke és a biztonság előmozdításában betöltött szerepről szóló, a
Bécsben (Ausztria) 2006. június 19. és 22. között ülésező AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés által el-
fogadott állásfoglalásra,
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(1) Elfogadta az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. március 20-án Ljubljanában (Szlovénia).



– tekintettel az AKCS Nagykövetek Bizottságának az AKCS-csoport jövőjéről szóló, az AKCS Miniszterek
Tanácsa által a Brüsszelben (Belgium) 2007. december 10. és 14. között tartott 86. ülésszakon elfoga-
dott jelentésére,

– tekintettel az AKCS titkárságának a hat AKCS-régióban a regionális integráció folyamatának mérésére és
nyomon követésére vonatkozó mutatók kifejlesztésére irányuló projektjére,

– tekintettel a Politikai Bizottság jelentésére (ACP-EU/100.203/08/fin.),

A. mivel a regionális integráció az AKCS-világ domináns jellemzőjévé vált, és valamennyi AKCS-ország
tagja legalább egy regionális szervezetnek és kb. húsz, az AKCS-országokra is kiterjedő, regionális integ-
rációval kapcsolatos megállapodásnak (1),

B. mivel a szuverenitásnak a regionális integráció keretében történő közös gyakorlása inkább fokozza a
kormányok képességét polgáraik érdekeinek megvédésére, és kevésbé jelenti a szuverenitás elvesztését,

C. mivel a regionális integrációval kapcsolatban biztosítani kell azt is, hogy ne vesszen el az átláthatóság és
a demokratikus elszámoltathatóság a döntéshozatalban, és megakadályozzák a határellenőrzések eltörlé-
sével megnövekedő bűnözést és az elsietett liberalizáció és bérverseny eredményeként felmerülő negatív
társadalmi következményeket,

D. mivel az elmúlt években az AKCS-országok körében jelentős előrelépés történt a regionális gazdasági és
politikai integráció területén, és a regionális szervezetek egyre kiemelkedőbb szerepet játszanak a
konfliktusmegoldásban és a békefenntartásban; mivel a szegénység ellen és a fenntartható fejlődés érde-
kében folytatott küzdelem a legtöbb AKCS-országban a regionális integráció egyik fő célkitűzése volt és
az is marad,

E. mivel a sikeres integráció alapja az összes partner erős politikai akarata, hogy meghatározzák és megva-
lósítsák a közös célkitűzéseket és projekteket,

F. mivel több regionális szervezet, ideértve az AKCS-országokat is, vámuniót hozott létre, illetve ezt tervezi
a következő években, és máris vannak működő monetáris uniók egyes regionális csoportosulásokban;
mivel bizonyos regionális szervezetek szolidaritási mechanizmusokat hoztak létre a régión belüli egyen-
lőtlenségek csökkentése vagy a kereskedelmi liberalizációból eredő polarizációs hatások ellensúlyozása
céljából,

G. mivel több regionális AKCS-szervezet rendelkezik közvetve választott parlamenti intézményekkel,
amelyek az integráció elmélyítésével párhuzamosan demokratikus felügyeleti funkciót és jogalkotási
hatásköröket alakíthatnak ki,

H. mivel az olyan regionális kezdeményezések, mint amilyen a NEPAD vagy a csendes-óceáni terv,
továbbfokozhatják a regionális együttműködést, figyelemmel a fejlesztés és a felelősségteljes kormányzás
kihívásainak kezelésére,

I. mivel az egymást átfedő tagság a különböző, hasonló funkcionális célkitűzésekkel rendelkező szerveze-
tekben komoly problémát jelent Afrikában, amit az Afrikai Unió is elismert a 2006. júliusában
Banjulban tartott 7. csúcstalálkozóján,

J. mivel a határokon átnyúló infrastruktúra, például a szállítási útvonalak hiánya nehezebbé teszi a regio-
nális integrációt,

K. mivel egyes AKCS-alrégiók és államok ideiglenes GPM-megállapodásokat kötöttek, méghozzá olyan
módon, amely megoszthatja az AKCS-országok regionális gazdasági csoportosulásait, és alááshatja integ-
rációs folyamatukat,
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(1) Az AKCS-országok többek között a következő regionális integrációs szervezetekben vannak jelen: Afrikai Unió (AU),
Karibi Államok Szövetsége (ACS), Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Közösség (CEMAC), Száhel-szaharai Államok
Közössége (CEN-SAD), Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS), Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris
Unió (UEMOA), Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC), Dél-afrikai Vámunió (SACU), Kelet- és Dél-afrikai Közös Piac
(COMESA), Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD), Kelet-afrikai Közösség (EAC), Közép-afrikai Államok Gazdasági
Közössége (ECCAS/CEEAC), a Nagy-tavak Gazdasági Közössége (CEPGL), Karibi Közösség (CARICOM), AKCS-államok
Karibi Fóruma (CARIFORUM), Kelet-karibi Államok Szervezete (OECS), Csendes-óceáni Szigetek Fóruma (PIF), Indiai-
óceáni Bizottság (COI) és a Melanéziai Élcsoport (MSG).



L. mivel minden integrációs folyamatnak átláthatónak kell lennie az érintett lakosság előtt, továbbá a parla-
menti szervek és a civil társadalom bevonásán keresztül demokratikus felügyeletet igényel valamennyi
politikai szint felett,

M. mivel az GPM-ek komoly fejlesztési tartalommal kell, hogy bírjanak annak biztosítása érdekében,
hogy az AKCS-államok kereskedelme versenyképessé váljon, továbbá hogy előmozdítsák az AKCS-
országoknak a világgazdaságba való gördülékeny és fokozatos integrációját,

N. mivel a regionális integráció tekintetében nem lehet modellt meghatározni, hiszen minden integrációs
stratégiát az adott érdekeknek és körülményeknek megfelelően kell kiigazítani, azonban azonosíthatók
olyan általános sajátosságok, amelyek megakadályozzák vagy előmozdítják az integrációs folyamatokat;
mivel az európai tapasztalatoknak az AKCS regionális integrációs folyamataira tekintettel történő tanul-
mányozása így tanulságos lehet, és az EU számára is új távlatokat nyithat,

O. mivel az európai integráció dinamikája részben az erős közös intézményekből vezethető le, ideértve
különösen az Európai Bizottságot, amely jelentős autonómiával és kezdeményezési jogkörrel rendel-
kezik, valamint a polgárok által közvetlenül választott Európai Parlament létéből, amely egyre kiterjed-
tebb hatáskörökkel rendelkezik,

P. mivel Európa esetében az országok és a társadalmak közötti szolidaritás volt a sikeres integráció egyik
fő tényezője, mivel a gazdagabb és a szegényebb országok számára egyaránt kedvező volt a belső
fejlődés és a kohéziós politikák,

Q. mivel Európa integrációjának folyamatában, különösen annak korai szakaszaiban, kedvező szerepet
játszott a területi folytonosság és a közelség, ami olyan előny, amellyel sem a karibi és a csendes-óceáni
régiók szigetállamai, sem a hatalmas területű afrikai kontinens nem rendelkezik,

R. mivel a háború után Európa gazdasági fejlesztéséhez és újjáépítéséhez szintén nagymértékben hozzájá-
rult a külső segély, különösen az USA által finanszírozott európai újjáépítési program (Marshall-terv),

S. mivel az európai gazdasági integráció folyamata nem pusztán a liberalizációra alapult, hanem azt egyes
ágazatok támogatására és védelmére irányuló szabályozási és költségvetési politikák, valamint a fenntart-
ható fejlődés előmozdítása érdekében folytatott együttműködés egészítették ki,

T. mivel a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság közös elveinek való megfelelés létfontosságú volt
a sikeres európai integrációhoz, és az EU felismerte ezek központi szerepét, amikor mechanizmust foga-
dott el a tagsági jogoknak ezen elvek súlyos megsértése esetén történő felfüggesztésére,

U. mivel bebizonyosodott, hogy a tagállamok hasonló fejlettségi és jóléti szintje Európában nem volt előfel-
tétele a regionális integrációnak, és ennek tapasztalatai azt sugallják, hogy a regionális integráció haté-
kony keret lehet a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetéséhez; megállapítva, hogy mind-
amellett megmaradtak a jelentős jövedelmi egyenlőtlenségek mind az EU-tagállamok között, mind
azokon belül,

V. mivel az Európai Közösségek/az Európai Unió jelentős válságokat és nehéz időket élt meg a tagállamok
eltérő érdekei és a polgárok körében többek között a regionális integráció tempója és mélysége tekinte-
tében meglévő fenntartások miatt; mivel ezeken a válságokon mindig felül lehetett kerekedni, mivel
valamennyi fél készen állt a kompromisszumok elfogadására, és mert politikai akarat volt az európai
integráció átfogó célkitűzésének fenntartására,

W. mivel az európai integráció nem akadályozta meg a szeparatista mozgalmakat és a dezintegrációs
tendenciákat, hanem segített megakadályozni vagy megszüntetni az erőszakos konfliktusokat,

X. mivel az EU-tagállamok növekvő száma rugalmasabb integrációs mechanizmusokat eredményezett, és
néhány tagállam részt vesz a kibővített együttműködési struktúrákban; hangsúlyozva, hogy ezek az
úttörő jellegű megállapodások sohasem voltak kizárólagosak, valamennyi másik tagállam előtt továbbra
is nyitva állnak, és nem érintik az integráció legfontosabb területeit,
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Megbékélés és a konfliktusok megelőzése

1. hangsúlyozza, hogy a béke stabilizálása és a konfliktusmegoldás békés eszközeinek intézményesítése az
európai integrációs folyamat egyik fő eredménye, ami arra vezethető vissza, hogy Európa levonta a
tanulságokat a pusztító háborúkból;

2. üdvözli, hogy a regionális és szubregionális AKCS-szervezetek egyre fontosabb szerepet játszanak
a konfliktuskezelésben, a békefenntartásban és a béke megteremtésében, illetve fontos partnerei az
ENSZ-nek a nemzetközi béke és biztonság előmozdításában; üdvözli a regionális korai előrejelző és
korai reagáló mechanizmusoknak pl. az ECOWAS és az IGAD által történő megteremtését, és az emlí-
tett mechanizmusok további megerősítésére hív fel; felhívja a nemzetközi közösséget a béke és a
biztonság terén aktív regionális szervezetek kapacitásépítésének támogatására, különösen a konfliktus-
megelőzés, -kezelés és -megoldás terén;

3. úgy véli, hogy a regionális szervezetek fontos szerepet játszhatnak a tagállamok közötti konfliktusok
mélyen gyökerező okainak kezelésében; úgy véli, hogy az emberi jogok regionális szintű támogatása és
védelme, valamint a büntetlenség elleni közös küzdelem jelentős előrelépés a konfliktusmegelőzésben és
a szemben álló felek között a megbékélés lehetővé tételében;

4. felismerve, hogy az oktatás fontos tényező a tolerancia és a megértés előmozdításában, felszólít
regionális bizottságok létrehozására, hogy állapodjanak meg az iskolai és egyetemi tanrendekről, ami az
ellenségkép lebontásához, a kölcsönös tisztelethez és a megkülönböztetés megszüntetéséhez vezet,
aminek keretében a tanárok, tanulók és hallgatók közötti találkozók fontos fórumai annak, hogy a
konfliktusok által sújtott térségek lakosai szomszédként közelebb kerüljenek egymáshoz;

5. megállapítja, hogy a háború, a konfliktusok, az erőszak, az éhezés és a kitoloncolás általában a nőket és
a gyermekeket sújtja leginkább, és ezért a nőket megfelelően be kell vonni valamennyi fejlesztési és
döntéshozatali folyamatba;

6. felszólítja az AKCS-országokat, hogy fokozzák a regionális fellépést a természetes erőforrások közös
feltárása, szabályozása és ellenőrzése céljából, hogy előmozdítsák megbékélést és a kölcsönös függést;

Intézmények és integrációs menetrendek az AKCS-régiókban

7. hangsúlyozza, hogy inkább regionális, mint nemzeti érdekeket képviselő erőteljes közös intézmények
szükségesek az integrációs folyamat előrevitele és a közösen megállapított normáknak való megfelelés
biztosítása érdekében; felhívja az AKCS regionális szervezetét, hogy biztosítsa a szükséges autonómiát, a
megfelelő finanszírozást és a közös intézmények képzett személyzetének kiválasztását; felhívja a Bizott-
ságot a regionális intézmények kapacitásépítésének know-how-val és a szükséges finanszírozással való
támogatására;

8. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a regionális intézmények enyhítsék a tagállamok közötti
hatalmi különbségeket;

9. felhívja a regionális szervezeteket prioritások, reális közös célkitűzések és egyértelmű mutatók meghatá-
rozására annak lehetővé tétele érdekében, hogy a közös intézmények, kormányok, parlamentek és a civil
társadalom képes legyen az előrehaladás és a siker mértékének megállapítására;

10. felhívja az AKCS kormányait egyes olyan ágazatokban a szuverenitás közös gyakorlására, ahol hosszú
távú közös érdekek állnak fenn, illetve határon átnyúló problémák várnak megoldásra;

11. hangsúlyozza, hogy a regionális integráció folyamatainak a toleranciára és a nemzeti és kulturális
különbségek kölcsönös tiszteletben tartására kell épülnie;

12. ösztönzi az AKCS titkárságát, hogy mozdítsa elő a regionális integráció javasolt ellenőrzési rendszerének
fejlesztését, és felhívja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az e rendszer végrehajtásához szükséges
pénzügyi és technikai támogatást az AKCS regionális integrációs szervezetei számára;
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Interregionális együttműködés

13. felhívja az Afrikai Uniót az afrikai regionális szervezetek keretének racionalizálására irányuló folyamat
támogatására és irányítására, mivel azon belül jelenleg konkurens integrációs napirendek vannak; megál-
lapítja, hogy az európai példa azt mutatja, hogy az egymást átfedő tagság nem jelentős akadály a regio-
nális szervezetek közötti szoros koordináció és együttműködés biztosításakor, illetve amikor megálla-
podnak a funkcionális differenciálódásról;

14. felhívja az AKCS-csoportot, hogy mérlegelje annak lehetőségét, hogy az EU támogatásával az AKCS
titkársága és az AKCS regionális szervezeteinek vezetői közötti jelenlegi időszakos üléseket átalakítja egy
intézményes koordinációs fórummá a párbeszéd, az együttműködés és a koordináció elősegítése érde-
kében; felhívja az AKCS regionális szervezeteit, hogy hangolják össze a nemzetközi tárgyalásokon képvi-
selt álláspontjukat azok megerősítése és a befolyásgyakorlás érdekében;

15. üdvözli, hogy a Cotonoui Megállapodás 17. cikkének (3) bekezdése alapján a Közös Parlamenti
Közgyűlés regionális és szubregionális szintű üléseinek megszervezése a végrehajtási szakaszba fog lépni,
és várja a Közös Parlamenti Közgyűlés első regionális ülésének eredményeit, amelyre Windhoekban
(Namíbia) sor;

Demokrácia és felelősségteljes kormányzás

16. hangsúlyozza, hogy a regionális szervezetek tagállamain belül a szabadság, a nyitottság és az integráció
kultúrája a sikeres regionális integráció előfeltétele; felhívja az AKCS-régióban valamennyi olyan regio-
nális szervezetet, amely ezt az eddigiekben elmulasztotta, hogy az emberi jogok, a demokrácia, a jogálla-
miság és a felelősségteljes kormányzás alapján határozzák meg a tagságra vonatkozó egyértelmű poli-
tikai kritériumokat, illetve arra, hogy alakítsanak ki konstruktív mechanizmusokat a tagállamok e krité-
riumok teljesítésében történő segítésére; felhívja az AKCS-országokat arra, hogy vegyenek fontolóra
eredményes mechanizmusokat a tagsági jogok olyan esetben történő felfüggesztésére, amikor ezeket az
elveket súlyosan megsértik;

17. felhívja az EU-t a demokrácia, emberi jogok és a felelősségteljes kormányzás előmozdítására irányuló
regionális kezdeményezések támogatására, mint amilyen az afrikai szakmai felülvizsgálati mechanizmus
és a regionális választási megfigyelési mechanizmusok, továbbá a kormányzati kezdeményezéseinek a
meglévő regionális mechanizmusokkal való összehangolására;

18. felhívja az EU-t és az AKCS-csoportot, hogy fokozzák a regionális szervezet parlamenti struktúráinak
támogatására tett erőfeszítéseiket; hangsúlyozza, hogy a regionális parlamenti közgyűlések tagállami
képviselőinek közvetlen választása nagymértékben hozzájárul az integrációs folyamat legitimitásához, és
előfeltétel annak hosszú távú biztosításához;

19. úgy véli, hogy a civil társadalmi szervezetek – különösen transznacionális tevékenységeik – jelentős
szerepet játszanak a regionális integráció folyamatainak előrevitelében, valamint a regionális intézmé-
nyek demokratikus elszámoltathatóságának biztosításában;

20. felhívja az EU-t és az AKCS-országokat annak biztosítására, hogy a regionális szervezetek parlamenti
szerveivel konzultációt folytatnak a GPM regionális stratégiai dokumentumairól és végrehajtásukról;

Gazdaság és kereskedelem

21. felhívja az EU és az AKCS-országokat annak biztosítására, hogy az GPM-ek összhangban legyenek az
AKCS regionális integrációra vonatkozó kezdeményezéseivel, és hozzájáruljanak azok megerősítéséhez;
megállapítja, hogy számos AKCS-ország tart attól, hogy a GPM-tárgyalásokon a jelenlegi tendenciák és a
megállapodások említett alrégiók által történő elfogadása aláaknázhatja a regionális integrációra tett
erőfeszítéseket; kitart amellett, hogy az alrégiók által elfogadott megállapodásoknak nyitva kell állniuk
az adott regionális szervezet más tagjai előtt is;

22. hangsúlyozza, hogy az AKCS-régiók közötti kereskedelmi akadályokat mérsékelni kell a dél-dél kereske-
delem fokozása érdekében, és felszólít a politikák harmonizálására, hogy a határokon átnyúló kereske-
delmi tevékenységek számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak;
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23. felhívja az AKCS regionális szervezeteit regionális kohéziós mechanizmusok és szolidaritási alapok létre-
hozására vagy továbbfejlesztésére a gyengébb tagállamok abban történő megsegítése érdekében, hogy a
kereskedelmi liberalizáció miatti kiigazítási költségeket fedezni tudják, valamint biztosítsák a megfelelő
finanszírozást; úgy véli, hogy az EU-nak támogatnia kell ezen mechanizmusokat szakértelem és finan-
szírozás útján egyaránt; rámutat az EU azon tapasztalataira, amelyek szerint a strukturális és szolidari-
tási alapok hűtlen kezelésével kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében erőteljes és független
csalásellenes mechanizmusokat kell létrehozni;

24. felhívja az EU-t és az AKCS-országokat a regionális infrastrukturális hálózatokon belül a célzott beruhá-
zások bővítésére a határon átnyúló gazdasági tevékenységek lehetővé tétele érdekében;

Funkcionális együttműködés

25. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem liberalizációja önmagában elégtelen a regionális megértés és integ-
ráció dinamikájának megteremtéséhez, továbbá hogy a kiválasztott, prioritást élvező ágazatokban regio-
nális programok és projektek kell, hogy kísérjék a gazdasági együttműködést;

26. üdvözli az AKCS-régióban a funkcionális együttműködésre tett számos erőfeszítést; felhívja az
AKCS-országokat a regionális és szubregionális együttműködés megerősítésére olyan területeken, mint
például az egészségügy és az oktatás, az élelmezésbiztonság, az infrastruktúra, a környezet és a
migráció, továbbá a megfelelő finanszírozás biztosítására; rámutat arra, hogy az EU közös politikákra
szánt költségvetésének egyaránt részei a külkereskedelmi bevételek, valamint a tagállamok költségveté-
séből fizetett közvetlen hozzájárulás;

27. hangsúlyozza, hogy az EFA regionális stratégiai dokumentumainak nem csupán a kereskedelem liberali-
zációjára és a világpiaci integrációra kell összpontosítaniuk, hanem fokozottabban hangsúlyozniuk kell a
regionális intézményépítést, kapacitásépítést és humánerőforrás-fejlesztést is a regionális integrációban,
emellett pedig a funkcionális együttműködést, továbbá támogatnia kell a régiókon belül egy újraelosztó
és szabályozó jellegű döntéshozatalt;

28. ajánlja az AKCS-régiók iskolái, egyetemei és kutatási intézményei csereprogramjainak bővítését a
transznacionális megértés fokozása és egy transznacionális civil társadalom összekovácsolása érdekében;

29. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezt az állásfoglalást az AKCS-EU Miniszterek Tanácsának, az
Európai Bizottságnak, a Tanács elnökségének és az AKCS regionális szervezeteinek.

ÁLLÁSFOGLALÁS (1)

az AKCS-országokban az élelmezésbiztonsági kérdésekről és az AKCS-EU együttműködés
szerepéről

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés,

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

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

– tekintettel a 1996. évi világélelmezési csúcstalálkozó következtetéseire és arra a célkitűzésre, hogy
2015-ig felére csökkentik az éhező emberek számát a Földön,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek millenniumi fejlesztési célokkal kapcsolatos nyilatkozatára és
azon kötelezettségvállalására, hogy felére csökkenti az éhezésben szenvedő és kevesebb mint napi egy
USA-dollárból élő emberek számát,

– tekintettel a Loméban és azt követően Cotonouban aláírt, a fejlesztésről és kereskedelemről szóló
AKCS-EU partnerségi megállapodások célkitűzéseire,

– tekintettel az ENSZ élelmezésügyi különelőadója által készített, 2007. október 25-i ENSZ-jelentésre,
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(1) Elfogadta az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2008. március 20-án Ljubljanában (Szlovénia).


