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REZOLUCJA (1)

w sprawie dobrego zarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności w korzystaniu z zasobów natu-
ralnych w krajach AKP

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

— na posiedzeniu w Wiesbaden (Niemcy) w dniach 25-28 czerwca 2007 r.,

— uwzględniając art. 17 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z
jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w
Kotonu (Benin) w dniu 23 czerwca 2000 r., zmienioną umową zmieniającą umowę o partnerstwie,
podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. („umowa z Kotonu”), a w szczególności art. 9,
68, 96 i 97,

— uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z dnia 31 października 2003 r.,

— uwzględniając utworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), które miało miejsce w dniu
17 lipca 1998 r. w Rzymie,

— uwzględniając Deklarację Narodów Zjednoczonych w sprawie korupcji i przekupstwa
w międzynarodowych transakcjach handlowych z dnia 16 grudnia 1996 r.,

— uwzględniając Konwencję państw amerykańskich przeciwko korupcji, przyjętą w Caracas w dniu
29 marca 1996 r.,

— uwzględniając Konwencję Unii Afrykańskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania korupcji, przyjętą na
2. sesji zwyczajnej Konferencji Unii Afrykańskiej w Maputo dnia 11 lipca 2003 r.,

— uwzględniając Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych
w międzynarodowych transakcjach handlowych z dnia 21 listopada 1997 r.,

— uwzględniając ustawodawstwo w krajowe dziedzinie prania pieniędzy, mające zastosowanie w państwach
AKP-UE,

— uwzględniając deklarację paryską z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skuteczności pomocy na rzecz
rozwoju,

— uwzględniając deklarację przyjętą dnia 2 czerwca 2003 r. na szczycie G8 w Evian, zatytułowaną „Walka
z korupcją i poprawa przejrzystości” oraz uwzględniając deklarację przyjętą dnia 8 czerwca 2007 r.
podczas szczytu G8 w Heiligendamm (Niemcy), zatytułowaną „Wzrost gospodarczy i odpowiedzialność
w Afryce”,
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— uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2005 dotyczące
pomocy budżetowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz krajów AKP (1),

— uwzględniając przewodnik MFW w zakresie przejrzystości dochodów z zasobów naturalnych, przyjęty w
czerwcu 2005 r.,

— uwzględniając opracowanie Banku Światowego z 2004 r., dotyczące przemysłu wydobywczego,

— uwzględniając czterdzieści zaleceń grupy GAFI (Group d'Action Financière — GAFI), mające na celu
zwalczanie prania pieniędzy,

— uwzględniając wyniki posiedzenia plenarnego GAFI, które odbyło się w Vancouver w dniach
9-13 października 2006 r.,

— uwzględniając inicjatywy „Opublikuj, ile płacisz” (Publish What You Pay) i „Opublikuj, ile zarobiłeś”
(Publish What You Earn),

— uwzględniając zasady i kryteria inicjatywy na rzecz przejrzystości w przemyśle wydobywczym (fr. ITIE),

— uwzględniając wsparcie udzielone przez Unię Europejską procesowi certyfikacji z Kimberley dla przy-
wozu i wywozu diamentów oraz udział krajów AKP w procesie z Kimberley,

— uwzględniając plan działania UE w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie
leśnictwa (FLEGT) oraz rozporządzenie WE 2173/2005,

— uwzględniając afrykański program dotyczący egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa,
przyjęty w 2003 r.,

— uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie dobrego zarzą-
dzania w polityce rozwoju Unii Europejskiej (2) oraz z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie skuteczności
pomocy oraz korupcji w krajach rozwijających się (3),

— uwzględniając rezolucje z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie roli parlamentów krajowych we wdra-
żaniu umowy o partnerstwie z Kotonu oraz w sprawie podstawowych produktów rolnych
i wydobywczych (4),

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego z dnia 12 października 2005 r., zatytułowany „Strategia UE na rzecz Afryki: euro-
pejsko-afrykański pakt na rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki”,

— uwzględniając podręcznik parlamentarzysty dotyczący zwalczania korupcji, sporządzony przez Światową
Organizację Parlamentarzystów Przeciwko Korupcji (GOPAC),

— uwzględniając Indeks percepcji korupcji 2006, opublikowany w dniu 6 listopada 2006 r. w Berlinie
przez Transparency International,

— uwzględniając sprawozdanie z misji informacyjnej i badawczej Prezydium WZP do Mauretanii w dniach
23-27 lutego 2006 r.,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Politycznych (AKP-UE/3937/07/wersja ostateczna.),
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A. uznając zasadę odpowiedzialności rządów wobec własnego państwa i wszystkich obywateli w zakresie
zarządzania wpływami i wydatkami publicznymi,

B. mając na uwadze, że dochody gospodarcze i finansowe wypracowane dzięki eksploatacji bogactw natu-
ralnych muszą przekładać się na znaczące podniesienie poziomu rozwoju społecznego,

C. mając na uwadze, że na rządach krajów bogatych w zasoby naturalne spoczywa obowiązek
i odpowiedzialność wykorzystywania własnych dochodów w pierwszej kolejności do zaspokajania
podstawowych potrzeb obywateli, szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji oraz do zwal-
czania ubóstwa,

D. mając na uwadze, że dobre zarządzanie powinno uwzględniać fakt, że dochody te mają dużo większą
wartość dodaną, gdy dany kraj sam przetwarza i uszlachetnia swoje zasoby naturalne niż w sytuacji,
gdy dany surowiec jest wywożony,

E. mając na uwadze, że obowiązkiem suwerennych rządów i właściwych władz publicznych jest również
odpowiedzialne wykorzystywanie dochodów z eksploatacji zasobów naturalnych danego kraju dla
bezpośredniej korzyści jego obecnych i przyszłych mieszkańców,

F. mając na uwadze, że wykorzystywanie zasobów naturalnych może stać się motorem trwałego rozwoju
tylko wtedy, gdy zostanie zminimalizowane jego negatywne oddziaływanie na społeczeństwo i środo-
wisko naturalne, a związane z nim koszty i korzyści będą dzielone sprawiedliwie,

G. mając na uwadze, że ludność w krajach bogatych w zasoby naturalne ma niezbywalne prawo korzys-
tania w możliwie najbardziej sprawiedliwy sposób z bogactwa i potencjału wzrostu gospodarczego,
będących wynikiem posiadania takich zasobów,

H. mając na uwadze, że zainteresowane przedsiębiorstwa mają także obowiązek zagwarantowania, że ich
inwestycje przyczyniają się do trwałego rozwoju krajów, których bogate zasoby naturalne eksploatują,

I. mając na uwadze, że brak przejrzystości w zakresie wypłat — prawnie uzasadnionych — jakich przed-
siębiorstwa te dokonują na rzecz rządów, stanowi znaczące ryzyko dla przedsiębiorstw, ponieważ
naraża je na oskarżenia o współudział w aktach korupcji i podważa legalny charakter ich działalności,

J. mając na uwadze, że rządy państw europejskich są zobowiązane zwalczać tego rodzaju praktyki,

K. mając na uwadze, że złe rządy i słaba przejrzystość w zarządzaniu dochodami rządowymi uzyskanymi
z wykorzystania zasobów naturalnych powoduje pogłębienie zjawiska korupcji politycznej i zwiększa
ryzyko sprzeniewierzenia funduszy publicznych,

L. mając na uwadze podwyżkę światowych cen ropy naftowej w ciągu ostatnich 36 miesięcy i nadwyżki
wpływów, które z niej wynikają,

M. mając na uwadze, że znaczne dochody, jakie przynosi wykorzystywanie zasobów naturalnych, zwła-
szcza ropy naftowej, w krajach rozwijających się, mogą prowadzić do poważnej nierównowagi gospo-
darczej i społecznej, pogłębić nierówności społeczne, a nawet sprzyjać atmosferze przemocy, jeżeli nie
zostaną odpowiednio spożytkowane z korzyścią dla wszystkich grup społeczeństwa oraz dla celów
rozwoju kraju, a także mając na uwadze, że — w przypadku ropy naftowej — istnieje ryzyko sztucz-
nego zawyżania wskaźników wzrostu kosztem wskaźników dotyczących rozwoju ludzkiego,

N. mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął w marcu 2004 r. poprawkę do dyrektywy w sprawie
obowiązku przejrzystości, wzywając państwa członkowskie UE do zachęcania przedsiębiorstw notowa-
nych na europejskich rynkach giełdowych do publikowania informacji o wpłatach dokonywanych na
rzecz rządów,

O. mając na uwadze, że lepsze sprawowanie rządów i większa odpowiedzialność za zarządzanie finansami
publicznymi prowadzi do zmniejszenia ryzyka konfliktu związanego z wykorzystaniem zasobów natu-
ralnych,
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P. mając na uwadze, że znaczące zwiększenie przejrzystości podatkowej oraz wykorzenienie korupcji w
sektorze publicznym mogłoby prowadzić do zmniejszenia ryzyka politycznego i wspierać jeszcze
bardziej stabilne otoczenie sprzyjające inwestycjom krajowym i zagranicznym, w szczególności w prze-
myśle wydobywczym, co potwierdzili inwestorzy instytucjonalni, którzy zarządzają środkami rzędu
12,3 mld euro,

Q. mając na uwadze, że przejrzystość podatkowa i bezpieczeństwo dostaw energii są ze sobą powiązane,
gdyż korupcja i złe zarządzanie w krajach dostarczających energię mogą pogłębić lokalne poczucie
niechęci do sektora energetycznego i spowodować zagrożenie dla infrastruktury energetycznej, ograni-
czając dostawy na światowe rynki,

R. mając na uwadze, że złe zarządzanie i brak odpowiedzialności za wykorzystywanie zasobów natural-
nych mogą również mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego, prowadząc m.in. do
nadmiernego wycinania drzew, które może powodować pustynnienie, oraz do innych zmian klimatycz-
nych i zniszczeń środowiska, mających wpływ na ludzi, faunę i florę,

S. mając na uwadze, że ludność obszarów, na których eksploatowane są zasoby naturalne, nie odnosi
odpowiednich korzyści z generowanych z tego tytułu zysków, natomiast często jest narażona na
poważne negatywne oddziaływanie tego rodzaju działalności na środowisko naturalne, przykładowo w
postaci zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

T. mając na uwadze, że do zasobów naturalnych zaliczają się nie tylko złoża naturalne, ale również fauna
i flora oraz czysta woda i czyste powietrze, które to zasoby należy chronić lub poprawiać ich stan,

U. mając na uwadze znaczenie stosowania najlepszych, przyjaznych dla środowiska praktyk w dziedzinie
zarządzania zasobami ropy naftowej oraz podstawowymi zasobami naturalnymi krajów AKP,

V. mając na uwadze, że ważne jest propagowanie wśród urzędników publicznych wartości i cech, takich
jak bezinteresowność, nieprzekupność, odpowiedzialność, przejrzystość i uczciwość, tak aby praktyki
korupcyjne były uznawane za niedopuszczalne i niemożliwe,

W. mając na uwadze, że dążenie do przestrzegania zasad nieprzekupności i standardów etycznych to
przede wszystkim sposób zagwarantowania ludności usług, których ma ona prawo oczekiwać od
państwa w związku z wykorzystaniem zasobów naturalnych,

X. mając na uwadze konieczność umocnienia zdolności parlamentów i instytucji demokratycznych krajów
rozwijających się, aby mogły one skutecznie sprawować kontrolę nad władzami wykonawczymi i
budżetowymi,

Y. mając na uwadze, że w przeszłości bogactwo w postaci zasobów naturalnych nie zawsze było błogosła-
wieństwem, ale znacznie częściej przekleństwem dla ludności w krajach, w których brak jest kontroli
demokratycznej, odpowiedzialności i poszanowania państwa prawa i gdzie walka o zasoby niejedno-
krotnie sprzyjała korupcji i gwałtownym konfliktom, z powodu których często cierpieli lokalni miesz-
kańcy,

Z. mając na uwadze, że rosnące zapotrzebowanie na zasoby naturalne w dynamicznie wzrastających
gospodarkach, takich jak Chiny, przyspieszyło międzynarodowy wyścig o takie zasoby, często przedłu-
żając rządy reżimów niedemokratycznych, gwałtowne konflikty i sytuacje, w których naruszane są
prawa człowieka,

AA. mając na uwadze, że niektóre przedsiębiorstwa nie przestrzegają uzgodnionych podstawowych stan-
dardów pracy MOP i ponoszą odpowiedzialność za wypadki śmiertelne i wykorzystanie pracy dzieci;
mając na uwadze, że przedsiębiorstwa te są również w głównej mierze odpowiedzialne za coraz
większą deforestację i wzrost nielegalnego handlu kością słoniową w Afryce, a niektóre z nich niejedno-
krotnie dopuszczają się nielegalnych połowów na wodach afrykańskich,

26.10.2007C 254/20 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



1. wzywa kraje AKP do przeznaczania wszelkich dochodów pochodzących z eksploatacji zasobów natu-
ralnych w pierwszej kolejności na zaspokojenie podstawowych potrzeb własnych społeczeństw, przede
wszystkim w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony zasobów naturalnych i środowiska natural-
nego oraz do przyczynienia się w ten sposób do realizacji milenijnych celów rozwoju (MDG);

2. wzywa kraje AKP i państwa europejskie do poszanowania i pełnego wdrażania definicji i zaleceń
umowy z Kotonu w dziedzinie dobrego zarządzania (art. 9 ust. 3);

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby w trosce o przestrzeganie zasad dobrego zarządzania
przywiązywały większą wagę do rozwoju sektora przetwórczego w krajach AKP niż zapewniania
przedsiębiorstwom europejskim dostępu do zasobów naturalnych w krajach AKP;

4. wzywa kraje afrykańskie należące do grupy AKP do ratyfikowania Konwencji Unii Afrykańskiej w
sprawie zapobiegania korupcji i walki z korupcją; wzywa kraje Karaibów do ratyfikowania Konwencji
państw amerykańskich przeciwko korupcji; wzywa wszystkie kraje AKP-UE do ratyfikowania Konwencji
Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji oraz Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie
korupcji i przekupstwa w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz do ustanowienia specjal-
nych mechanizmów mających na celu skuteczne monitorowanie i wdrażanie postanowień ust. 3
powyższej;

5. zwraca się do rządów państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów AKP o przyjęcie i przyczynianie
się do stosowania w praktyce zasad inicjatyw prywatnych na rzecz lepszego sprawowania rządów w
zarządzaniu dochodami pochodzącymi z zasobów naturalnych, takich jak ITIE i kampanie „Opublikuj,
ile płacisz” („Publish What You Pay”) i „Opublikuj, ile zarobiłeś” („Publish What You Earn”);

6. zwraca się do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich UE o promowanie ulepszenia
i całościowego wdrożenia inicjatywy ITIE, szczególnie poprzez zapewnienie obowiązkowego charakteru
przepisów dotyczących przejrzystości, ustanowienie skutecznych mechanizmów kontroli oraz wdro-
żenie piątego kryterium, które przewiduje aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego jako
uczestnika ITIE, a także przyznanie wkładu finansowego na rzecz funduszu powierniczego ITIE;

7. wzywa kraje AKP do zagwarantowania, że dochody są wykorzystywane również w celu dywersyfikacji
ich gospodarek i rozwoju działalności gospodarczej na bardziej zaawansowanym etapie procesu
produkcji, a nie ograniczają się wyłącznie do wydobywania zasobów naturalnych;

8. zwraca się do Komisji Europejskiej o wysłanie delegacji do krajów rozwijających się będących dostaw-
cami energii, aby wspomóc wdrażanie ITIE;

9. zwraca się do wszystkich krajów AKP, które formalnie przyłączyły się do inicjatywy ITIE,
o kontynuowanie praktycznego wprowadzania jej podstawowych kryteriów, a w szczególności piątego
kryterium, poprzez zagwarantowanie, że społeczeństwo obywatelskie będzie w stanie bez ograniczeń
ani obaw czy zastraszania odegrać swoją rolę związaną z monitorowaniem;

10. zachęca wszystkie kraje sygnatariuszy umowy z Kotonu, które posiadają znaczne zasoby naturalne, a
które nie przyłączyły się jeszcze formalnie do ITIE, o uczynienie tego, wzywa również państwa człon-
kowskie UE oraz rządy krajów AKP do wdrożenia przepisów art. 7 umowy z Kotonu, dotyczących
budowania zdolności społeczeństwa obywatelskiego, a także zaleceń dwóch forów społeczeństwa
obywatelskiego AKP, które odbyły się w 2002 r. oraz w kwietniu 2006 r.;

11. zwraca się do wszystkich rządów AKP i UE, aby wezwały wszystkich inwestorów do przyłączenia się
do ITIE i innych inicjatyw i konwencji, które zwiększają dobre zarządzanie, przejrzystość i odpowie-
dzialność w wykorzystywaniu zasobów naturalnych;

12. zwraca się do wszystkich rządów AKP i UE, aby wezwały również rządy krajów o wschodzących
gospodarkach do wywiązania się z poczynionych zobowiązań, takich jak przestrzeganie podstawowych
międzynarodowych standardów pracy, zniesienie pracy dzieci, ograniczenie rozprzestrzeniania broni
ręcznej strzeleckiej i lekkiej (SALW), zwłaszcza w strefach konfliktu, oraz wprowadzenie zakazu niele-
galnego przywozu surowców i drewna;
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13. zwraca się do Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE, aby uzależniły swoją pomoc na rzecz
rozwoju dla krajów dysponujących znacznymi zasobami naturalnymi od postępów w obszarach
dobrego zarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu zasobami naturalnymi, polega-
jących na przyłączeniu się do inicjatyw takich jak „Publish What You Pay”, „Publish What You Earn” i ITIE
i ich aktywnym wdrażaniu;

14. zwraca się do rządów państw członkowskich Unii Europejskiej i do Komisji Europejskiej o wspieranie
wysiłków państw członkowskich na rzecz wspierania przejrzystości w przemyśle wydobywczym
poprzez wprowadzenie odpowiednich norm księgowych i prawa spółek, w związku ze wsparciem
udzielonym przez Parlament Europejski w marcu 2004 r. w poprawce do dyrektywy w sprawie
obowiązku przejrzystości oraz z komunikatem Komisji z dnia 12 października 2005 r. w sprawie stra-
tegii dla Afryki;

15. zwraca się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o zastosowanie norm wymagających przejrzys-
tości i większej odpowiedzialności w systemach zarządzania wydatkami i dochodami publicznymi, w
tym:

— kontroli budżetowej przez Parlament i jego organy,

— oddzielnej kontroli budżetów i wydatków publicznych przez niezależny trybunał obrachunkowy,

— przejrzystości budżetu państwa,

— monitorowania wpływów i wydatków rządów krajów AKP,

— odpowiedzialności spółek, których dotyczą przepisy w sprawie publikacji informacji;

16. zwraca się do wszystkich podmiotów o czuwanie nad tym, by rządy krajów dostarczających energię,
które dotknął poważny problem złego zarządzania i korupcji, nie korzystały z pomocy innej niż
niezbędna, ze sprzyjających warunków handlowych lub innych korzyści do chwili, gdy wykażą one
konkretne zaangażowanie w stosowanie większej przejrzystości, szczególnie jeśli chodzi o budżet
krajowy;

17. wzywa wszystkie dwustronne i wielostronne podmioty przyznające fundusze oraz agencje udzielające
kredytów eksportowych do opracowania zestawu warunków, które nie będą abstrakcyjne, lecz oparte
na odpowiedzialności powierniczej rządów wobec własnych obywateli oraz systemu partnerstwa, w
którym pomoc inna niż humanitarna będzie uzależniona od poszanowania szeregu konkretnych,
wspólnie wynegocjowanych kryteriów, a w szczególności kryterium przejrzystości publicznej w
zakresie dochodów pochodzących z eksploatacji zasobów naturalnych z wykorzystaniem zasad ustalo-
nych w „Przewodniku MFW w zakresie przejrzystości dochodów z zasobów naturalnych”;

18. wzywa kraje AKP-UE do zagwarantowania, że wspieranie dobrego zarządzania, przejrzystości
i odpowiedzialności w wykorzystywaniu zasobów naturalnych będzie przedmiotem wzajemnych przed-
sięwzięć i kryteriów wynegocjowanych wspólnie w ramach dialogu politycznego, o którym mowa w
art. 8 umowy z Kotonu;

19. zwraca się do rządów państw członkowskich UE o dołożenie wszelkich starań, by promowanie prze-
jrzystości i demokratycznej kontroli w zakresie wykorzystania dochodów w krajach, które dostarczają
energię do UE, stanowiło priorytet wspólnej europejskiej strategii energetycznej;

20. zaleca, by kwestie dobrego zarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności w wykorzystywaniu
zasobów naturalnych zajęły istotne miejsce w przyszłej „wspólnej strategii UE-Afryka”;

21. zachęca do wdrażania najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ropy, zgodnie z „Prze-
wodnikiem MFW w zakresie przejrzystości dochodów z zasobów naturalnych”;

22. zwraca się do rządów i parlamentów krajów AKP i UE o dołożenie wszelkich starań, by eksploatacja
zasobów naturalnych nie powodowała istotnych zaburzeń w równowadze ekologicznej; w tym kontekś-
cie z niepokojem zauważa, że nadmierne wycinanie lasów może prowadzić do pustynnienia i innych
zmian klimatycznych, w związku z którymi należy podjąć działania w postaci odpowiedzialnej gospo-
darki drewnem i odpowiednich praktyk w zakresie ponownego zalesiania, oraz wzywa przedsiębior-
stwa eksploatujące zasoby naturalne do przestrzegania norm środowiskowych;
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23. wzywa krajowe i regionalne rządy, parlamenty i instytucje o zagwarantowanie, że zgodna z prawem
eksploatacja zasobów naturalnych zostanie włączona do planu na rzecz ochrony środowiska natural-
nego, który ukierunkowany jest na środki mające chronić powietrze, wodę i glebę oraz na ochronę
różnorodności gatunków fauny i flory;

24. zwraca się do wszystkich rządów o ustanowienie przepisów zakazujących przywozu drewna pochodzą-
cego z nielegalnego wyrębu oraz o zagwarantowanie, że procedury zamówień publicznych ograniczone
są do drewna pochodzącego ze zrównoważonych i legalnych źródeł;

25. wzywa wszystkie kraje produkujące drewno do zapewnienia zrównoważonego wyrębu wszelkiego
drewna krajowego, z poszanowaniem praw lokalnej ludności i przy uwzględnieniu oddziaływania na
środowisko naturalne;

26. wzywa UE do przeprowadzenia kompleksowego, formalnego przeglądu w dziedzinie leśnictwa,
wzmocnienia praw gruntowych i praw dostępu lokalnych społeczności oraz zapewnienia znaczącego
udziału społeczeństwa;

27. apeluje do wszystkich krajów zaangażowanych w handel diamentami, by w pełni przyłączyły się do
systemu certyfikacji przewidzianego w procesie z Kimberley dla międzynarodowego handlu surowcem
diamentowym; podkreśla znaczenie postępu w kierunku niezależnej kontroli przestrzegania przez
uczestniczące kraje i przemysł diamentowy wytycznych dotyczących handlu diamentami oraz zagwa-
rantowania, że uczestnicy procesu Kimberley mogą nadzorować przestrzeganie jego założeń przez
przemysł diamentowy;

28. wzywa członków Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych do przyjęcia definicji „spornych
zasobów” oraz do włączenia zarządzania zasobów naturalnych w zakres uprawnień Komisji ds. Budo-
wania Pokoju;

29. zachęca do zastosowania i odpowiedniego wykorzystania systemów informacji, takich jak bank danych
górniczych;

30. podkreśla, że przedsiębiorstwa eksploatujące zasoby naturalne są odpowiedzialne za promowanie prze-
jrzystego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniającego poszanowanie zasad
trwałego rozwoju, oraz że takie działanie leży w interesie tych przedsiębiorstw; zachęca wspomniane
przedsiębiorstwa do podejmowania w tym celu wspólnych inicjatyw, takich jak certyfikacja „czystych”
przedsiębiorstw;

31. przypomina, że zgodnie z art. 96 i 97 umowy z Kotonu poważne przypadki korupcji mogą stać się
przedmiotem konsultacji;

32. wzywa kraje AKP do rozpoczęcia krajowej debaty publicznej zarówno na temat wykorzystania
dochodów z zasobów naturalnych, jak i sprawiedliwości społecznej;

33. zwraca się do krajów AKP będących producentami ropy o poszanowanie, wsparcie i promowanie dzia-
łalności działaczy antykorupcyjnych i obrońców przejrzystości;

34. podkreśla rolę parlamentów krajowych państw AKP w promowaniu dobrego zarządzania i zaleca, aby
rola ta została uznana i formalnie odnotowana w przyszłej „wspólnej strategii UE-Afryka”;

35. wzywa parlamenty krajowe i regionalne AKP i UE oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
do współpracy w celu ustanowienia systemu kontroli i równowagi, w tym postępowań karnych, aby
przeciwdziałać korupcji ze strony rządów i administracji;

36. apeluje do rządów, instytucji oraz wszystkich liderów politycznych o przeznaczenie części dochodów
pochodzących z odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych na podwyższenie zarobków
urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy policji i pracowników zatrudnionych w istotnych sekto-
rach gospodarki, aby zmniejszyć motywację do działań korupcyjnych;

37. wzywa rządy krajów AKP i Komisję Europejską do wspierania parlamentów krajowych i regionalnych
krajów AKP w ich działaniach w charakterze władzy budżetowej za pomocą dialogu, wymiany infor-
macji i rozwijania zdolności;

38. zwraca się do Komisji o sporządzenie komunikatu określającego strategię Unii Europejskiej na rzecz
umocnienia demokracji parlamentarnej i państwa prawa w krajach rozwijających się;
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39. zachęca parlamenty krajowe państw AKP do wywierania presji na rządy w zakresie walki z korupcją
wewnętrzną, by sprzyjać w ten sposób lepszemu sprawowaniu rządów w zarządzaniu dochodami
publicznymi, poprzez wprowadzenie ustawodawstwa antykorupcyjnego i niezależnych mechanizmów
kontroli mających na celu zwiększenie przejrzystości lub pozwalających na szerszy dostęp do infor-
macji dotyczących wykorzystania i przyznawania środków pochodzących z eksploatacji zasobów natu-
ralnych;

40. podkreśla, że konieczne jest również wzmocnienie systemu sądowniczego, niezawisłego wymiaru spra-
wiedliwości i najwyższych organów kontroli w krajach AKP;

41. wzywa także parlamenty krajów AKP do przyjęcia szczegółowych kodeksów postępowania w zakresie
dobrego zarządzania, aby zapobiegać ryzyku korupcji wewnętrznej; jest zdania, że publikowanie
dochodów parlamentarzystów może również przyczynić się do zwiększenia przejrzystości;

42. wzywa parlamenty krajowe i regionalne do wspierania i ułatwiania działań przedstawicieli społeczeń-
stwa obywatelskiego w walce ze złym zarządzaniem i korupcją poprzez umożliwianie im wykonywania
zadań w jak najlepszych warunkach i przy optymalnej swobodzie działania oraz zapewnienie im zdol-
ności, środków i niezbędnych funduszy;

43. wnioskuje, aby społeczeństwo obywatelskie i parlamenty krajowe uczestniczyły w skutecznej kontroli
budżetowej poprzez ankiety monitoringowe wydatków publicznych (PETS), które dokładne porównują
„wpływy” z „wynikami” na podstawie kryteriów stosowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej
OECD;

44. uważa, że należy sporządzić szczegółowe wskaźniki społeczne, aby otrzymać bardziej szczegółowe
dane na temat jakości zarządzania osiągniętej przez sygnatariuszy umowy z Kotonu oraz wzywa zain-
teresowane organizacje społeczeństwa obywatelskiego do przejrzystości w zarządzaniu otrzymywanymi
funduszami;

45. wzywa rządy, instytucje oraz wszystkich liderów politycznych do zagwarantowania, że urzędnicy otrzy-
mają specjalne szkolenie i będą edukowani w zakresie znaczenia odpowiedzialnego korzystania i
eksploatacji zasobów naturalnych w sposób przyjazny dla środowiska;

46. podkreśla, że zwalczanie korupcji może skutecznie przyczynić się wspierania bezpieczniejszego
otoczenia dla inwestycji; wzywa Unię Europejską jako współprzewodniczącą w programie wydatków
publicznych i odpowiedzialności finansowej (PEFA), który dostarcza standardowych ram dla oceny
ryzyka powierniczego w krajach docelowych, do uwzględnienia szczegółowych wskaźników PEFA prze-
znaczonych do mierzenia poziomu korupcji;

47. zwraca się do Komisji o uznanie oszacowanych w ten sposób poziomów korupcji za podstawę promo-
wania dobrego zarządzania i rozpoczęcia konsultacji na mocy art. 96 i 97 umowy z Kotonu, dotyczą-
cych odpowiednich środków przeciwko skorumpowanym reżimom; podkreśla jednak, że promowanie
dobrego zarządzania nie powinno służyć jako pretekst do jednostronnego warunkowania pomocy;

48. podkreśla ważną rolę, jaką regionalne inicjatywy, takie jak afrykański mechanizm wzajemnej oceny
(APRM), odgrywają w zmniejszaniu korupcji i promowaniu dobrego zarządzania; podkreśla koniecz-
ność wdrażania tych inicjatyw przez kraje afrykańskie oraz zapewnienia w tym celu pomocy tech-
nicznej i finansowej ze strony Komisji i państw członkowskich;

49. zwraca się do państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających centra finansowe o podjęcie
wszelkich niezbędnych kroków prawnych i administracyjnych w celu zagwarantowania zwrotu niele-
galnie zdobytych środków do państwa pochodzenia;

50. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji Radzie AKP-UE,
Komisji Europejskiej, Komisji Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu i parlamentom
krajowym i regionalnym oraz Światowej Organizacji Parlamentarzystów przeciwko Korupcji (GOPAC).
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