29. засједање Парламентарне скупштине Франкофоније за регион Европе
Покрајина Аоста, од 26. до 30. септембра 2016.

РЕЗОЛУЦИЈА

Економска франкофонија – њена регионална интеграција

Узимајући у обзир важност економског потенцијала франкофоније чији се простор не протеже
само на франкофонске него и на франкофилске државе;
Узимајући у обзир франкофонски економски простор као привилеговани простор за размјену и
сарадњу који олакшава регионалну интеграцију и тиме и укључивање у међународну размјену;
Узимајући у обзир да у том регионалном простору треба валоризовати не само учење него и
коришћење француског језика како би он постао радни, економски и предузетнички језик;
Узимајући у обзир да развој позитивне и инклузивне економске франкофоније заправо
доприноси трајном и одговорном развоју човјечанства јер представља визију којом се у
средиште тог процеса поставља развој појединца;
Примајући к знању Економску стратегију за Франкофонију и Декларацију коју су у Дакару, на
15. самиту Франкофоније, усвојили шефови држава и влада које повезује француски језик;
Наглашавајући посебно ангажман Франкофоније с једне стране на подстицању стварања
окружења погодног за раст и инвестирање те комерцијалне активности, и с друге стране на
јачању укључивања младих;

Парламентарна скупштина Франкофоније за регион Европе, на 29. засједању у Аости,
тражи од Парламентарне скупштине Франкофоније
-

да ојача или успостави везе са међународним економским организацијама и да
закључи оквирни споразум са Франкофонским форумом за пословање како би
учествовала у стварању праве пословне мреже и да паралелелно јачају осјећај
припадности франкофонском простору;

тражи од Међународне организације Франкофоније

-

да пружи подршку регионалној сарадњи и интеграцији с циљем успостављања
динамичног партнерства међу предузећима са сјевера како би се подстакла размјена
између сјевера и југа у духу повјерења и узајамног поштовања;

-

да интензивира своје дјеловање у корист људских потенцијала како би се промовисало
образовање у областима економије, истраживања, индсутријске и пољопривредне
производње – укључујући и спасавање и мобилност предузећа у оквиру франкофонског
економског простора – трговине, предузетништва, најширим могућим коришћењем
нових информационих и комуникационих технологија, те да прати државе и владе
држава чланица у области предузетништва младих и жена као и у стручном и
техничком образовању;

-

да успостави дигиталну платформу која би објединила студенте који су студирали на
француском језику или оне који су похађали француски језик као страни језик како би
се тиме подстакли сусрети младих говорника француског језика који су стручњаци у
својим областима и франкофилских и франкофонских предузећа који траже
партнерства;

-

да интензивира сарадњу са Франкофонским форумом за пословање (ФФА);

-

да промовише, нарочито у партнерству са европским институцијама, ознаку
„франкофонско предузеће“ на основу франкофонске повеље Франкофонског форума за
пословање и да контролише усклађивање правних оквира који доприносе
обезбјеђивању инвестиција и трговинских односа и стварању правног оквира погодног
за пословање;

-

да испита могућности успостављања франкофонске економске уније прилагођене
европском простору водећи рачуна о захтјевима хомогених или комплементарних
територија;

ангажује се, нарочито током дана Франкофоније, да уради све с циљем примјене економске
стратегије Франкофоније, користећи, ако је то потребно, фондове доступне у акционом
програму за сарадњу у региону Европе.

