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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0188/2008, внесена от Stefania Corrias, с италианско 
гражданство, относно опрощаването на дълговете на страните от 
Третия свят

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава да бъдат отменени дълговете на развиващите се 
страни. Тя смята, че бедните страни са принудени да работят, за да плащат за 
развитието на богатите страни, и че бедните страни се държат в подчинение чрез 
дългове вместо с оръжие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителката на петицията призовава да бъдат отменени дълговете на развиващите се 
страни. Тя смята, че бедните страни са принудени да работят, за да плащат за 
развитието на богатите страни, и че бедните страни се държат в подчинение чрез 
дългове вместо с оръжие.

Проблемът с непоносимото дългово бреме на някои развиващи се страни е на дневен 
ред сред международната общност повече от десет години.

Международната общност се е съгласила да отмени голяма част от дълговете на най-
бедните и най-тежко задлъжнели държави, така че да приведе техните дългове в едно 
устойчиво русло, срвн. Многостранната инициатива за намаляване на дълга (MDRI) и 
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инициативата „Тежко задлъжнели бедни страни“ (ТЗБС). Комисията е активен 
участник в инициативата ТЗБС.
Безусловната отмяна на дълговете в развиващите се страни извън настоящите 
международно договорени инициативи обаче може да доведе до демотивиране на 
частните и публичните кредитодатели, които могат да спрат кредитирането и да 
увеличат цените при риска от бъдеща отмяна на дълговете. Това би могло също така да 
създаде рискове във връзка с морала на кредитополучателите, които може да заемат 
прекомерни суми, очаквайки по-нататъшни опрощавания.

Това включва риск от ограничаване на достъпа на развиващите се страни до финанси, 
което би възпрепятствало процеса на развитието им. Повечето развиващи се страни 
имат големи финансови нужди, които не могат да бъдат финансирани само с вътрешни 
спестявания. В тези случаи дългът позволява на развиващите се страни да си позволят 
инвестиции сега за сметка на бъдещи спестявания. Докато е съхранена бъдещата 
способност на кредитополучателя да изплаща дълга си, е вероятно да се запази 
достъпът до финансиране и дългът може да допринесе за ускоряване на процеса на 
развитие. Гарантирането на устойчивостта на дълга на развиващите се страни, за което 
следва да допринасят и националните политики, е от първостепенно значение за техния 
процес на развитие.

Във връзка с това, беше постигнат консенсус в Доха по време на неотдавнашната
Последваща конференция на ООН за финансиране за развитието (29/11-2/12) по 
следните точки:
- Облекчаване на дълговото бреме на страните, отговарящи на критериите за ТЗБС, 

които не са стигнали до етап на приключване;
- По-съществено ангажиране на кредиторите от Парижкия и от Лондонския клуб в 

симетрични операции за облекчаване на дълговете (за постигане на справедливо 
поделяне на тежестта);

- Да се продължи прилагането на дългови облекчения за страните със средни доходи 
в рамките на „Евианските принципи и критерии”;

- Да се улесни преобразуването на дълг или други форми на „суап” за страните със 
средни доходи, задължени към търговски кредитори;

- Да се поддържат дългосрочни програми за устойчивост за ТЗБС, които са 
преминали етапа на приключване;

- Да се гарантира, че парите, които са освободени от опрощаването на дълга, се 
използват принципно като социален разход и за постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие;

- Да се следи дълговата ситуация и критериите за допустимост по един 
международно координиран начин, в границата на рамките за устойчивост на дълга;

- Да се подобри управлението на дълговете чрез изграждане на засилен капацитет, и

- Да се насочи вниманието към взаимната връзка между вътрешния и външния дълг, 
тъй като и двата вида дълг се отразяват на публичните разходи и разпределението 
на ресурсите.
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В допълнение към това, е извършено позоваване на необходимостта да се обърне 
внимание на т.нар. „незаконен” и „ненавистен” дълг.

Инициативата „Тежко задлъжнели бедни страни“ (ТЗБС) е предложена от Световната 
банка и МВФ през 1996 г., след покана на Г7 като координиран подход за намаляване 
на външния дълг на бедните страни до устойчиви нива. Инициативата включва както 
двустранни, така и многостранни публични кредитори, а също и търговски кредитори. 
На срещата на високо равнище в Кьолн през 1999 г. лидерите на Г7 се договориха за 
преразгледана уредба, подобрена инициатива ТЗБС, която предвижда по-бързо, по-
дълбоко и по-разширено облекчаване на дълговете.

Инициативата ТЗБС има многобройни измерения, като се набляга на облекчаването на 
дълговете, но се прави връзка с намаляването на бедността, структурна реформа и 
реформа в социалната политика, по-специално секторите здравеопазване и 
образование, вписани в контекста на приетия документ за стратегията за намаляване на 
бедността (PRSP).

През 2005 г., в Gleneagles, Г8 си постави за цел бъдещо намаляване на дълговете на 
тежко задлъжнелите бедни страни с Многостранната инициатива за намаляване на 
дълга, предвиждайки 100% многостранна отмяна на дълговете по заеми от Световната 
банка, Африканската банка за развитие и МВФ. През март 2007 г. Интерамериканската 
банка за развитие (IaDB) се присъедини към тези многостранни партньори като осигури 
100% освобождаване от дългове за държавите, които отговарят на критериите.

Европейската комисия винаги е била дълбоко отдадена на инициативата ТЗБС и до този 
момент е предоставила над 1,6 милиарда евро за инициативата: 680 милиона евро като 
кредитор, по свои собствени вземания и 934 милиона евро като дарител за 
Доверителния фонд на ТЗБС.

Европейската комисия също така е първата многостранна институция, която измества 
своята дейност в областта на сътрудничеството за развитие към отпускането на 
безвъзмездни помощи. Европейският фонд за развитие предоставя финансиране за 
развитие почти само под формата на безвъзмездни помощи. Тя също така е първият 
многостранен партньор, който извършва опрощаване извън условията на ТЗБС. През 
декември 2001 г., Съветът на министрите на АКТБ-ЕО реши, по предложение на 
Комисията, да предостави 60 милиона евро помощ, която да позволи пълно 
освобождаване от специалните дългове на ЕО на допустимите африкански, карибски и 
тихоокеански държави.

Инициативата ТЗБС дава някои обнадеждаващи конкретни резултати. Плащанията за 
обслужване на дългове намаляха, докато програмите, свързани с разходи в интерес на 
бедните продължават да се увеличават. Въпреки това, предизвикателството да се 
поддържа дългосрочна устойчивост на дълговете е поделена отговорност на 
кредитодателите и на кредитополучателите.

Доклади за прилагането на инициативата могат да бъдат намерени онлайн на 
страниците на МВФ (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) и Световната 
банка, 
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(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Докладите за изпълнението на инициативата ТЗБС от Комисията могат да бъдат 
намерени на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


