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Om: Andragende 0188/2008 af Stefania Corrias, italiensk statsborger, om lettelse af 
den tredje verdens gældsbyrde

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at udviklingslandenes gæld eftergives. Hun mener, at de fattige 
lande er nødt til arbejde for at betale for de rige landes udvikling, og at de fattige lande holdes 
undertrykt af gæld og ikke af våben.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren kræver, at udviklingslandenes gæld eftergives. Hun mener, at de fattige lande er 
nødt til at arbejde for at betale for de rige landes udvikling, og at de fattige lande holdes 
undertrykt af gæld og ikke af våben.

Problemet med nogle udviklingslandes uholdbare gældsbyrde har nu i over ti år stået højt på 
den internationale dagsorden.

Det internationale samfund har aftalt at eftergive en stor del af gælden for de fattigste og mest 
gældstyngede lande med henblik på at bringe deres gæld ned på et rimeligt niveau, jf. det 
multilaterale gældslettelsesinitiativ (MDRI) og gældslempelsesinitiativet for stærkt 
gældstyngede fattige lande (HIPC). Kommissionen har spillet en aktiv rolle i forbindelse med 
HIPC-initiativet.
Fuldstændig eftergivelse af udviklingslandenes gæld ud over de initiativer, der hidtil er 
iværksat, kan imidlertid skabe negative incitamenter for private og offentlige långivere, som 
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måske reducerer udlån og pris, hvis der er risiko for fremtidig eftergivelse af gæld. Det kunne 
også skabe en moralsk risiko fra låntagernes side, da de måske låner for meget, fordi de 
forventer flere redningsaktioner.

Dermed er der risiko for, at udviklingslandenes adgang til finansiering reduceres, hvilket vil 
hæmme udviklingsprocessen. De fleste udviklingslande har store finansieringsbehov, som 
ikke kan finansieres alene ved indenlandsk opsparing. I disse tilfælde giver gælden 
udviklingslandene mulighed for at kunne investere i dag pga. fremtidige besparelser. Så længe 
låntagerens fremtidige evne til at betale gælden tilbage bevares, er det sandsynligt, at 
adgangen til finansiering vil blive opretholdt, og gæld kan bidrage til at fremskynde 
udviklingsprocessen. Det er af yderste vigtighed for udviklingsprocessen, at de sikres, at 
udviklingslandenes gældsudvikling er holdbar, hvilket de nationale politikker også bør 
bidrage til. 

I denne forbindelse nåede man under den nylige FN-opfølgningskonference om 
udviklingsfinansiering i Doha (29/11-2/12) til enighed om følgende punkter:

- lettelse af gældsbyrden for berettigede HIPC-lande, der endnu ikke er nået 
afslutningsstadiet,

- større inddragelse af kreditorerne i både Paris- og Londonklubben i symmetriske 
gældslettelsesoperationer (for at sikre en rimelig deling af byrden),

- fortsat gennemførelse af gældslettelse for mellemindkomstlande i overensstemmelse med 
de principper og procedurer, der blev fastlagt i Evian,

- fremme af gældskonvertering eller andre former for swaps for mellemindkomstlande, som 
har gæld til kommercielle kreditorer,

- støtte af programmer for holdbarheden i gældsudviklingen på lang sigt for HIPC-lande 
efter afslutningsstadiet,

- sikring af, at de midler, der frigives ved gældslettelse, i princippet bruges til sociale formål 
samt til opfyldelse af millenniumudviklingsmålene,

- internationalt koordineret overvågning af gældssituationerne og kriterierne for berettigelse 
i forbindelse med rammerne for gældsbæredygtighed,

- forbedring af gældsforvaltningen gennem styrket kapacitetsopbygning og
- fælles håndtering af både den interne og eksterne gæld, da de begge har indvirkning på de 

offentlige udgifter og ressourcefordelingen.
Endvidere blev der henvist til behovet for at tage hånd om den såkaldt "ulovlige" og "odiøse" 
gæld.

Verdensbanken og Den Internationale Valutafond foreslog i 1996 gældslempelsesinitiativet 
for stærkt gældstyngede fattige lande (HIPC) efter en opfordring fra G7 som en koordineret 
foranstaltning til at nedbringe de fattige landes udlandsgæld til et rimeligt niveau. Initiativet 
omfatter både bilaterale og multilaterale offentlige kreditorer samt kommercielle kreditorer.
Ved topmødet i Köln i 1999 blev G7-lederne enige om en revideret ramme, et forbedret 
HIPC-initiativ, som giver hurtigere, dybere og bredere gældslettelse.
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HIPC-initiativet har mange dimensioner, idet det fokuserer på gældslettelse, men knytter det 
til fattigdomslempelse, strukturtilpasninger og socialpolitiske reformer, navnlig i sundheds-
og uddannelsessektorerne, hvilket er nedfældet i strategioplægget til nedbringelse af fattigdom
(PRSP).

I 2005 sigtede G8-topmødet i Gleneagles på at nedbringe gælden for de stærkt gældstyngede 
fattige lande yderligere med det multilaterale gældslettelsesinitiativ, som gav 100 % 
eftergivelse af multilateral gæld for lån fra Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank 
og IMF. I marts 2007 sluttede Den Interamerikanske Udviklingsbank (IaDB) sig til disse 
multilaterale institutioner og gav 100 % eftergivelse af gæld til de berettigede lande.

Europa-Kommissionen har altid været dybt engageret i HIPC-initiativet og har indtil videre 
afsat mere end 1,6 mia. euro til initiativet: 680 mio. euro som kreditor vedrørende sine egne 
tilgodehavender og 934 mio. euro som donor til HIPC-forvaltningsfonden.

Europa-Kommissionen var desuden den første multilaterale institution, der flyttede sit 
udviklingssamarbejde over til tilskud. Den Europæiske Udviklingsfond yder næsten kun 
udviklingsbistand i form af tilskud. Den var også den første multilaterale institution, der tilbød 
eftergivelse ud over HIPC-betingelserne. I december 2001 besluttede AVS-EU-Ministerrådet 
på forslag fra Kommissionen at yde 60 mio. euro i støtte til fuld eftergivelse af de særlige lån 
for de berettigede mindst udviklede lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

HIPC-initiativet har givet nogle opmuntrende konkrete resultater. Gældsbetjeningen er 
reduceret, mens udgiftsprogrammerne til fordel for de fattige er blevet stadig flere.
Udfordringen med at opretholde holdbarheden i gældsudviklingen på lang sigt er imidlertid et 
fælles ansvar for både långivere og låntagere.

Der kan findes rapporter om gennemførelsen af initiativet på IMF's websted 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) og på Verdensbankens websted 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Kommissionens rapporter om gennemførelsen af HIPC-initiativet kan findes på følgende 
adresse: http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm."


