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Temats: Lūgumraksts Nr. 0188/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Stefania 
Corrias, par trešo pasaules valstu parādu sloga atvieglošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina atcelt jaunattīstības valstu parādus. Viņa uzskata, ka 
nabadzīgajām valstīm ir jāstrādā, lai maksātu par bagāto valstu attīstību, un ka nabadzīgās 
valstis tiek pakļautas ar parādu, nevis ar ieroču palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja aicina atcelt jaunattīstības valstu parādus. Viņa uzskata, ka 
nabadzīgajām valstīm ir jāstrādā, lai maksātu par bagāto valstu attīstību, un ka nabadzīgās 
valstis tiek pakļautas ar parādu, nevis ar ieroču palīdzību.

Dažu jaunattīstības valstu nepastāvīgās parādu nastas problēma starptautiskajā dienas kārtībā 
tagad ir bijusi aktuāla jau vairāk nekā desmit gadus.

Starptautiskā kopiena ir piekritusi anulēt lielu parādu daļu nabadzīgākajām valstīm un tām 
valstīm, kurām ir vislielākie parādi, lai tās savus parādus varētu atmaksāt ilgtermiņā, sal. 
Daudzpusējo parādu atvieglošanas iniciatīvu (DPAI) un Lielu parādu apgrūtinātu nabadzīgo 
valstu (LPANV) iniciatīvu. Komisija aktīvi līdzdarbojas LPANV iniciatīvā.
Tomēr jaunattīstības valstu parādu anulēšana bez nosacījumiem, ignorējot pašreizējās 
iniciatīvas, par kurām ir notikusi vienošanās starptautiskā līmenī, tomēr var atņemt motivāciju 
privātiem un publiskiem aizdevējiem, kuri var pārtraukt aizdot līdzekļus, un viņi riskētu ar to, 
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ka parādi varētu tikt anulēti arī turpmāk. Tas varētu arī radīt morāla rakstura problēmas no 
aizņēmēju puses, kuri varētu aizņemties pārāk daudz, cerot uz turpmāku palīdzību. 

Tas ir saistīts ar risku, ka jaunattīstības valstīm varētu būt ierobežota piekļuve finanšu 
resursiem, un līdz ar to tiktu kavēts šo valstu attīstības process. Lielākajai daļai jaunattīstības 
valstu ir lielas finansiālas vajadzības, kuras nevar finansēt tikai no iekšējiem ietaupījumiem. 
Šādos gadījumos parāds dod iespēju jaunattīstības valstīm atļauties investīcijas šodien uz 
nākotnes ietaupījumu rēķina. Kamēr vien saglabājas aizņēmēja spēja atmaksāt parādu 
nākotnē, piekļuve finanšu resursiem, visticamāk, būs arī turpmāk, un parāds var veicināt 
attīstības procesa paātrināšanos. Jaunattīstības valstu kredītu ilgtspējas nodrošināšana, kur 
savs ieguldījums ir jāsniedz arī valstu politikām, ir pats svarīgākais to attīstības procesā.

Šajā kontekstā nesenajā ANO papildu konferencē par attīstības finansēšanu, kas notika Dohā 
(29.11.–2.12.), tika panākta vienprātība šādos punktos:

- atvieglot parādu slogu piemērotām LPANV valstīm, kuras nav izpildījušas noteiktās 
prasības;

- vairāk iesaistīt simetriskās parādu atvieglošanas operācijās gan Parīzes, gan arī Londonas 
klubu kreditorus (lai sasniegtu godīgu sloga sadali);

- saskaņā ar „Evian principiem un modalitāti” turpināt īstenot parādu atvieglošanas 
programmu valstīm ar vidējiem ieņēmumiem;

- veicināt parādu pārveidošanu vai citas maiņas darījumu formas tām valstīm ar vidējiem
ieņēmumiem, kuras ir parādā komerciālajiem kreditoriem; 

- atbalstīt ilgtermiņa parādu ilgtspējas programmas tām LPANV valstīm, kuras ir 
izpildījušas noteiktās prasības;

- nodrošināt, ka nauda, kas ir novirzīta no parādu segšanas, tiek principā izmantota 
sociālajiem izdevumiem un, lai sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķus;

- uzraudzīt parādu situācijas un atbilstības kritērijus, saskaņojot darbības starptautiskā 
līmenī parādu ilgtspējības principu ietvaros;

- uzlabot parādu pārvaldību, veicinot spējas paaugstināšanu; un
- risināt gan ar iekšējo, gan ārējo parādu saistītos jautājumus, cieši sadarbojoties, jo abiem ir 

ietekme uz sabiedrības izdevumiem un resursu sadali.
Turklāt tika norādīts uz nepieciešamību risināt t. s. „nelikumīgo” un „neciešamo” parādu 
problēmu.

Lielu parādu apgrūtinātu nabadzīgo valstu (LPANV) iniciatīvu ierosināja Pasaules Banka un 
SVF 1996. gadā pēc G7 valstu aicinājuma veidot koordinētu pieeju, lai samazinātu nabadzīgo 
valstu ārējo parādu līdz ilgstpējīgiem līmeņiem. Šajā iniciatīvā ir iesaistīti gan divpusēji, gan 
arī daudzpusēji publiskie kreditori, kā arī komerciālie kreditori. Augstākā līmeņa sanāksmē 
Ķelnē 1999. gadā G7 valstu vadītāji panāca jaunu vienošanos par pārskatīto struktūru —
uzlabotu LPANV iniciatīvu —, kas nodrošina ātrāku, dziļāku un plašāku parādu atvieglošanu.

LPANV iniciatīvai ir vairākas dimensijas, kas uzsver parādu atvieglošanu, bet saista to ar 
nabadzības samazināšanu, strukturāliem pielāgojumiem un sociālās politikas reformu, īpaši 
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veselības un izglītības nozarēs, kas ir ierakstītas pieņemtā Nabadzības mazināšanas stratēģijas 
dokumenta (NMSD) kontekstā.

G8 valstu vadītāji 2005. gadā Glenīglā centās panākt lielu parādu apgrūtinātu nabadzīgo 
valstu parādu tālāku samazināšanu, izmantojot Daudzpusējo parādu atvieglošanas iniciatīvu, 
kas nodrošina pilnīgu daudzpusējo parādu anulēšanu par Pasaules Bankas, Āfrikas attīstības 
bankas un SVF izsniegtajiem aizdevumiem. 2007. gada martā šīm iniciatīvām pievienojās 
Amerikas attīstības banka (AAB), atbrīvojot piemērotās valstis pilnībā no parāda.

Eiropas Komisija vienmēr ir ļoti uzticējusies LPANV iniciatīvai, un līdz šim tajā ir ieguldījusi 
vairāk nekā EUR 1,6 miljardus: EUR 680 miljonus kā kreditors pēc sava pieprasījuma, un 
EUR 934 miljonus kā ziedotājs LPANV Ieguldījumu fondā.

Eiropas Komisija bija arī pirmā daudzpusējā iestāde, kas savu attīstības sadarbību novirzīja uz 
mērķfinansējumiem. Eiropas Attīstības fonds nodrošina finansējumu attīstībai gandrīz vienīgi 
mērķfinansējumu formā. Tā bija arī pirmā daudzpusējā iestāde, kas piešķīra atvieglojumu 
ārpus LPANV nosacījumiem. ĀKK un ES Ministru padome 2001. gada decembrī, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, nolēma piešķirt palīdzību EUR 60 miljonu apmērā, 
kas ļautu pilnībā atbrīvot no EK īpašajiem aizdevumiem vismazāk attīstītās Āfrikas Karību 
reģiona un Klusā okeāna reģiona valstis.

LPANV iniciatīva ir devusi dažus pamudinošus, konkrētus rezultātus. Maksājumu uz parāda 
dzēšanas rēķina apjoms ir samazinājies, kamēr nabadzīgāko valstu izdevumu programmu 
skaits ir turpinājis pieaugt. Tomēr parādu ilgtspējas saglabāšana ilgtermiņā problēma ir 
aizdevēju un aizņēmēju kopīga atbildība. 

Ziņojumi par iniciatīvas īstenošanu ir pieejami tiešsaistē SVF lapās 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm), un Pasaules Bankas lapās 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Ziņojumus par Komisijas realizēto LPANV iniciatīvas ieviešanu var atrast šādā adresē:
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm”


