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Suġġett: Petizzjoni 0188/2008, imressqa minn Stefania Corrias, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar it-tneħħija tal-piż tad-dejn tal-pajjiżi tat-Tielet Dinja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob li jiġu kkanċellati d-djun tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hija tikkunsidra 
li l-pajjiżi l-foqra qed ikollhom jaħdmu biex iħallsu għall-iżvilupp tal-pajjiżi s-sinjuri, u li l-
pajjiżi l-foqra qed jinżammu fi skjavitu mid-djun minflok mill-armi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-10 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonanta titlob li jiġi maħfur d-djun tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hija tikkunsidra li l-
pajjiżi l-foqra qed ikollhom jaħdmu biex iħallsu għall-iżvilupp tal-pajjiżi s-sinjuri, u li l-pajjiżi 
l-foqra qed jinżammu fi skjavitu mid-djun minflok mill-armi.

Il-problema tal-piż  tad-dejn li mhux sostenibbli ta’ xi pajjiżi li qed jiżviluppaw ilha fuq 
quddiem fl-aġenda internazzjonali għal aktar minn għaxar snin issa.

Il-komunità internazzjonali qablet li taħfer parti kbira tad-dejn tal-pajjiżi l-aktar foqra u li 
huma midjunin biex id-djun tagħhom isiru sostenibbli, cf. l-Inizjattiva Multilaterali biex 
Jittaffa d-Dejn (MDRI) u l-Inizjattiva tal-Pajjiżi Foqra bi Djun Kbar (HIPC). Il-Kummissjoni 
kienet parteċipanta attiva fl-inizjattiva HIPC.
Il-maħfra bla limitu tad-djun f’pajjiżi li qed jiżviluppaw li tmur lil hinn mill-inizjattivi   
kurrenti li kien hemm qbil internazzjonali dwarhom tista’ toħloq nuqqas ta’ inċentivi għas-
selliefa privati u pubbliċi, li għandhom mnejn iwaqqfu s-self u jpoġġu f’riskju it-tħassir futur 
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tad-dejn. Tista’ wkoll tiġġenera problemi morali perikolużi minn dawk li jissellfu, li jistgħu 
jissellfu b’mod eċċessiv u jippretendu pleġġis oħra.

Dan jimplika r-riskju li jiġi ristrett l-aċċess tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-finanzi u 
għalhekk ifixkel il-proċess ta’ żvilupp. Ħafna mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom 
ħtiġijiet finanzjarji akbar li ma jistgħux jiġu ffinanzjati mit-tfaddil domestiku tagħhom biss. 
F’dawk il-każijiet, id-dejn jagħti ċ-ċans lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw  jagħmlu investimenti 
llum minħabba tfaddil tal-futur. Sakemm dak il-pajjiż li jissellef iżomm il-kapaċità li fil-futur  
jerġa’ jħallas lura, huwa probabbli li l-aċċess għall-finanzi jibqa’ u d-dejn jista’ 
jikkontribwixxi għat-tħaffif fil-proċess tal-iżvilupp. L-iżgurar tas-sostenibilità tad-dejn tal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, li għalih ir-regoli nazzjonali għandhom ukoll jikkontribwixxu, huwa 
kruċjali għall-proċess tal-iżvilupp tagħhom.

F’dan il-kuntest, kien hemm kunsens milħuq f’Doha waqt il-Konferenza ta’ Segwitu reċenti 
tan-NU dwar l-Iffinanzjar għall-Iżvilupp (29/11-2/12) dwar il-punti li ġejjin:
- Li jitħaffef il-piż tad-dejn ta’ pajjiżi HIPC eliġibbli li ma laħqux il-punt ta’ kompletar;

- Li jiġu involuti b’mod aktar prominenti kredituri mill-Paris Club u l-London Club 
f’operazzjonijiet simettriċi biex jitnaqqas id-dejn (bl-għan li jinqasam il-piż b’mod ġust);

- Li tibqa’ jiġi implimentat t-tnaqqis tad-dejn tal-Pajjizi bi Dħul Medju skont ‘il-prinċipji u 
l-modalitajiet ta’ Evian;

- Li tiġi ffaċilitata l-konverżjoni tad-dejn jew forom oħra ta’ ‘skambju’ għall-Pajjizi bi Dħul 
Medju li għandhom id-dejn mal-kredituri kummerċjali; 

- Li jiġu sostnuti programmi ta’ sostenibilità tad-dejn ta’ terminu fit-tul għal wara l-
kompletar tal-pajjiżi HIPC;

- Li jiġi żgurat li l-flus maħruġa mit-tnaqqis tad-dejn ikunu użati fil-prinċipju bħala nefqa 
soċjali u biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp għall-Millenju;

- Li jiġu immoniterjati s-sitwazzjonijiet tad-dejn u l-kriterji ta’ eliġibilità b'mod koordinat 
internazzjonalment fil-qafas tal-Oqfsa tas-Sostenibilità tad-Dejn;

- Li jitjieb il-maniġment tad-dejn permezz ta’ bini ta’ kapaċità mtejba , u
- Li jiġi ndirizzat id-dejn intern u estern fis-sinerġija, peress li t-tnejn għandhom 

implikazzjonijiet fuq in-nefqa pubblika u l-allokazzjoni tar-riżorsi.
Barra dan kien hemm referenza għall-ħtieġa li jiġi indirizzat l-hekk imsejjaħ dejn ‘illeġittimu’ 
u ‘odjuż’.

L-inizjattiva tal-Pajjiżi Foqra bi Djun Kbar (HIPC)  ġiet proposta mill-Bank Dinji u l-IMF fl-
1996, wara  stedina mill-G7 bħala approċċ  koordinat biex jitnaqqas id-dejn estern tal-pajjiżi 
foqra għal livelli sostenibbli. L-inizjattiva tinvolvi kredituri pubbliċi bilaterali u multilaterali 
kif ukoll kredituri kummerċjali. Fis-Samit ta’ Cologne tal-1999, il-mexxejja tal-G7 qablu ma’ 
qafas rivedut, Inizjattiva HIPC imtejba, li jnaqqas d-dejn b’mod mgħaġġel, iktar effettiv u 
mifrux.

L-inizjattiva HIPC għandha dimensjonijiet multipli, bl-enfasi fuq it-tnaqqis tad-dejn iżda li 
torbotha mat-tnaqqis tal-faqar, l-aġġustament strutturali u r-riforma tal-politika soċjali, b’mod 
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partikolari dik tas-saħħa u s-setturi edukattivi, imniżżla fil-kuntest tal-Karta Strateġika għat-
Tnaqqis tal-Faqar (PRSP).

Fl-2005 fi Gleneagles  il-G8 immira li jnaqqas iktar id-dejn tal-Pajjiżi Foqra bi Djun Kbar  bl-
Inizjattiva Multilaterali biex Jittaffa d-Dejn li tipprovdi t-tnaqqis ta’ 100% tad-dejn 
multilaterali fuq self mill-Bank Dinji, il-Bank tal-Iżvilupp Afrikan u l-IMF. F’Marzu 2007, l-
Inter-American Development Bank (IaDB) issieħeb f’ dawn l-inizjattivi multilaterali billi 
pprovda tnaqqis mid-dejn ta’ 100% lill-pajjiżi eliġibbli.

Il-Kummissjoni Ewropea minn dejjem kienet impenjata bis-sħiħ fl-inizjattiva HIPC u s’issa, 
wiegħdet aktar minn €1.6 biljun lill-inizjattiva: €680 miljun, bħala kreditur, fuq talba tagħha 
stess, u €934 miljun bħala donatur lill-Fond Fiduċjarju tal-HIPC. 

Il-Kummissjoni Ewropea kienet ukoll l-ewwel istituzzjoni multilaterali li biddlet il-
koperazzjoni għall-iżvilupp tagħha f’konċessjonijiet. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
jipprovdi finanzi  għall-iżvilupp kważi esklussivament f’forma ta’ konċessjonijiet. Kienet 
ukoll l-ewwel istituzzjoni multilaterali li naqqset id-dejn lil hinn mit-termini tal-HIPC. 
F’Diċembru 2001, il-Ministri tal-Kunsill AKP-UE iddeċidew, fuq bażi ta’ proposta tal-
Kummissjoni, li jagħtu €60 miljun f’forma ta’ assistenza li tippermetti  l-maħfra sħiħa mis-
self speċjali tal-UE tal-pajjiżi eliġibbli tal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku  l-anqas 
żviluppati.  

L-inizjattiva HIPC turi xi riżultati konkreti inkoraġġanti. Il-ħlasijiet tas-servizzi debitali naqsu 
waqt li l-programmi ta’ nefqa favur il-foqra baqgħu jiżdiedu. Madankollu, l-isfida li tinżamm 
is-sostenibilità tad-dejn  fit-tul hija responsabilità maqsuma bejn is-selliefa u dawk li jissellfu. 

Ir-rapporti fuq l-implimentazzjoni tal-inizjattiva huma aċċessibbli on-line fil-paġni tal-IMF 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) u l-Bank Dinji, 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Ir-rapporti fuq l-implimentazzjoni tal-inizjattiva HIPC mill-Kummissjoni jistgħu jinstabu fl-
indirizz li ġej: http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


