
CM\777568RO.doc PE423.632v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.3.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0188/2008 ,adresată de Stefania Corrias, de naționalitate italiană, 
privind anularea datoriilor Lumii a Treia

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită anularea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta consideră că țările 
sărace sunt obligate să lucreze pentru a plăti dezvoltarea țărilor bogate, iar țările sărace sunt 
supuse prin intermediul datoriilor în locul armelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționara solicită anularea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta consideră că țările 
sărace sunt obligate să lucreze pentru a plăti dezvoltarea țărilor bogate, iar țările sărace sunt 
supuse prin intermediul datoriilor în locul armelor.

De mai bine de zece ani, problema poverii datoriei ce nu poate fi plătită de către țările în curs 
de dezvoltare s-a aflat printre punctele principale de discuție pe agenda internațională.

Comunitatea internațională a convenit să anuleze o mare parte din datoria celor mai sărace și 
mai îndatorate țări, pentru a le aduce datoria la un nivel sustenabil, conform Inițiativei 
multilaterale privind reducerea datoriilor (MDRI) și Inițiativei privind țările sărace puternic 
îndatorate (HIPC). Comisia a fost un participant activ la inițiativa HIPC.
Anularea necondiționată a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, dincolo de inițiativele 
prezente agreate la nivel internațional, poate însă da naștere la descurajări pentru creditorii 
privați și publici, care ar putea să stopeze creditarea și să reducă prețul în cazul riscului de 
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anulare a datoriilor viitoare. De asemenea, ar putea genera probleme de conștiință morală din 
partea debitorilor, care ar putea împrumuta excesiv, așteptând în continuare noi scutiri.

Acest lucru implică un risc de constrângere a accesului țărilor în curs de dezvoltare la 
finanțare și, prin urmare, de împiedicare a procesului de dezvoltare. Cele mai multe țări în 
curs de dezvoltare au mari nevoi de finanțare, care nu pot fi acoperite doar din economiile lor 
interne. În acele cazuri, datoria le permite țărilor în curs de dezvoltare să își permită investiții 
în prezent, în contul economiilor viitoare. Cât timp capacitatea viitoare de rambursare a 
debitorului este păstrată, accesul la finanțare poate rămâne valabil, iar datoria poate contribui 
la accelerarea procesului de dezvoltare. Asigurarea sustenabilității datoriei țărilor în curs de 
dezvoltare, la care politicile naționale ar trebui, de asemenea, să contribuie, este de o 
importanță majoră pentru procesul lor de dezvoltare. 

În acest context, la Doha s-a ajuns la un consens, în cadrul recentei conferințe de monitorizare 
a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare (29 noiembrie-2 decembrie), asupra următoarelor 
puncte:

- reducerea poverii datoriei țărilor HIPC eligibile care nu au ajuns la final cu plata;
- angajarea mai activă a creditorilor Clubului de la Paris și de la Londra în operațiuni de 

scutire de datorii simetrice (pentru a atinge o repartizare mai echilibrată a poverii); 
- continuarea aplicării scutirii de datorie pentru țările cu venituri medii în temeiul 

„modalităților și principiilor Evian”;
- facilitarea conversiei datoriei sau a altor forme de „troc” pentru țările cu venituri medii 

îndatorate creditorilor comerciali; 
- sprijinirea programelor pe termen lung pentru sustenabilitatea datoriei pentru 

post-finalizarea inițiativei HIPC;
- asigurarea utilizării banilor proveniți din scutirea de datorii, în principiu, drept cheltuieli 

sociale și pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; 
- monitorizarea situațiilor datoriilor și a criteriilor de eligibilitate într-un mod coordonat la 

nivel internațional, în contextul Cadrelor de sustenabilitate a datoriei;
- îmbunătățirea gestionării datoriei prin intermediul consolidării capacității de dezvoltare, 

precum și 
- abordarea în sinergie atât a datoriei interne, cât și a celei externe, întrucât ambele au 

implicații asupra cheltuielilor publice și alocării resurselor.
Mai mult, s-a făcut trimitere la necesitatea de a aborda așa-numita datorie „nelegitimă” și 
„odioasă”.

Inițiativa privind țările sărace puternic îndatorate (HIPC) a fost propusă de către Banca 
Mondială și FMI în anul 1996, ca urmare a invitației G7, ca o abordare coordonată de a 
reduce datoria externă a țărilor sărace până la niveluri sustenabile. Inițiativa implică atât 
creditori publici bilaterali și multilaterali, precum și creditori comerciali. În cadrul 
Summit-ului de la Köln din 1999, liderii G7 au adoptat un acord-cadru revizuit, o inițiativă 
HIPC consolidată, care oferă o scutire de datorii mai rapidă, mai profundă și mai extinsă.



CM\777568RO.doc 3/3 PE423.632v01-00

RO

Inițiativa HIPC are mai multe dimensiuni, subliniind scutirea de datorii, dar făcând legătura 
între aceasta și reducerea sărăciei, ajustarea structurală și reforma politicii sociale, în special 
în sectoarele de sănătate și de educație, înscrise în cadrul unei document adoptat de strategie 
pentru reducerea sărăciei (PRSP).

În anul 2005, la Gleneagles, reuniunea G8 a avut drept scop continuarea reducerii datoriei 
țărilor sărace puternic îndatorate prin intermediul Inițiativei multilaterale privind reducerea 
datoriilor, prevăzând anularea datoriei multilaterale cu 100% prin împrumuturi de la Banca 
Mondială, Banca Africană de Dezvoltare și FMI. În martie 2007, Banca Interamericană pentru 
Dezvoltare (IaDB) s-a alăturat acestor eforturi multilaterale de a oferi scutirea cu 100% a 
datoriei pentru țările eligibile.

Comisia Europeană a fost întotdeauna profund implicată în inițiativa HIPC și s-a angajat,
până în prezent, să acorde peste 1,6 miliarde de euro acestei inițiative: 680 milioane de euro în 
calitate de creditor, pe propriile creanțe și 934 milioane de euro în calitate de donator către 
Fondul fiduciar HIPC.

Comisia Europeană a fost, de asemenea, prima instituție multilaterală care și-a transferat 
cooperarea pentru dezvoltare către subvenții. Fondul European de Dezvoltare prevede 
finanțarea dezvoltării aproape exclusiv sub formă de subvenții. De asemenea, a fost prima 
instituție multilaterală care a acordat ajutor dincolo de termenii HIPC. În decembrie 2001, 
Consiliul de Miniștri ACP-UE a decis, pe baza unei propuneri a Comisiei, să acorde 
60 milioane de euro pentru asistență, care să permită scutirea integrală de la împrumuturi 
speciale CE pentru cele mai puțin dezvoltate dintre țările eligibile din Africa, Caraibe și 
Pacific. 

Inițiativa HIPC arată câteva rezultate concrete încurajatoare. Plata serviciului datoriei a 
scăzut, în timp ce programele de cheltuieli pentru săraci au continuat să crească. Cu toate 
acestea, provocarea de a menține durabilitatea datoriilor pe termen lung reprezintă o 
responsabilitate comună atât a creditorilor, cât și a debitorilor.

Rapoartele privind aplicarea inițiativei sunt disponibile pe internet la paginile FMI 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) și ale Băncii 
Mondiale,(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,me
nuPK:64166739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Rapoartele privind aplicarea de către Comisie a inițiativei HIPC pot fi accesate la adresa 
următoare:
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


