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PROTOKOLLSIDA

Vid sammanträdet den 1 december 2010 gav den gemensamma parlamentariska 
AVS–EU-församlingens presidium utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och 
handel i uppdrag att, enligt artikel 2.8 i arbetsordningen, utarbeta en rapport om hur 
skuldsättning påverkar utvecklingsfinansiering i AVS-länderna.

Vid sammanträdet den 17 mars 2011 utsåg utskottet för ekonomisk utveckling, 
finanser och handel Amadou Ciré Sall (Senegal) och Robert Sturdy till 
medföredragande.

Vid utskottssammanträdena den 5 oktober och 19 november 2011 behandlade 
utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel förslaget till rapport.

Vid det sistnämnda sammanträdet antogs följande förslag till resolution.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: ...

Resolutionen ingavs den ...
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om hur skuldsättning påverkar utvecklingsfinansiering i AVS-länderna

Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt sammanträde i Lomé (Togo) den 21–23 november 2011,

– med beaktande av artikel 17.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av det AVS–EU-partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou 
den 23 juni 2000 och som ändrades 2005 och 2010, i synnerhet artiklarna 60 och 
66,

– med beaktande av FN:s millennieförklaring av den 8 september 2000 där 
världssamfundet gemensamt fastställer millennieutvecklingsmålen för utveckling i 
syfte att utrota fattigdom och svält,

– med beaktande av Monterreyöverenskommelsen, som antogs av den internationella 
konferensen för utvecklingsfinansiering i Monterrey i Mexiko den 18–
22 mars 2002,

– med beaktande av konferensen om innovativ finansiering i Paris den 28–
29 maj 2009 och den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i 
Doha den 28 november–2 december 2008,

– med beaktande av initiativet för kraftigt skuldtyngda fattiga länder 
(HIPC-initiativet) som Internationella valutafonden och Världsbanken lanserade 
1996 för att förhindra att fattiga länder drabbas av skuldbördor som de inte har 
någon möjlighet att axla,

– med beaktande av det multilaterala initiativet för skuldlättnad (MDRI-initiativet) 
som G8 lanserade i juni 2005,

– med beaktande av Unctads utkast till principer för främjande av ansvarsfull upp-
och utlåning av den 26 april 2011,

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling1,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Supporting developing 
countries in coping with the crisis – Where does the EU go from Doha? What 
prospects for meeting the EU targets of 2010 and 2015?” av den 15 april 2009,

                                               
1 EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.



DR\875691SV.doc 5/7 AP101.079/A

SV

– med beaktande av rapporten från utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och 
handel (AVS–EU ...), och av följande skäl:

A. Den globala krisen har lett till ökade statsskulder i många av världens länder. En 
tredjedel av AVS-länderna har eller löper hög risk att få skuldsättningsproblem. 

B. Återbetalning av höga skulder kan hindra utvecklingen genom att betydande 
budgetresurser avleds från investeringar i sociala sektorer och 
fattigdomsrelaterade kostnader. Återbetalning av skulder kan även leda till att de 
investeringar som behövs för att stimulera den ekonomiska tillväxten minskar.

C. Biståndsgivarna bör hjälpa AVS-länderna att nå och upprätthålla en hållbar 
skuldnivå på lång sikt och därigenom stödja deras insatser att minska fattigdomen 
och främja tillväxt. När det gäller detta är det lovvärt att fordringsägarna i 
Parisklubben i juli 2010 avskrev en andra del av Seychellernas skuld för att hjälpa 
landet att se till att skulden hålls på en hållbar nivå.

D. Skuldlättnad är ett av syftena med millennieutvecklingsmål 8, som särskilt syftar 
till att ta ett helhetsgrepp på utvecklingsländernas skuldproblem genom nationella 
och internationella åtgärder i syfte att nå en hållbar skuldnivå på lång sikt.

E. För närvarande är de viktigaste instrumenten för skuldlättnad för 
utvecklingsländerna initiativet för kraftigt skuldtyngda fattiga länder 
(HIPC-initiativet) och det multilaterala initiativet för skuldlättnad 
(MDRI-initiativet). Från och med december 2010 har skuldminskningspaket enligt 
HIPC-initiativet godkänts för 36 länder, varav 32 i Afrika, vilket ger 
72 miljarder dollar i skuldlättnad över en längre tid. Europeiska kommissionen 
och EU:s medlemsstater står för huvuddelen av kostnaderna för dessa initiativ.

F. HIPC- och MDRI-initiativen går mot sitt slut. Därför behövs politiska reformer 
och nya internationella mekanismer för lån, skuldförvaltning och skuldlösning. 

G. Framtida mekanismer för skuldförvaltning och hållbar skuldsättning bör inte 
endast bygga på finansiella hänsyn. De skuldsatta utvecklingsländernas 
utgiftsbehov för att uppnå millennieutvecklingsmålen måste också beaktas.

H. AVS-ländernas tillsynsorgan, såsom högre revisionsorgan, parlament och det 
civila samhällets organisationer, bör spela en huvudroll i övervakningen av den 
statliga användningen av budgetresurserna och därigenom leda till att den 
bristfälliga förvaltningen av offentliga medel minskar.

J. Goda styrelseformer, rättsstatsprincipen och öppenhet är oumbärliga för god 
förvaltning av offentliga medel och hållbar skuldsättning. 

K. I den globala ekonomiska krisens kölvatten bör AVS-länderna satsa mer på 
inhemsk mobilisering av resurser för att mildra effekten av ett eventuellt minskat 
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utländskt bistånd och minskad utländsk finansiering för genomförandet av deras 
strategier för minskad fattigdom. 

1. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppmanar EU och 
andra biståndsgivare att anta riktlinjer för ansvarsfull finansiering.

2. Den parlamentariska församlingen uppmanar EU och relevanta internationella 
organ att i samarbete med Afrikanska unionen och andra regionala institutioner 
som representerar AVS-länderna gemensamt utarbeta tydliga och öppna regler för 
bedömning av skuldsättningens hållbarhet baserat på oberoende 
konsekvensbedömningar där utvecklingsländernas utgiftsbehov för att garantera 
sina medborgares grundläggande rättigheter beaktas. Församlingen anser att dessa 
regler kan göra det möjligt för biståndsgivarna att på objektiva grunder fastställa 
ett lämpligt skuldkvittningsprogram för enskilda länder. Därigenom minskar 
risken för att beslut om skuldavskrivningar i alltför hög grad sker på politiska 
grunder. Även risken för korruption från biståndsgivarens sida (mutor) minskar. 

3. Den parlamentariska församlingen anser att en lämplig skuldkvittningsmekanism 
för varje skuldsatt AVS-land bör utarbetas från fall till fall, där givarna tar hänsyn 
till partnerstatens särskilda situation och dess allmänna utvecklingsnivå. 
Församlingen anser att skuldkvittningsmekanismerna för utvecklingsländer skulle 
kunna genomföras i form av skuldavskrivning, skuldkonvertering, återbetalning 
eller en kombination av dessa alternativ. 

4. Den parlamentariska församlingen uppmanar biståndsgivarna att gemensamt med 
AVS-partnerlandet besluta om de villkor som ska gälla för dess 
skuldkvittningsprogram, för att hitta rätt balans mellan skyldigheten att återbetala 
skulden och skyldigheten att uppfylla befolkningens grundläggande behov. 

5. Den parlamentariska församlingen anser att de ytterligare medel som 
AVS-ländernas regeringar får tillgång till genom skuldavskrivning bör anslås till 
att öka de sociala utgifterna när det gäller bland annat grundläggande utbildning, 
primärhälsovård och hiv/aids för att bidra till att millennieutvecklingsmålen 
uppnås. Församlingen uppmanar därför kommissionen att tillsammans med 
AVS-partnerländerna undersöka möjligheten att omvandla skulder till offentliga 
investeringar i sociala tjänster och kollektiva nyttigheter som en del av ländernas 
särskilda skuldlättnadsprogram eller i kombination med andra program. 

6. Den parlamentariska församlingen uppmanar kommissionen och givarländerna att 
hjälpa AVS-länderna utforma nationella skuldstrategier inom ramen för deras 
nationella utvecklingsstrategier.

7. Den parlamentariska församlingen uppmanar EU och OECD att inte bredda 
definitionen av offentligt utvecklingsbistånd genom att räkna avskrivning av 
skulder som biståndsutgifter.
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8. Den parlamentariska församlingen uppmanar kommissionen att med hjälp av 
Internationella valutafonden och Association of European Development Finance 
Institutions noggrant övervaka utvecklingen av AVS-ländernas 
skuldsättningsgrad, med särskilt fokus på situationen i de minst utvecklade 
länderna och små östater under utveckling. 

9. Den parlamentariska församlingen uppmanar kommissionen att regelbundet 
informera den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om 
skuldkvittningsprogrammen i AVS-partnerländerna och deras inverkan på 
ländernas förmåga att uppnå millennieutvecklingsmålen, särskilt när det gäller 
kampen mot svält och undernäring och tillhandahållandet av hälso- och 
sjukvårdstjänster. Informationen ska lämnas i form av en rapport.

10. Den parlamentariska församlingen uppmanar enträget AVS-länderna att ta 
återbetalningen av både deras utländska och inhemska skulder på allvar. 

11. Den parlamentariska församlingen uppmanar AVS-partnerländerna att utöka sitt 
inhemska arbete när det gäller god ekonomisk förvaltning, budgetkontroll, 
kampen mot korruption, bedrägeri och skatteflykt samt att fortsätta med sina 
långsiktiga insatser för att skapa den stabila ekonomiska miljö som är nödvändig 
för att de bättre ska kunna utveckla de inhemska finansmarknaderna och 
banksektorn. 

12. Den parlamentariska församlingen anser att AVS-länderna bör inrikta sig på att 
utforma och genomföra hållbara skattesystem, däribland att skapa ett stabilt organ 
för skatteindrivning med befogenhet att försvara statens grundläggande intresse av 
att få tillgång till det som bör vara den primära källan för statlig finansiering.  

13. Den parlamentariska församlingen efterlyser ökat gränsöverskridande samarbete 
mellan AVS-länderna genom utbyte av bästa praxis när ländernas offentliga 
budgetar utarbetas och vid kontrollen av hur dessa används för allmännyttiga 
ändamål. Församlingen rekommenderar att kommissionen inom den elfte 
Europeiska utvecklingsfonden öronmärker större belopp för tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad i AVS-länderna vid fastställande och kontroll av budgeten 
och vid skuldförvaltning.

14. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppdrar åt 
medordförandena att översända denna resolution till AVS–EU:s ministerråd, 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Världsbanken, Internationella 
valutafonden och EU-medlemsstaterna.


