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Hallituksen esitys laiksi kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista (HE 169/2000 vp).

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(TaVM 33/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Kehitysyhteistyömäärärahoista voidaan, sen
mukaan kuin tässä laissa säädetään, maksaa korkotukea luotoille, joilla rahoitetaan kehitysmaiden taloudellista tai sosiaalista kehitystä edistäviä, merkittävää suomalaista osuutta sisältäviä
hankkeita. Luottoihin voi liittyä myös muunlaista valtion antamaa tukea. Näitä luottoja kutsutaan jäljempänä korkotukiluotoiksi.
2§

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan
luottolaitostoiminnasta
annetussa
laissa
(1607/1993) tarkoitettua suomalaista tai Euroopan talousalueella toimiluvan saanutta luottoriskiitään hyväksyttyä luottolaitosta tai muuta luottoriskiitään näihin rinnastettavaa ulkomaista
luottolaitos ta.
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3§
Korkotukiluottoja voidaan myöntää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, jäljempänä OECD, vuosittain sekarahoituskelpoisiksi
määrittelemiin maihin, jotka ovat luotto- ja vientitakuukelpoisia.
4§

Korkotukeen käytettävät määrärahat ja sitoumusvaltuudet päätetään vuosittain valtion talousarvion yhteydessä.

5§
Korkotukiluottojen yleisten ehtojen noudattamista valvoo ulkoasiainministeriö ottaen huomioon OECD:ssä hyväksytyt julkista kehitysapua
ja julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevat periaatteet.
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6§
Luoton hyväksyy korkotukiluotoksi ulkoasiainministeriö.
Luoton hyväksyminen korkotukiluotoksi
edellyttää vientitakuun saamista Finnvera
Oyj:ltä.
7§
Luottolaitos rahoittaa korkotukiluotan ja tekee luottosopimuksen luoton saajan kanssa.

8§
VIkaasiainministeriö päättää maksettavan
korkotuen määrästä, joka on markkinakorkoreferenssin mukaisten korkokustannusten ja korkotukiluotan vuotuisen koron erotus lisättynä
hallinnointipalkkiolla.

9§
Valtiokonttori maksaa korkotuen luoton
myöntäneelle luottolaitokselle sinä päivänä,
jona korko on luottosopimuksen ehtojen mukaan maksettava.
Ulkomaan rahan määräisen luoton osalta korkotuki maksetaan kaksi Suomen pankkipäivää
ennen luoton koron erääntymispäivää voimassa
olleen Euroopan keskuspankin asianomaisen valuutan keskikurssin mukaan.

10 §
Ulkoasiainministeriön on valvottava, että
korkotukiluotto käytetään luoton hyväksymisestä korkotukiluotoksi annetussa päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen.
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Luottolaitoksen tulee sisällyttää korkotukiluottoa koskevaan sopimukseen ehto, jonka mukaan luottolaitos on oikeutettu irtisanomaan korkotukiluoton, jos luoton saaja ei täytä sille luottosopimuksessa asetettuja velvoitteita. Luottolaitoksen on luottosopimuksessa velvoitettava
luotansaaja antamaan luottolaitokselle kaikki
valvontaa varten tarvittavat tiedot.
Luottolaitos on velvollinen antamaan ulkoasiainministeriölle pyydettäessä tietoja, jotka
ovat tarpeen sen toteamiseksi, että korkotukiluotto on käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen ja
että sovittuja ehtoja on muutoin noudatettu.
11 §
VIkaasiainministeriö voi kumota tai muuttaa
6 §:ssä tarkoitetun, korkotukiluotan hyväksymistä koskevan päätöksen, jos luottoa ei käytetä
päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen tai jos
korkotukiluottoa koskevissa olosuhteissa tapahtuu muita merkittäviä muutoksia.
12 §
Tarkemmat säännökset korkotukiluottojen
hallinnoimisesta, hakumenettelystä ja irtisanomisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
13 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Tällä lailla kumotaan kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävien luottojen
korkotuesta 31 päivänä joulukuuta 1986 annettu
laki (1058/1986) ja sen nojalla annetut säädökset.

