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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kehottaa mitätöimään kehitysmaiden velat. Hän katsoo, että köyhät 
maat joutuvat ponnistelemaan maksaakseen rikkaiden maiden kehityksen ja että köyhiä maita 
alistetaan velalla eikä aseilla.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä kehottaa mitätöimään kehitysmaiden velat. Hän katsoo, että köyhät 
maat joutuvat ponnistelemaan maksaakseen rikkaiden maiden kehityksen ja että köyhiä maita 
alistetaan velalla eikä aseilla.

Joidenkin kehitysmaiden sietämätön velkataakka on ollut tärkeä aihe kansainvälisessä 
keskustelussa jo yli kymmenen vuoden ajan.

Kansainvälinen yhteisö on sopinut, että suuri osa köyhimpien ja voimakkaimmin 
velkaantuneiden maiden veloista mitätöidään, jotta niiden velkataakasta tulisi kohtuullinen, 
ks. monenvälinen velkahelpotusaloite (MDRI) ja voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita 
koskeva aloite (HIPC). Komissio on osallistunut aktiivisesti HIPC-aloitteeseen.
Nykyiset kansainvälisesti sovitut aloitteet ylittävä kehitysmaiden velkojen varaukseton 
mitätöinti voi kuitenkin jarruttaa julkisia ja yksityisiä lainanantajia, sillä ne voivat vähentää 
luotonantoa ja ottaa hinnoittelussa huomioon tulevien velkojen mitätöintien riskin. Se voisi 
myös aiheuttaa moraalisia ongelmia luotonsaajille, jotka saattaisivat ottaa liiallisesti lainaa 
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tulevien mitätöintien toivossa. 

Tämä voi rajoittaa kehitysmaiden rahoituksen saamista ja estää niiden kehitysprosessia. 
Useimmilla kehitysmailla on suuret rahoitustarpeet, joita ei pystytä rahoittamaan pelkillä 
kotimaisilla säästöillä. Tällaisissa tapauksissa kehitysmailla on velan ansiosta varaa 
investointeihin tulevien säästöjen perusteella. Niin kauan kuin luotonsaajan maksukyky säilyy 
hyvänä, rahoitusta on helpompi saada ja velka voi nopeuttaa kehitysprosessia. Kehitysmaiden 
velanhoitokyvyn turvaaminen, jota tulisi edistää myös kansallisilla politiikoilla, on 
äärimmäisen tärkeää maiden kehitysprosessin kannalta.

YK:n äskettäisessä Dohassa pidetyssä kehitysrahoituksen seurantakonferenssissa (29.11.–
2.12.) päästiin yksimielisyyteen seuraavista asioista:
- velkataakan helpottaminen niiden tukikelpoisten HIPC-maiden kohdalla, jotka eivät ole 

vielä päässeet loppuvaiheeseen
- Pariisin ja Lontoon klubin velkojien näkyvämpi sitouttaminen tasasuhtaisiin 

velkahelpotustoimenpiteisiin (vastuun jakamiseksi tasapuolisesti)
- velkahelpotusten toteuttamisen jatkaminen keskitulotason maissa Evianin periaatteiden ja 

sääntöjen mukaisesti
- kaupallisille velkojille velkaa olevien keskitulotason maiden velkojen muuntamisen tai 

muiden vaihtosopimusten tekemisen helpottaminen 
- pitkäaikaisten velanhoito-ohjelmien tukeminen loppuvaiheeseen päässeissä HIPC-maissa

- sen varmistaminen, että velkahelpotuksissa vapautuvat rahat käytetään periaatteessa 
sosiaalimenoihin ja vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamiseen

- velkatilanteiden ja kelpoisuusperusteiden seuranta kansainvälisesti yhteensovitetulla 
tavalla velanhoito-ohjelmien puitteissa

- velanhoidon parantaminen toimintaedellytysten kehittämisen kautta
- kotimaan- ja ulkomaanvelkojen käsitteleminen synergiassa, sillä molemmat vaikuttavat 

julkisiin menoihin ja varojen jakamiseen.
Lisäksi viitattiin tarpeeseen käsitellä niin kutsuttua "laitonta" ja "vastenmielistä" velkaa.

Maailmanpankki ja IMF tekivät vuonna 1996 G7-maiden huippukokouksessa voimakkaasti 
velkaantuneita köyhiä maita koskevan aloitteen (HIPC) koordinoiduksi lähestymistavaksi 
alentaa köyhien maiden ulkomaanvelka siedettävälle tasolle. Aloite käsittää kahden- ja 
monenväliset julkiset ja kaupalliset lainojen antajat. G7-maiden johtajat hyväksyivät Kölnin 
huippukokouksessa vuonna 1999 tarkistetun kehyksen eli parannetun HIPC-aloitteen, joka 
nopeuttaa, syventää ja laajentaa velkahelpotuksia.

HIPC-aloite koostuu useista osista. Siinä painotetaan velkahelpotuksia, mutta huomioidaan 
myös köyhyyden vähentäminen, rakennesopeutukset ja sosiaalipoliittiset uudistukset, etenkin 
terveydenhoito- ja koulutusaloilla, jotka on mainittu köyhyyden vähentämistä koskevassa 
hyväksytyssä strategia-asiakirjassa.

G8-maiden tavoitteena vuonna 2005 Gleneaglesissa oli vähentää voimakkaasti 
velkaantuneiden köyhien maiden velkataakkaa entisestään monenvälisellä 
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velkahelpotusaloitteella, joka mahdollisti Maailmanpankin, Afrikan kehityspankin ja IMF:n 
myöntämien monenvälisten velkojen sataprosenttisen mitätöinnin. Latinalaisen Amerikan 
kehityspankki (IaDB) osallistui monenväliseen aloitteeseen maaliskuussa 2007 tarjoamalla 
tukikelpoisten maiden velkojen sataprosenttista mitätöintiä.

Euroopan komissio on ollut aina erittäin sitoutunut HIPC-aloitteeseen ja on myöntänyt 
aloitteelle tähän mennessä yli 1,6 miljardia euroa. Komissio on antanut luottoa yhteensä 680 
miljoonaa euroa ja lahjoittanut 934 miljoonaa euroa HIPC-rahastoon.

Euroopan komissio oli ensimmäinen monenvälinen instituutio, joka muutti 
kehitysyhteistyönsä avustuksiksi. Euroopan kehitysrahasto myöntää kehitysrahoitusta lähes 
yksinomaan avustuksina. Se oli lisäksi ensimmäinen monenvälinen elin, joka myönsi HIPC-
ehdot ylittäviä velkahelpotuksia. AKT-EU-ministerineuvosto päätti joulukuussa 2001 
komission ehdotuksesta myöntää 60 miljoonan euron tuen, joka mahdollistaa tukikelpoisille 
vähiten kehittyneille Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille myönnettyjen EY:n 
erityislainojen täydellisen mitätöinnin.

HIPC-aloitteen tulokset ovat olleet rohkaisevia ja konkreettisia. Velanhoitokustannukset ovat 
laskeneet samalla kun köyhiä maita hyödyttävät meno-ohjelmat ovat lisääntyneet edelleen. 
Pitkäaikaisen velanhoitokyvyn pitäminen hyvänä on kuitenkin sekä lainanantajien että 
lainanottajien vastuulla. 

Kertomukset aloitteen toteuttamisesta ovat nähtävissä internetissä IMF:n sivustolla 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) ja Maailmanpankin sivustolla 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Kertomukset HIPC-aloitteen toteuttamisesta komission osalta ovat saatavissa seuraavassa 
osoitteessa: http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


