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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja 

talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät: 

1. toteaa, että Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) ollut täysin toiminnassa 

lyhyen ajan ja että sen toiminta on käynnistynyt onnistuneesti; toteaa, että rahasto on 

tuottanut konkreettisia tuloksia ja toiminut myönteisenä välineenä investointien ja 

kilpailukyvyn puutteen korjaamisessa Euroopassa koordinoidun toiminnan avulla; 

korostaa kuitenkin, että rahaston toimintaa on nopeutettava merkittävästi, jotta voidaan 

saavuttaa entistä konkreettisempia tuloksia etenkin niissä jäsenvaltioissa, joissa 

ESIR-rahastosta järjestetty rahoitus on ollut vähäistä, jotta väline voi saavuttaa täysin 

tavoitteensa; 

2. tähdentää, että ESIR-rahaston ohjaavana periaatteena on edistää yksityisiä 

markkinapohjaisia investointeja pelkästään kysynnän perusteella, ja kehottaa siksi 

komissiota kartoittamaan mahdollisuuksia käyttää ESIR-rahaston takauksia siihen, että 

kannustetaan ottamaan avainhankkeiden yhteisrahoitukseen mukaan laajemmalti 

rahoituslähteitä, kuten eläkerahastot, valtiolliset sijoitusrahastot ja sosiaaliset investoinnit; 

3. korostaa, että ESIR-rahastolla olisi varmistettava, että sen hankkeet täydentävät paremmin 

EIP:n tavanomaisia toimia, sellaisina kuin ne ovat määritettyinä asetuksen (EU) 

N:o 2015/1017 5 artiklassa; korostaa, että koska ESIR-rahastoon on siirretty varoja 

tutkimusta, innovointia ja infrastruktuuria koskevista unionin ohjelmista, sillä olisi 

tuettava strategisia investointeja, jotka liittyvät hankkeisiin, jotka eivät voi saada 

rahoitusta markkinoiden toimimattomuuden, epätyydyttävän investointitilanteen tai suuren 

riskin vuoksi; kehottaa komissiota tässä yhteydessä arvioimaan perusteellisesti 

ESIR-rahastosta jo rahoitettujen hankkeiden täydentävyyttä ja laatimaan tulosten 

perusteella selkeitä sääntöjä ja perusteita täydentävyyden määrittelemiselle; muistuttaa 

lisäksi, että määriteltäessä EU:n takauksen käyttöä koskevia kriteereitä ESIR-rahaston 

toimissa olisi otettava huomioon paitsi kannattavuus, myös niiden myönteiset 

pitkäaikaiset vaikutukset sisämarkkinoihin, kun on kyse älykkäästä, kestävästä ja 

osallistavasta kasvusta, työpaikkojen luomisesta ja yhteenkuuluvuudesta; 

4. toteaa, että useista menestyksekkäistä infrastruktuuri- ja innovointihankkeista huolimatta 

hankkeiden vähimmäismäärien korkea raja (50 miljoonaa euroa) rajoittaa ESIR-rahaston 

avulla toteutettavissa olevien hankkeiden määrää etenkin pienissä jäsenvaltioissa; kehottaa 

siksi alentamaan hankerahoituksen alarajaa; 

5. korostaa, että vaikka pk-yritysten osuus ESIR-rahastossa on hieno menestystarina ja 

merkitsee uusille yrityksille, pk-yrityksille ja markkina-arvoltaan keskisuurille yrityksille 

ainutlaatuista tilaisuutta saada nopeasti rahoitusta, niiden osuutta on vielä varaa lisätä 

samoin kuin investointeja infrastruktuuriin ja innovointiin; pitää siksi myönteisenä, että 

komissio aikoo laajentaa ja tehostaa pk-yritysten tukemismahdollisuuksia; painottaa, että 

on selvitettävä, miten pk-yritykset voisivat saada rahoitustukea kansainvälisten 

hankkeiden toteuttamiseen, ja kehottaa luomaan pk-yrityksille lisää mahdollisuuksia saada 

rahoitusta suurempiriskisiin hankkeisiin erityisesti digitaalisella alalla; korostaa myös, että 

mittavia investointihankkeita, etenkään infrastruktuuri- ja innovointihankkeita, ei saisi 

unohtaa; korostaa, että digitalisointiohjelmaan siirtymiseen on kohdennettava lisää varoja, 
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jotta voidaan tukea digitalisointiohjelman vaikutuspiiriin kuuluvia pk-yrityksiä ja edistää 

uutta ja innovoivaa teknistä kehitystä tiiviissä yhteistyössä jo vakiintuneiden yritysten ja 

uusyritysten kanssa; 

6. toteaa, että koko unionissa ilmennyt välittäjäpankkien vahva kiinnostus ja osallistuminen 

ESIR-hankkeisiin rahoituksen järjestämiseksi pk-yrityksille osoittautui erittäin 

onnistuneeksi; kannustaa komissiota tekemään yhteistyötä ESIR-rahaston johtokunnan 

kanssa, jotta pk-yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan hyödyntämällä kaikkia 

ESIR-asetuksen mahdollisuuksia, jotta näitä välineitä koskevien toimien kokonaismäärää 

voitaisiin lisätä ja Euroopan investointirahasto voisi rahoittaa selvästi useampia 

operaatioita; 

7. kehottaa tehostamaan ESIR-rahaston ja muiden EU:n rahastojen, erityisesti Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) koordinointia ja synergiaa, jotta voidaan 

edistää tehokkaampaa unionin varojen käyttöä ja tiiviimpää yhteenkuuluvuutta 

Euroopassa ja varmistaa, että ESIR-rahastolla on laaja maantieteellinen kattavuus etenkin 

niissä maissa, joissa ESIR-rahoitusta on haettu vain vähän, jotta voidaan varmistaa 

investointien tasaisempi jakautuminen ja pienentää alueellisia eroja; kehottaa myös 

tiivistämään kansallisten kehityspankkien, paikallis- ja alueviranomaisten ja asian 

kannalta tärkeiden sidosryhmien yhteistyötä ja kannustamaan edelleen perustamaan 

investointijärjestelyjä, joissa investointimahdollisuudet voidaan koota yhteen aloittain ja 

maantieteellisesti; 

8. korostaa, että on lisättävä ESIR-rahaston toimien avoimuutta ja parannettava entisestään 

hankkeista ja niiden tuloksista tiedottamista kansalaisille ja mahdollisille edunsaajille; 

kehottaa komissiota toteuttamaan kohdennetumpia viestintä- ja neuvontatoimia 

ESIR-rahaston tunnettuuden parantamiseksi; ehdottaa, että pk-yrityksille tiedotetaan 

yksinkertaisesti, ymmärrettävästi ja esimerkkien avulla, kuinka ne voivat saada rahoitusta 

ja millaisia hankkeita ESIR-rahastosta rahoitetaan; 

9. katsoo, että kaikista EIP:n ja sen julkisten tai yksityisten asiakkaiden allekirjoittamista 

sopimuksista on ilmoitettava järjestelmällisesti, jotta voidaan todentaa ESIR-hankkeiden 

täydentävyys ja osoittaa yleisölle, että ESIR-rahastosta rahoitettuihin hankkeisiin 

sovelletaan korkeita vaatimuksia; katsoo, että on tehostettava Euroopan 

investointihankeportaalin ja Euroopan investointineuvontakeskuksen toimintaa, jotta 

voidaan luoda yhteys reaalitalouteen, mihin kattaa myös yhteistyön tehostamisen 

kehityspankkien kanssa, näkyvyyden antamisen hankkeille ja korkealaatuisen teknisen 

avun tarjoaminen mahdollisille hankkeiden vetäjille; 

10. katsoo, että ESIR-rahasto on keskeisessä asemassa sisämarkkinoiden toteutumisessa ja 

edistämisessä; korostaa näin ollen, että on tärkeää vahvistaa Euroopan investointiohjelman 

kolmatta pilaria myös eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, jotta EU:n 

sääntely-ympäristöstä voidaan tehdä entistä varmempi, yhtenäisempi ja investoinneille 

suotuisampi keskittymällä erityisesti strategisiin tavoitteisiin, kuten täysin integroitujen, 

kilpailukykyisten ja hyvin toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden ja innovointiin 

perustuvien digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen, ja keskeisiin toimiin, joilla 

tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista; toteaa, että digitaalialan hankkeita koskevat 

ESIR-rahaston sitoumukset ovat tyystin riittämättömät; 
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11. kehottaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä jatkamaan investointimahdollisuuksien 

kartoittamista ja edistämistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen, kattavan, 

kohtuuhintaisen, turvallisen ja nopean laajakaistayhteyden ja televiestinnän 

infrastruktuurin aloilla, mikä on edellytys sille, että kuluttajien oikeus sisällön 

saatavuuteen, palvelujen laatuun ja mataliin kustannuksiin aidosti toteutuu; tähdentää, että 

Euroopan alueiden sekä kaupunki- ja maaseutualueiden infrastruktuurin kehitystasossa 

ilmenevät erot on poistettava; korostaa, että on rahoitettava teknologiakeskusten 

perustamista vähemmän teollistuneille alueille, jotta voidaan kaventaa alueellisia eroja ja 

elvyttää paikallista taloutta tarjoamalla laadukkaita työpaikkoja ja tukea ammattitaidon 

kehittämiseen; 

12. suhtautuu myönteisesti komission äskettäiseen ehdotukseen jatkaa ESIR-rahastoa vuoden 

2018 jälkeen, jotta voidaan poistaa nykyinen investointivaje Euroopassa ja saada 

jatkossakin liikkeelle yksityisen sektorin pääoma. 
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