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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1.  panee merkille Euroopan investointipankin (EIP) vuonna 2015 hyväksymät 

77,5 miljardia euroa (joista 69,7 miljardia euroa on osoitettu unionin sisäisiin ja 

7,8 miljardia euroa unionin ulkopuolisiin) uusiin toimiin innovoinnin, pk-yritysten, 

infrastruktuurin ja ympäristön aloilla sekä pakolaisten asumisen tukemiseen ja 

investointeihin pakolaiskriisistä kärsivillä alueilla; panee myös merkille, että vuonna 

2015 Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) rahoitti 126 hanketta 

7,5 miljardilla eurolla ja sai liikkeelle 50 miljardin euron investoinnit; 

2.  panee merkille EIP:n investointien tärkeän roolin perinteisiin luottojärjestelmiin 

vakavasti vaikuttavan merkittävän talous- ja finanssikriisin aikana; 

3.  pyytää EIP:tä ja komissiota tarjoamaan enemmän teknistä tukea auttaakseen edelleen 

hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä ja hankkeiden hallinnassa, jotta voidaan 

yksinkertaistaa rahoituksen saatavuutta ja helpottaa investointien toteutusta Euroopan 

unionin eri alueilla; toteaa, että jäsenvaltioilla, jotka kuuluvat EIP:n suurimpiin 

osakkeenomistajiin, on tärkeä asema, mutta kehottaa tukemaan erityisesti neuvonta- ja 

analyysipalvelujen alalla, projektihallinnossa ja valmiuksien rakentamisessa myös niitä 

jäsenvaltioita, joiden osuus EIP:n rahoituksesta on alhainen, jotta voidaan taata 

rahoituksen maantieteellisesti tasapainoinen kohdentaminen, jotta estetään alueiden 

välisten kuilujen leveneminen ja säilytetään samalla hakemusten käsittelyn 

ansioperusteisuus; 

4.  on tyytyväinen taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevien tavoitteiden 

rahoitustasoon (17 634 miljardia euroa) sekä maaseudun ja kaupunkien elpymistä 

koskevien tavoitteiden rahoitustasoon (5 467 miljardia euroa) ja suosittelee niiden 

säilyttämistä; pitää tätä rahoitusta koheesiopolitiikan sekä rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastot) olennaisena täydentäjänä; korostaa, että 

hallintoviranomaisten kanssa on käytävä säännöllistä vuoropuhelua, jotta välineiden 

välille luodaan synergiaa ja täydentävyyttä;  

5.  toteaa, että lainasalkun laatu on yhä korkea varovaisen riskienhallintapolitiikan 

harjoittamisen ansiosta; pyytää EIP:tä kuitenkin lisäämään riskinottohaluaan, jolloin 

varmistetaan laajempi ja syvällisempi taloudellinen vaikutus, ja säilyttämään samalla 

lainasalkun korkealla tasolla myös harjoittamalla entistä tiiviimpää koordinointia 

sellaisten kansallisten elinten kanssa, jotka takaavat edullisia lainoja EIP:n edistämien 

kehitystavoitteiden mukaisille investointiohjelmille; huomauttaa, että avustuksia ei pidä 

korvata rahoitusvälineillä, ei myöskään lainoilla; 

6.  kehottaa EIP:tä, komissiota ja kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia yhdessä 

kansallisten kehityspankkien ja -laitosten kanssa vahvistamaan yhteistyötään 

luodakseen enemmän synergioita ERI-rahastojen sekä EIP:n rahoitusvälineiden ja 

lainojen välillä ja vähentämään hallinnollista rasitusta, yksinkertaistamaan menettelyjä, 

lisäämään hallinnollisia valmiuksia, vauhdittamaan alueellista kehitystä ja koheesiota ja 

parantamaan tietoisuutta ERI- ja EIP-rahoituksesta; katsoo, että saatavilla on vain vähän 
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tietoa EIP:n rahoituksen yhdistävästä toiminnasta koheesiopolitiikan hankkeissa ja 

ohjelmissa; pyytää EIP:tä kunnioittamaan asemaansa julkisena laitoksena ja pyrkimään 

kaikin tavoin vastuuvelvollisuuteen, avoimuuteen ja näkyvyyteen moniselitteisyyden 

välttämiseksi; kehottaa EIP:tä kehittämään viestintätoimia, jotka koskevat sen 

toimintamuotoja, myös neuvontatoimintaa, jotta kaikilla hallintoelimillä ja kaikilla 

edunsaajilla on mahdollisuus tutustua sen ohjelmia koskeviin tietoihin; 

7.  korostaa, että rahoitusvälineiden käytön lisääminen koheesiopolitiikassa edellyttää, että 

Euroopan parlamentti valvoo entistä tiukemmin EIP:n toimintaa ja voi siten myös 

paremmin arvioida EIP:n aseman vaikutuksia ja seurauksia; 

8.  suhtautuu myönteisesti EIR:n pyrkimyksiin saada pk-yrityksiä koskeva aloite 

toimimaan nykyisissä kuudessa maassa (Espanja, Italia, Bulgaria, Suomi, Romania, 

Malta), joiden odotetaan hyötyvän noin 8,5 miljardin euron uusista lainoista, jotka 

myönnetään pk-yrityksille suotuisin ehdoin; kehottaa jäsenvaltioita toimeenpanemaan 

pk-yrityksiä koskevan aloitteen laajemmassa mittakaavassa, kun otetaan huomioon, että 

sen avulla voidaan pienentää rahoituksen välittäjiin kohdistuvaa riskiä; suhtautuu sen 

vuoksi myönteisesti komission ehdotukseen pidentää pk-yrityksiä koskevaa aloitetta 

vuoteen 2020 saakka; korostaa kuitenkin, että pk-yrityksiä koskevalla aloitteella olisi 

oltava keskeisempi asema, koska pk-yritysten rahoittaminen on olennaista kasvun ja 

työpaikkojen lisäämiseksi unionissa erityisesti talous- ja finanssikriisin jälkeisenä 

aikana; kehottaa EIP:tä valvomaan ja parantamaan arvopaperistamisvälineiden käyttöä; 

kehottaa lisäksi parantamaan EIP:n viestintäkäytäntöjä ja pk-yrityksiä koskevan 

aloitteen hallinnollisia ehtoja; kehottaa EIR:ää julkaisemaan kertomuksen, jossa 

selvitetään ohjelman tulokset ja puutteet; 

9.  pyytää jäsenvaltioita hyödyntämään täysin niille osoitettuja ERI-rahastoja ja 

täydentävää rahoitusta täydentäen näin EIP:n lainoja ja rahoitusvälineitä; pyytää lisäksi 

yhdistämään tukia enemmän ja paremmin EIP:n rahoituksen kanssa, jotta voidaan 

hyödyntää paremmin ERI-rahastojen vipuvaikutusta; kehottaa EIP:tä johtamaan tätä 

prosessia, sillä EIP:llä on asiantuntemus ja vastuu suhteessa osakkeenomistajiin, mikä 

auttaa sitä varmistamaan tuoton investoinneilleen; 

10.  kehottaa komissiota perustamaan ESIR-rahaston yhteyteen pysyvän eurooppalaisen 

takuuohjelman helpottamaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja 

parantamaan eurooppalaisiin takuujärjestelmiin perustuvien takuiden ja luottotuotteiden 

kehittämistä; 

11.  kehottaa EIP:tä lisäämään taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon sekä 

kaupunkihankkeisiin suunnattua rahoitustaan samalla kun jatketaan perinteisten ja 

innovatiivisten alojen tukemista unionissa; vaatii lisäksi kehittämään erityisiä 

rahoitusvälineitä makroalueellisia strategioita koskevien hankkeiden toteuttamisen 

tukemiseksi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa; 

12.  kehottaa EIP:tä ja komissiota parantamaan tiedotusta rahoitusmahdollisuuksistaan ja 

tehostamaan tuki- ja neuvontatoimintaansa, jotta voidaan lisätä paikallisten ja 

alueellisten viranomaisten ja pk-yritysten hankkeiden rahoittamista sekä yksinkertaistaa 

mahdollisuutta saada EIP:n rahoitusta ja yhdistää tuki lainoihin ja rahoitusvälineisiin; 

kehottaa komissiota tukemaan mahdollisille edunsaajille tarkoitettujen 
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koulutusohjelmien kehittämistä antamalla hallintoviranomaisille merkittävämmän roolin 

lopullisten edunsaajien informoinnissa, opastuksessa ja neuvonnassa; 

13.  pitää valitettavana, että arvoltaan alentuneiden lainasopimusten määrä kasvoi vuosina 

2014–2015 siten, että niihin käytetyn rahoituksen kokonaismäärä lisääntyi 455 

miljoonalla eurolla 1,41 miljardiin euroon; kehottaa komissiota tarkistamaan 

riskienhallintaa ja hankkeiden asianmukaista huolellisuutta koskevia menettelyjään sen 

varmistamiseksi, että niillä torjutaan tehokkaasti tätä pahenevaa ongelmaa, ja kehottaa 

pitämään Euroopan parlamentin ajan tasalla asian edistymisestä vuonna 2017. 
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