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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä komission vuotuista kasvuselvitystä 2017, joka on tärkeä osa unionin 

elpymisprosessia, joka perustuu investointien, rakenneuudistusten, työpaikkojen luomisen 

ja vastuullisen julkisen talouden strategiaan ja jonka tavoitteena on edistää edelleen 

kasvua, vahvistaa unionin elpymistä ja lähentyä kohti parempaa; 

2. on huolissaan siitä, että erityisesti euroalueella on edelleen nähtävissä merkkejä 

makrotalouden epätasapainosta ja lähentymisen vähäisyydestä; 

3. on huolissaan Euroopan taloudellista elpymistä koskevien maakohtaisten suositusten 

epätasaisesta täytäntöönpanosta sekä unionissa vallitsevasta huomattavasta 

investointikuilusta, joka vaarantaa unionin pitkän aikavälin kasvupotentiaalin; kehottaa 

jäsenvaltioita sitoutumaan vahvasti rakenneuudistusten toteuttamiseen ja valtion 

velkasuhteen ja julkistalouden alijäämän pienentämiseen kasvun edistämiseksi ja 

työpaikkojen luomiseksi; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi edelleen oltava ensisijaisesti 

vastuussa maakohtaisten suositusten täytäntöönpanosta ja siitä, miten tämä parhaiten 

toteutetaan; painottaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä muiden 

asiaankuuluvien sidosryhmien roolia sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 

(ERI-rahastot) roolia näiden rakenneuudistusten, työpaikkojen luomisen ja investointien 

tukemisessa; kehottaa komissiota harkitsemaan mahdollisuutta ottaa paikalliset ja 

alueelliset viranomaiset mukaan eurooppalaiseen ohjausjaksoprosessiin soveltuvin osin; 

4. vaatii eurooppalaista ohjausjaksoa koskevaa politiikkaa, jonka tavoitteena on kotimaisen 

kysynnän edistäminen unionin talouden joustavuuden lisäämiseksi tilanteessa, jossa 

maailmantalouden näkymät heikentyvät ja maailmanlaajuinen kysyntä supistuu; 

5. antaa arvoa Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tavoitteelle, sillä rahasto 

on tarkoitettu tukemaan riskialttiita investointihankkeita, joilla pyritään vahvistamaan 

kasvupotentiaalia laadukkaiden työpaikkojen ja tuottavuuden pohjalta; on kuitenkin 

huolestunut rahaston käytössä ilmenneestä suunnattomasta epätasapainosta EU15-

valtioiden (91 prosenttia rahoituksesta) ja EU13-valtioiden (9 prosenttia rahoituksesta) 

välillä; panee merkille, että komissio ehdottaa ESIR- ja ERI-rahastojen välisen synergian 

ja täydentävyyden vahvistamista sekä kohdennetumman paikallisen ja alueellisen teknisen 

tuen tarjoamista, jotta voidaan pienentää eroja sisämarkkinoilla antamalla kaikille alueille 

mahdollisuus kehittää potentiaaliaan ja parantaa ESIR-rahastojen maantieteellistä 

kattavuutta kaikkialla unionissa; kehottaa Euroopan investointipankkia ja komissiota 

varmistamaan, että varojen jakaminen perustuu huolelliseen rahoitusselvitykseen ja että 

hakemuksia arvioidaan tasapuolisesti ja objektiivisesti; korostaa kuitenkin, että ESIR-

rahaston vaikutuksista kasvuun ja työpaikkojen syntymiseen ei vielä ole näyttöä; korostaa 

tästä näkökulmasta, että ESIR-rahaston on täydennettävä ERI-rahastoja ja että tällä ei 

missään nimessä ole tarkoitus heikentää koheesiopolitiikan roolia unionin pääasiallisena 

investointipolitiikkana, joka tuo unionin lähemmäs sen kansalaisia; kehottaa komissiota 

ehdottamaan lisätoimenpiteitä tämän epäsuhdan vähentämiseksi ja tasapainottamiseksi; 
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6. on yhtä mieltä komission näkemyksestä, jonka mukaan Euroopan 

investointineuvontakeskusta on vahvistettava, jotta se voi toimia paikallisemmassa ja 

alueellisemmassa mittakaavassa ja tehostaa yhteistyötään kansallisten kehityspankkien 

kanssa ja olla tehokas väline, kun pyritään auttamaan hankkeiden toteuttajia kehittämään 

parempia hankkeita erityisesti alueilla ja aloilla, joilla tarvitaan enemmän tukitoimia ja 

teknistä kapasiteettia; pyytää komissiota edistämään paikallisten ja alueellisten 

viranomaisten parempaa ESIR-rahaston käyttöä unionissa erityisesti 

investointijärjestelyjen avulla; kehottaa komissiota auttamaan tässä levittämällä tietoa ja 

pyrkimällä korjaamaan nykyistä hallinnollisten ja institutionaalisten valmiuksien puutetta 

kansallista tasoa alemmalla tasolla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään 

ESIR- ja ERI-rahastoja täysimittaisesti ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 

investointivajeen supistamiseksi unionissa; 

7. korostaa, että eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja koheesiopolitiikan 

yksinkertaistamiseksi – esimerkkinä täytäntöönpanon parantamiseen keskittyvän 

työryhmän työ – jäsenvaltioiden on tehostettava toimintaansa, jotta voidaan toteuttaa 

tarpeelliset rakenneuudistukset ja kaikki muut tätä toteutusta tukevat toimet, mukaan 

lukien institutionaalisten valmiuksien kehittäminen, joilla pyritään lisäämään kasvua ja 

työpaikkoja ja poistamaan koheesiopolitiikan edunsaajien kohtaamia esteitä; korostaa 

kuitenkin unionin prioriteettien sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten tarpeiden 

välisen koordinoinnin tarvetta; korostaa ennakkoehtojen merkitystä valmiuksien 

kehittämisen tehostamiseksi jäsenvaltioissa; korostaa tarvetta tiedottaa tuloksista 

tehokkaammin unionin kansalaisille, jotta eurooppalaisesta lisäarvosta tulee näkyvämpää; 

8. muistuttaa, että ERI-rahastojen täytäntöönpanoa on vauhditettava ohjelmakaudella 2014–

2020; toteaa, että jäsenvaltioiden olisi edelleen oltava vastuussa ohjelmien nimeämisestä, 

ja katsoo, että täytäntöönpanon puutteista tehtävän analyysin jälkeen olisi laadittava 

räätälöityjä suosituksia ja sisällytettävä ne maakohtaisten suositusten määrittelyprosessiin; 

kehottaa komissiota käymään tiivistä vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa tällaisten 

toimenpiteiden määrittelemiseksi; 

9. korostaa, että investointilausekkeita käytettäessä jäsenvaltioiden on saatava lisää 

joustavuutta täytäntöönpanoon, jotta voidaan paremmin vastata taloudellisiin haasteisiin ja 

vauhdittaa kasvua; yhtyy tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen 

siitä, että julkiset hankinnat ovat jatkuva ongelma, johon tulisi puuttua myös komission 

tasolla, ja että komission tulisi toimia niihin liittyvien parannusten puolestapuhujana; 

10. pitää myönteisenä, että komission ehdotus Espanjan ja Portugalin ERI-rahoituksen 

tiettyjen osien keskeyttämisestä jätettiin pöydälle, kun parlamentti esitti rakentavaa 

arvostelua, joka osoitti tyhjentävästi, että ehdotus on tarpeeton, ja kun komissio antoi 

arvion, jonka mukaan molemmat valtiot etenevät kohti alijäämän vähentämistavoitteitaan; 

on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että euroalueen on omaksuttava kollektiivisempi 

lähestymistapa, jossa otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden budjettitilanteiden väliset erot; 

muistuttaa tässä yhteydessä komission tehtävästä perussopimusten valvojana; odottaa 

lisäksi komissiolta vuoden 2017 kuluessa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 23 artiklan 

soveltamista koskevaa kertomusta, jossa otetaan huomioon rakenteellisen vuoropuhelun 

yhteydessä vuonna 2016 annettu parlamentin lausunto;  
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11. pitää myönteisenä komission ilmoitusta siitä, että investoinnit osaamiseen, innovointiin, 

koulutukseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan kasvun vetureina ovat tärkeällä sijalla; 

kannattaa toimintapolitiikkoja, jotka mahdollistavat perustason verkkoyhteydet jokaiselle 

unionin kansalaiselle; 

12. katsoo, että Euroopan investointiohjelman tavoitteet voivat täyttyä vain, jos lisätään 

yhteistyötä pk-yritysten, paikallisten viranomaisten ja muiden ruohonjuuritason 

toimijoiden kanssa; kehottaa Euroopan investointipankkia ja komissiota varmistamaan, 

että nämä sidosryhmät voivat suunnitella ja johtaa menestyksekkäästi 

hankerahoitushakemuksia ja saada asianmukaista tukea ja ettei niihin kohdistu tarpeetonta 

sääntelytaakkaa; panee erityisesti merkille, että yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen 

voi vaikuttaa myönteisesti siihen, että paikalliset toimijat saavat äänensä kuuluviin; 

13. suhtautuu myönteisesti pk-yritysten tukemiseen ESIR-rahaston pk-yritysikkunan ja pk-

yritysaloitteen kautta; on ilahtunut meneillään olevasta pk-sektorin elpymisestä vuoden 

2008 finanssikriisin jälkeen; kehottaa komissiota varmistamaan yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa puuttumisen ongelma-alueisiin, joita ovat pk-yritysten 

työntekijämäärien hidas kasvu sekä valmistusteollisuuden, rakennusalan ja 

vähittäiskaupan kasvun pysähtyminen; 

14. katsoo, että rahoituksen saatavuus on edelleen suurin haaste kasvaville pk-yrityksille; 

panee merkille, että liikepankit, joita sääntelevät ensisijaisesti jäsenvaltiot, ovat edelleen 

useimpien pk-yritysten ensisijainen rahoituslähde; toteaa sen vuoksi, että jäsenvaltiot ovat 

tärkeimpiä toimijoita pk-sektorin elpymisessä ja että komission tulisi varmistaa omien 

toimiensa tarjoama tehokas tuki. 
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