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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0727/2006, tohtori István Farkas, Unkarin kansalainen, "Magyar 
Természetvédők Szövetsége" (Unkarin kansallinen ympäristönsuojeluyhdistys) -ryhmän 
puolesta, ostoskeskuksen rakentamiseen vastoin yhteisön periaatteita myönnetystä 
Euroopan investointipankin lainasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Euroopan investointipankin myöntämää monen miljoonan 
euron lainaa kahden ostoskeskuksen rakentamiseen Unkarissa. Toinen niistä on Győrissa 
sijaitseva Árkád-keskus. Vetoomuksen esittäjän mielestä ostoskeskukset eivät vastaa lainkaan 
ihmisten tarpeisiin ja pilaavat mahdollisuudet kestävään kaupunkielämään toisaalta siksi, että 
ne saastuttavat välillisesti lisäämällä liikenneruuhkia ja vähentämällä viheralueiden määrää ja 
toisaalta siksi, että niissä toimivat yritykset ovat enimmäkseen ulkomaalaisomistuksessa ja 
haittaavat siksi paikallisia kauppiaita. Vetoomuksen esittäjän mukaan tällaisen 
rakennushankkeen lainoittaminen on vastoin EIP:n perussääntöä, jonka mukaan yksityisiä 
hankkeita voidaan rahoittaa, jos niille ei järjesty muuta rahoitusta. Lisäksi se on vastoin 
kuudetta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa, koska ympäristövaikutusten arvioinnit olivat 
puutteellisia, eikä hankkeella edistetä terveellistä elämänlaatua. Vetoomuksen esittäjä 
kehottaa Euroopan parlamenttia tutkimaan hankkeen rahoituksen ja toteuttamaan toimia, joilla 
estetään EIP:n perussääntöä rikkovien investointien rahoittaminen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 1. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007.

I. Laina

ECE:n ARCADES-hanke käsittää viisi ostoskeskusta neljässä maassa: Puolassa, Tšekin 
tasavallassa, Saksassa ja Unkarissa (toinen Pécsissä ja toinen Györissä). Unkarissa 
toteutettavien hankkeiden rahoitussopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.

II. Ympäristökysymykset

Hanke on osa laajempaa, noin 15 hehtaaria käsittävää kaupungin kunnostussuunnitelmaa ja 
elävöittämishanketta, jonka tavoitteena on estää kaupunki- ja teollisuusalueen (entinen 
raskaita ajoneuvoja valmistanut tehdas RAB Rt.) autioituminen. Siirtyminen 
teollisuustuotannosta kaupunkikehitystä edistävään palvelutoimintaan ja kaupunkialueiden 
yleisen viihtyvyyden parantaminen vähentävät aiempaa teollisuusmelua ja ilman saastumista 
sekä parantavat ympäröivän alueen maisemallista ilmettä ja turvallisuutta hylättyyn 
teollisuusalueeseen verrattuna.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutettiin, ja asianmukaiset lieventävät toimenpiteet 
on sisällytetty hankkeeseen. YVA-menettelyn ja kaupungin rakennuskaavan vaatimusten
mukaisesti hankkeen toteuttamiseen tarvitaan paikallisen toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämä rakennuslupa, jonka edellytyksenä on YVA-menettelyn tulosten perusteella
myönnetty ympäristölupa.
YVA-direktiivin (tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettu direktiivi 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä
97/11/EY ja 2003/35/EY) täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lainsäädännön asianmukaista
soveltamista voivat kohtuudella valvoa vain asianomaiset kansalliset hallinto- ja – tarpeen
vaatiessa – oikeudenkäyttöelimet, joilla on riittävästi tietoa ja kokemusta asiaa koskevista 
sitovista kansallisista säännöksistä ja jotka tuntevat perinpohjaisesti hankkeen 
sijaintiympäristön.
Vetoomuksen mukaan kansallisia lakisääteisiä vaatimuksia on rikottu, mutta siinä ei ilmoiteta
niistä toimenpiteistä, joita vetoomuksen esittäjä on toteuttanut turvautuakseen esimerkiksi 
sovintomenettelyyn tai tuomioistuimen päätöksiin mahdollisten ympäristölainsäädännön 
rikkomusten korjaamiseksi.

EIP:n mukaan seuraavia seikkoja olisi kuitenkin korostettava:

- koska Györin ostoskeskus sijaitsee kaupungin pääteiden sekä raitiotie- ja rautatielinjojen 
välisessä kolmiossa, väitettyjä ilmansaasteita ja melua voidaan tuskin pitää
ostoskeskuksesta johtuvina. Voitaisiin jopa väittää, että järjestämällä lähellä kaupungin 
keskustaa sijaitsevalle ostoskeskukselle huomattavasti pysäköintitilaa hankkeella
vähennetään liikenne- ja pysäköintiongelmia kantakaupungissa (jalankulkuväylä on noin 
10 minuutin kävelymatkan päässä, ja ostoskeskuksesta on hyvät julkiset liikenneyhteydet). 
Puista ja kasveista muodostettu maisemointialue rakennuksen ja muiden kaupunkialueiden 
välissä nostaa entisestään elämänlaatua kaupungissa.
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- hankkeen toteuttaja ECE on onnistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivia 
vähittäismyymälätiloja, kuten ostoskeskuksia, sekä hallinnoimaan niitä pitkäaikaisesti
yhdessä paikallisten kaupunkisuunnittelijoiden sekä tiloja vuokranneiden erikokoisten ja 
eri alkuperää olevien vähittäismyyjien kanssa.

- Kansalaisjärjestöjen viittaus asuinalueeseen on puolueellinen, koska Györin ostoskeskus 
on rakennettu aiemmin teollisuuskäytössä olleelle alueelle, jonka vanhat 
tehdasrakennukset oli määrä purkaa. Tämä edistää kyseisen teollisuusalueen ja 
ympäröivien kaupunkialueiden palauttamista turvallisempaan ja houkuttelevampaan 
käyttöön.

III. Kielteiset vaikutukset paikallisiin kauppiaisiin

Ostoskeskuksia ei saisi sekoittaa erikoistuneisiin suurmyymälöihin. Ostoskeskukset ovat 
avoinna ympäri vuoden ja tarjoavat liiketilat ja hallintopalvelut lukuisien erilaisten 
jälleenmyyjien toiminnan ja houkuttelevuuden turvaamiseksi. Ostoskeskukset ovat 
nykyaikainen muoto kantakaupungin 1800-luvun vaihteen kauppahalleista tai -käytävistä, ja 
hyvin hallinnoituina ne osoittautuvat houkutteleviksi sosiaalisen elämän ja kaupunkielämän 
keskuksiksi.

Vähittäismyymälätilojen uudistaminen kaupunkien kehittämissuunnitelmien mukaisesti 
edistää Euroopan unionin sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta, joka on yksi EIP:n 
tukemista keskeisistä tavoitteista.

Ostoskeskus tarjoaa yhteiset tilat ja infrastruktuurin vuokratuille vähittäismyyntipisteille. 
Ostoskeskuksen liiketiloissa on noin 125 pienehköä myymälää, joiden omistajia ovat lukuisat 
paikalliset yritykset ja pk-yritykset sekä kansalliset ja kansainväliset jälleenmyyjät. Tällainen 
omistuspohja edistää Euroopan talouksien yhdentymistä tavaroiden avoimen ja helpon 
markkinoille pääsyn ansiosta. Tämä parantaa keskikokoisen kaupungin (Györissä on noin
130 000 asukasta) houkuttelevuutta ja lisää työllisyyttä suoraan ja epäsuorasti. Kaikkiin 
vuokrattuihin myymälätiloihin kuuluvat täydellinen infrastruktuuri ja tukipalvelut 
(esimerkiksi vesi, sähkö, jätehuolto ja turvallisuus), jolloin pienemmillä kotimaisilla 
jälleenmyyjillä ja tuottajilla on mahdollisuus tarjota tuotteitaan kuluttajille kaupungissa ilman 
alkuinvestointeja rakennuskustannuksiin tai hukkaamatta aikaa muihin kuin ydintoimintoihin.

IV. EIP:n perussäännön noudattaminen

Pankin toimivaltaisten elinten arvion mukaan tämän hankkeen rahoitus on EY:n 
perustamissopimuksen 267 artiklan mukainen. Todettakoon, että hankkeen rahoituksessa on 
noudatettava EIP:n perussääntöä, jonka 18 artiklan mukaan "Tämän sopimuksen 
267 artiklassa määritellyn tehtävänsä mukaisesti pankki myöntää lainoja jäsenilleen taikka 
yksityisille tai julkisille yrityksille investointihankkeisiin, jotka toteutetaan jäsenvaltioiden 
Euroopassa sijaitsevilla alueilla, jos rahoitusta ei voida järjestää kohtuullisin ehdoin muista 
lähteistä". Onkin epäselvää, millä perusteilla kantaja voi olettaa, että "vähintään 95 prosenttia
ECE:n ostoskeskuksista voitaisiin rakentaa ilman EIP:n lainoitusta, kuten muiden investoijien 
ostoskeskukset". Pankin mukaan tällainen olettamus olisi aiheellinen vain, jos se perustuu 
perinpohjaiseen tietoon hankkeen toteuttajan ja kaikkien sen kilpailijoiden taloudellisesta 
tilanteesta. Yksityisyritykset eivät kuitenkaan anna tällaisia tietoja yleisesti saataville.
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Pankki on arvioinut hankkeen taloudellisen arvon ja pitää sitä myönteisenä (kaikki hankkeet 
on arvioitava sen perusteella, ovatko ne taloudellisesti, rahoituksellisesti, teknisesti ja 
ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisia).

Koska EIP ei yleensä koskaan lainoita hankekustannuksista enempää kuin 50 prosenttia, ja 
useimmissa tapauksissa lainoitus on paljon pienempi, kaikki sen tukemat hankkeet rahoitetaan 
osittain muista lähteistä. Pankin tehtävänä on edistää EU:n toimintatavoitteita tukevia 
pääomasijoituksia. Panoksellaan se edistää ja helpottaa tällaisten ensisijaisten hankkeiden 
toteuttamista. ECE:n ARCADES-hankkeen yhteydessä Unkarissa pankki tukee investointia, 
koska se kohentaa tuntuvasti Györin kaupunkiympäristöä. Kaupunkiympäristön sekä
Euroopan kaupunkien ja taajamien asukkaiden elämälaadun parantaminen on EU:n 
ympäristötavoitteiden mukaista.


