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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni yrittää parhaillaan selviytyä itsepintaisesta talous- ja rahoituskriisistä, joka 
heikentää monien jäsenvaltioiden makrotaloudellista vakautta ja vaikeuttaa myös luottojen 
saantia koko Euroopan unionissa. Tämä vaarantaa koheesiopolitiikan ohjelmien 
täytäntöönpanon, koska kyseisiä hankkeita toteuttavilla julkisilla ja yksityisillä toimijoilla on 
rahoituslaitosten likviditeettiongelmien takia käytettävissään vähemmän rahoitusta.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta (COM(2011)0655) asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 (yleisasetus) muuttamisesta ja toteaa, että ehdotuksen päätavoite on 
parantaa hankkeiden alkuunpanijoiden mahdollisuuksia saada rahoitusta, niin että ne voivat 
jatkaa rakenne- ja koheesiorahastoista osoitettavan rahoituksen avulla toteutettavien 
ohjelmien täytäntöönpanoa paikan päällä. Tämän mahdollistamiseksi on tarkoitus luoda 
riskinjakoväline. Jäsenvaltiot osoittaisivat osan määrärahoistaan tähän välineeseen, josta 
pääomaa tarjottaisiin lainoista ja lainatakuista odotettavissa olevien ja odottamattomien 
tappioiden ja takuiden kattamiseksi. Hanke toteutetaan riskinjakoa koskevan kumppanuuden 
puitteissa Euroopan investointipankin ja/tai muiden julkisen palvelun tehtäviä suorittavien 
rahoituslaitosten kanssa. Tämän välineen ansiosta infrastruktuuri-investointien ja 
tuotantoinvestointien toteuttamiseen olisi käytettävissä lisälikviditeettiä koheesiopolitiikkaan 
vuosiksi 2007–2013 kohdennettujen määrärahojen kokonaismäärää muuttamatta.

Valmistelija tukee komission aikomusta parantaa infrastruktuuri-investointien ja 
tuotantoinvestointien alkuunpanijoiden mahdollisuuksia saada rahoitusta. Vaikka valmistelija 
yleisesti ottaen kannattaa komission ehdotusta, hän katsoo, että joitakin muutoksia on tehtävä 
ehdotuksen toteutettavuuden parantamiseksi.

Ensinnäkin valmistelija katsoo, että rahoitusalan likviditeettiongelmat eivät koske vain niitä 
maita, jotka ovat saaneet rahoitustukea Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista tai 
maksutasemekanismista. Infrastruktuuri-investointien ja tuotantoinvestointien 
alkuunpanijoiden rahoituslähteet ovat vähentyneet kaikissa jäsenvaltioissa. Valmistelija 
katsoo siksi, että antamalla kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus perustaa tällainen 
riskinjakoväline lisättäisiin investointeja kasvuun ja työllisyyteen koko unionissa käyttämällä 
rakenne- ja koheesiorahastoja, jotka muutoin saattaisivat jäädä käyttämättä ennen nykyisen 
ohjelmakauden päättymistä.

Valmistelija katsoo myös, että jotta ehdotuksella olisi todellista vaikutusta niiden 
jäsenvaltioiden talouteen, jotka päättävät panna sen täytäntöön, sitä olisi sovellettava sekä 
rakenne- tai koheesiorahastoista jo osarahoitettuihin toimiin että infrastruktuurihankkeisiin ja 
sellaisiin pk-yritysten hyväksi toteutettaviin toimiin, jotka ovat tärkeitä kyseisen jäsenvaltion 
talouden elvyttämiseksi. Mahdollisuus tukea "jäsenvaltioiden talouden elpymisen kannalta 
tärkeitä muita infrastruktuurihankkeita" sisältyy jo komission ehdotuksen perusteluihin. Kun 
on mahdollista tukea pk-yritysten hyväksi toteutettavia toimia, voidaan myös lisätä 
likviditeettiä yhdellä aloista, joka työllistää suuren osan EU:n väestöstä mutta kärsii nykyisin 
pahoista maksuvalmiusongelmista.

Lopuksi valmistelija katsoo, että tuen rajoittaminen ainoastaan sellaisiin menoihin, jotka eivät 
sisälly 56 artiklaan, olisi kumottava, jotta välineen käytön voitaisiin lisätä ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että yksityinen sektori osallistuu sopivassa määrin hankkeiden tukemiseen.
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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Useissa jäsenvaltioissa vallitseva 
vakava velkakriisi edellyttää, että 
rakennerahastojen varoja investoidaan 
uusilla ja innovatiivisilla tavoilla, jotka 
mahdollistaisivat niiden mahdollisimman 
hyvän käytön ohjelmakausilla 2007–2013 
ja 2014–2020.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Näiden ongelmien helpottamiseksi ja 
toimenpideohjelmien ja hankkeiden 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi sekä 
talouden elpymisen tukemiseksi on 
aiheellista, että niiden jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaiset, joilla on ollut vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
joille on myönnetty rahoitustukea jostakin 
edellä mainitusta mekanismista, voivat 
osoittaa rahoitusvaroja 
toimenpideohjelmista sellaisten 
riskinjakovälineiden perustamiseen, joilla 
tarjotaan lainoja tai lainatakuita tai muita 
rahoitusjärjestelyjä toimenpideohjelmissa 
suunniteltujen hankkeiden ja 
toimenpiteiden tukemiseksi.

(13) Näiden ongelmien helpottamiseksi ja 
toimenpideohjelmien ja hankkeiden 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi sekä 
talouden elpymisen tukemiseksi on 
aiheellista, että niiden jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaiset, joilla on ollut vakavia 
vaikeuksia rahoitusvakautensa kanssa ja 
joille on myönnetty rahoitustukea jostakin 
edellä mainitusta mekanismista, voivat 
osoittaa rahoitusvaroja 
toimenpideohjelmista sellaisten 
riskinjakovälineiden perustamiseen, joilla 
tarjotaan lainoja tai lainatakuita tai muita 
rahoitusjärjestelyjä toimenpideohjelmissa 
suunniteltujen hankkeiden ja 
toimenpiteiden tukemiseksi. Lisäksi 
voidaan tukea talouden elpymisen ja 
työpaikkojen luomisen kyseisessä 
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jäsenvaltiossa sekä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta merkittäviä 
infrastruktuuri- ja tuotantoinvestointeja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
36 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaista riskinjakovälinettä saa käyttää 
ainoastaan lainoja ja lainatakuita sekä 
muita rahoitusjärjestelyjä varten Euroopan 
aluekehitysrahastosta tai 
koheesiorahastosta osarahoitettujen 
toimenpiteiden rahoittamiseksi 56 artiklan 
soveltamisalaan kuulumattomien 
menojen osalta.

Tällaista riskinjakovälinettä saa käyttää 
ainoastaan lainoja ja lainatakuita sekä 
muita rahoitusjärjestelyjä varten Euroopan 
aluekehitysrahastosta tai 
koheesiorahastosta osarahoitettujen 
toimenpiteiden tai sellaisten 
infrastruktuuri-investointien, pk-yritysten 
hyväksi toteutettaviin hankkeisiin 
liittyvien investointien ja 
tuotantoinvestointien rahoittamiseksi, 
jotka liittyvät talouden elpymiseen ja 
työpaikkojen luomiseen kyseisessä 
jäsenvaltiossa sekä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
noudattamisen varmistamiseen. 
Jäsenvaltioissa, jotka täyttävät yhden 
77 artiklan 2 kohdassa vahvistetuista 
edellytyksistä, riskinjakovälinettä 
käytetään myös koheesiopolitiikan 
tavoitteisiin liittyviin toimenpiteisiin, joita 
ei yhteisrahoiteta kansallisiin strategisiin 
viitekehyksiin liittyvistä ohjelmista.

Perustelu

On tärkeää selkeästi varmistaa, että riskinjakovälineet noudattavat 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, koska ne palvelevat laajempia pyrkimyksiä kuin 
EAKR:n ja koheesiorahaston tavoitteet.

Tarkistus 4
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
36 artikla – 2 a kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäljitettävyys ja kirjanpito, tiedot varojen 
käytöstä sekä seuranta- ja 
valvontajärjestelmistä; ja

a) jäljitettävyys ja kirjanpito,
hallintorakenne tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltion ja välineeseen osallistuvien 
rahoituslaitosten kanssa, tiedot
vivutuksen käytöstä, varojen käytöstä sekä 
seuranta- ja valvontajärjestelmistä; ja
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