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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on antanut ehdotuksensa aikana, jolloin useilla jäsenvaltioilla on vakavia ongelmia 
rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevien ohjelmien toteuttamisessa. Finanssi- ja 
talouskriisin jatkuminen on vahingoittanut vakavalla tavalla jäsenvaltioiden julkista taloutta, 
paine julkisten investointien rahoittamiseksi tarkoitettuja kansallisia rahoitusvaroja kohtaan 
lisääntyy jatkuvasti, ja yksityisen sektorin ja etenkin rahoitussektorin osallistumisedellytykset 
ovat heikkenemässä.

Komission ehdotuksen päätavoitteena on siksi auttaa niitä jäsenvaltioita, joihin kriisi on 
eniten vaikuttanut, jatkamaan rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevien ohjelmien 
käytännön toteuttamista, ja ohjata siten varoja talouteen. Antamalla mahdollisuuden siirtää 
osa EU:n rahastojen määrärahoista riskinjakovälineiden perustamiseen komissio pyrkii 
helpottamaan Euroopan investointipankin tai muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
lainojen ja takuiden myöntämistä, jotta julkisella tuella toteutettaviin hankkeisiin saadaan 
yksityistä osarahoitusta.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta ja sen mahdollista myönteistä vaikutusta 
EU:n talouteen ja EU:n rahastojen varojen käyttöön. Valmistelija ehdottaa ehdotuksen tekstiin 
kahta tarkistusta, jotta varmistetaan ehdotuksen optimaalinen ja nopea soveltaminen.

Valmistelija katsoo, että nykyisen huonon taloustilanteen aikana kaikilla EU:n jäsenvaltioilla 
on oltava mahdollisuus hyötyä riskinjakovälineiden käyttöönotosta riippumatta siitä, saavatko 
ne jo ennestään rahoitustukea EU:n mekanismeista tai ovatko ne rahoitusvakautensa osalta 
vaikeuksissa ja pyrkivätkö ne houkuttelemaan yksityisen sektorin pääomaa täydentääkseen 
yhä rajallisempia julkisia rahoitusvaroja. Tällaisten välineiden avulla voitaisiin lisätä 
investointeja kasvua ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin käyttämällä rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa, joiden varoja saattaa jäädä käyttämättä ohjelmakauden 2007–2013 
loppupuolella.

Valmistelija katsoo lisäksi komission tapaan, että riskinjakovälineiden avulla olisi 
ensisijaisesti rahoitettava rakennerahastoista tai koheesiorahastosta osarahoitettuja toimia. 
Myös jäsenvaltioiden talouden elpymisen ja työpaikkojen luomisen kannalta tärkeiden 
muiden infrastruktuurihankkeiden olisi kuitenkin oltava tukikelpoisia (komission ehdotuksen 
perusteluihin sisältyy jo tällainen vaihtoehto). Riskinjakovälineisiin osallistumisesta voisivat 
hyötyä erityisesti tietyt tuloja tuottavat infrastruktuurihankkeet, jotka muussa kuin 
kriisitilanteessa olisivat saaneet rahoitusta ulkopuolisista lähteistä (ja jotka eivät siksi ole 
tukikelpoisia tai joita ei siksi ole sisällytetty rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
toimenpideohjelmiin vuosina 2007–2013) mutta joille ei nykytilanteessa löydy rahoitusta. 
Tällöin ne eivät joutuisi käymään läpi aikaa vievää toimenpideohjelmien tarkistamista.

Lopuksi valmistelija toivoo vastaavista välineistä (esimerkiksi T&K-toiminnan 
riskinjakorahoitusvälineestä) muilla aloilla saavutettujen tulosten perusteella, että tällaisen 
väliaikaisen riskinjakovälineen perustaminen osoittautuu yhtä hyödylliseksi jäsenvaltioille, 
jotka päättävät käyttää sitä tämänhetkisessä kriisitilanteessa. Valmistelija katsoo myös, että 
nykyisen ohjelmakauden päätyttyä olisi hyödyllistä tarkastella mahdollisuuksia luoda 
vastaava pysyvä riskinjakoväline, josta kaikki jäsenvaltiot voisivat hyötyä selkeästi 
määritellyissä olosuhteissa.
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TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Useissa ohjelman piiriin kuuluvissa 
maissa vallitseva vakava velkakriisi 
edellyttää, että rakennerahastojen varoja 
investoidaan uusilla ja innovatiivisilla 
tavoilla, jotta ne voidaan käyttää 
mahdollisimman hyvin ohjelmakaudella 
2007–2013.

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 
väliaikaisesti ja sanotun rajoittamatta 
ohjelmakautta 2014–2020 koskevien 
säännösten soveltamista osoittaa 
rahoitusvaroja toimenpideohjelmista 
sellaisten riskinjakovälineiden 
perustamiseen, joilla tarjotaan lainoja tai 
lainatakuita tai muita rahoitusjärjestelyjä 
toimenpideohjelmissa suunniteltujen 
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hankkeiden ja toimenpiteiden tukemiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2066
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 johonkin 
toimenpideohjelmaan kuuluvien ja
Euroopan aluekehitysrahastosta tai 
koheesiorahastosta osarahoitettujen 
tulevien toimenpiteiden tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden talouden elpymisen ja 
työpaikkojen luomisen kannalta tärkeiden 
infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi 
56 artiklan soveltamisalaan 
kuulumattomien menojen osalta.

Perustelu

Tarkoituksena on, että voitaisiin rahoittaa muita tärkeitä infrastruktuurihankkeita, jotka 
voivat synnyttää kasvua ja työpaikkoja, ilman, että niiden tarvitsee käydä läpi aikaa vievää 
toimenpideohjelmien tarkistamista. Pääpaino on tuloja tuottavissa infrastruktuurihankkeissa, 
jotka muussa kuin kriisitilanteessa olisivat saaneet rahoitusta ulkopuolisista yksityisistä 
lähteistä ja jotka eivät siksi ole tukikelpoisia tai joita ei siksi ole sisällytetty 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston toimenpideohjelmiin vuosina 2007–2013 mutta joille 
ei nykytilanteessa löydy rahoitusta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006 
36 artikla – 2 a kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa riskinjakovälineen 
välillisen keskitetyn hallinnoinnin 
puitteissa asetuksen (EY, Euratom) 

Komissio toteuttaa riskinjakovälineen 
välillisen keskitetyn hallinnoinnin 
puitteissa asetuksen (EY, Euratom) 
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N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Komissio valitsee toimen 
41 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja 
valinnassa on osoitettava myönteiset 
vaikutukset paikallisiin talouksiin ja 
työmarkkinoihin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
36 artikla – 2 a kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa määräajat 
riskinjakovälineiden talousarvion 
toteuttamiselle.

Perustelu

Vaikka asianomaisen jäsenvaltion pyyntö hyväksytään vuoden 2013 loppuun mennessä, 
riskinjakovälineiden talousarvion toteuttamisen on päätyttävä komission määrittämänä 
tulevana ajankohtana.

Tarkistus 6

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, 
demokraattinen valvonta, hallintorakenne 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltion ja 
välineeseen osallistuvien rahoituslaitosten 
kanssa, tiedot vivutuksen käytöstä, varojen 
käytöstä sekä seuranta- ja 
valvontajärjestelmistä; ja

Tarkistus 7
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1083/2006
36 artikla – 2 a kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riskinjakovälineen kattaman toimen 
loppuun saattamisen jälkeen jäljelle 
mahdollisesti jäävä määrä voidaan käyttää 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos 
jäsenvaltio edelleen täyttää yhden 
77 artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä 
edellytyksistä. Jos jäsenvaltio ei enää täytä 
kyseisiä edellytyksiä, jäljelle jäänyt määrä 
katsotaan varainhoitoasetuksen 
18 artiklassa tarkoitetuiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. 
Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen 
tulojen tuottamat ylimääräiset 
maksusitoumusmäärärahat lisätään 
seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion 
koheesiopolitiikan määrärahoihin."

Riskinjakovälineen kattaman toimen 
loppuun saattamisen jälkeen jäljelle 
mahdollisesti jäävä määrä voidaan käyttää 
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
uudestaan riskinjakovälineen puitteissa, jos 
jäsenvaltio edelleen täyttää yhden 
77 artiklan 2 kohdassa täsmennetyistä 
edellytyksistä. Jos jäsenvaltio ei enää täytä 
kyseisiä edellytyksiä, jäljelle jäänyt määrä 
katsotaan varainhoitoasetuksen 
18 artiklassa tarkoitetuiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. 
Asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä 
tällaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen 
tulojen tuottamat ylimääräiset 
maksusitoumusmäärärahat lisätään 
seuraavana vuonna kyseisen jäsenvaltion 
koheesiopolitiikan määrärahoihin. Määrä, 
joka on jäänyt jäljelle 31 päivänä 
joulukuuta 2013, siirretään Euroopan 
unionin talousarvioon."

Perustelu

Jäsenvaltio käytännössä luopuu koheesiopolitiikan määrärahoistaan niiden käyttöön liittyvien 
ongelmien vuoksi. Jos kyseisiä määrärahoja ei käytetä ennen seuraavaa ohjelmakautta, ne 
siirretään EU:n talousarvioon.
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