
AM\909608FI.doc PE494.503v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2012/2060(DEC)

18.7.2012

TARKISTUKSET
1 - 6

Lausuntoluonnos
Mojca Kleva
(PE492.640v01-00)

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2012 "Euroopan 
aluekehitysrahaston osarahoittamat rahoitusvälineet pk-yrityksille"
(2012/2060(DEC))



PE494.503v01-00 2/6 AM\909608FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\909608FI.doc 3/6 PE494.503v01-00

FI

Tarkistus 1
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 2/2012 "Euroopan 
aluekehitysrahaston osarahoittamat 
rahoitusvälineet pk-yrityksille"; katsoo, 
että tällaisia tarkastuskertomuksia 
kannattaisi tehdä myös vaalikauden 2007–
2013 lopussa, sillä ne auttaisivat tekemään 
lisäpäätelmiä EAKR:n osarahoittamien pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
toiminnasta;

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 2/2012 "Euroopan 
aluekehitysrahaston osarahoittamat 
rahoitusvälineet pk-yrityksille"; katsoo, 
että tällaisia tarkastuskertomuksia 
kannattaisi tehdä myös vaalikauden 2007–
2013 lopussa, sillä ne auttaisivat tekemään 
lisäpäätelmiä EAKR:n osarahoittamien pk-
yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
toiminnasta; katsoo myös, että tällaisen 
kertomuksen laatiminen nykyisen 
ohjelmakauden lopussa auttaa välttämään 
aiemmin tehtyjen virheiden toistumista ja 
lisäämään Euroopan aluekehitysrahaston 
osarahoittamien rahoitusjärjestelyjen 
tulevaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta;

Or. ro

Tarkistus 2
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana olisi lisättävä 
unionin tukea pk-yrityksille ja siten 
edistettävä työpaikkojen syntymistä, 
innovointia ja kasvua; toteaa, että 
koheesiopolitiikka on tärkeä lähentymistä 
ja kestävää kehitystä koko Euroopan 

2. toteaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana olisi lisättävä 
unionin tukea pk-yrityksille ja siten 
edistettävä työpaikkojen syntymistä, 
innovointia ja kasvua; panee merkille, että 
on kiinnitettävä erityistä huomiota pk-
yrityksiin, jotka tuottavat kestävää ja 
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unionissa edistävä investointiväline ja 
toinen kahdesta pääkanavasta, joilla EU 
tukee pk-yrityksiä; korostaa siksi, että pk-
yrityksiin liittyvien koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineiden käyttöä olisi 
tehostettava tulevaisuudessa, koska niillä 
voidaan varmistaa varojen kierto, edistää 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ja luoda EU:n 
talousarviolle kerrannaisvaikutusta;

paikallista kehitystä, jotta voidaan välttää 
kaikenlainen pk-yritysten välinen 
kilpailun vääristyminen; toteaa, että 
koheesiopolitiikka on tärkeä lähentymistä 
ja kestävää kehitystä koko Euroopan 
unionissa edistävä investointiväline ja 
toinen kahdesta pääkanavasta, joilla EU 
tukee pk-yrityksiä; korostaa siksi, että pk-
yrityksiin liittyvien koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineiden käyttöä olisi 
tehostettava tulevaisuudessa, koska niillä 
voidaan varmistaa varojen kierto, edistää 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ja luoda EU:n 
talousarviolle kerrannaisvaikutusta;

Or. fr

Tarkistus 3
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana olisi lisättävä 
unionin tukea pk-yrityksille ja siten 
edistettävä työpaikkojen syntymistä, 
innovointia ja kasvua; toteaa, että 
koheesiopolitiikka on tärkeä lähentymistä 
ja kestävää kehitystä koko Euroopan 
unionissa edistävä investointiväline ja 
toinen kahdesta pääkanavasta, joilla EU 
tukee pk-yrityksiä; korostaa siksi, että pk-
yrityksiin liittyvien koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineiden käyttöä olisi 
tehostettava tulevaisuudessa, koska niillä 
voidaan varmistaa varojen kierto, edistää 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ja luoda EU:n 
talousarviolle kerrannaisvaikutusta;

2. toteaa, että julkisen talouden erittäin 
niukkojen määrärahojen ja yksityisen 
sektorin heikentyneen 
lainanantokapasiteetin aikana pk-yritykset 
ja erityisesti mikroyritykset ovat joutuneet 
kärsimään eniten, että siksi niille olisi 
lisättävä unionin tukea ja siten edistettävä 
työpaikkojen syntymistä, innovointia ja 
kasvua; toteaa, että koheesiopolitiikka on 
tärkeä lähentymistä ja kestävää kehitystä 
koko Euroopan unionissa edistävä 
investointiväline ja toinen kahdesta 
pääkanavasta, joilla EU tukee pk-yrityksiä;
korostaa siksi, että pk-yrityksiin liittyvien 
koheesiopolitiikan rahoitusvälineiden 
käyttöä olisi tehostettava tulevaisuudessa, 
koska niillä voidaan varmistaa varojen 
kierto, edistää julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia ja luoda EU:n 
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talousarviolle kerrannaisvaikutusta;

Or. ro

Tarkistus 4
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että rahoituksen vähäisempi 
saatavuus on johtanut uusien yritysten 
lukumäärän romahtamiseen ja että 
EAKR:sta yhteisrahoitetuilla välineillä on 
siten yhä tärkeämpi merkitys yrittäjyyden 
kannustamisessa;

Or. ro

Tarkistus 5
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa käsiteltiin hankeotosta, 
johon sisältyi EAKR:n osarahoittamia 
toimia ohjelmakausilla 2000–2006 ja 
2007–2013, ja korostaa, että arvioitujen 
hankkeiden ja jäsenvaltioiden rajallinen 
lukumäärä ei luultavasti anna 
kokonaiskäsitystä EAKR:n varainkäytöstä 
kaikkialla EU:ssa;

3. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa käsiteltiin hankeotosta, 
johon sisältyi EAKR:n osarahoittamia 
toimia ohjelmakausilla 2000–2006 ja 
2007–2013, ja korostaa, että arvioitujen 
hankkeiden ja jäsenvaltioiden rajallinen 
lukumäärä ei luultavasti anna 
kokonaiskäsitystä EAKR:n varainkäytöstä 
kaikkialla EU:ssa; katsoo, että 
mahdollisessa 
tilintarkastuskertomuksessa 
ohjelmakauden 2007–2013 lopussa 
otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden 
pk-yrityksille annettu erityinen 
taloudellinen apu, jotta voidaan varmistaa 



PE494.503v01-00 6/6 AM\909608FI.doc

FI

näiden rahastojen varainkäytön 
kokonaisarviointi unionissa;

Or. fr

Tarkistus 6
Jean-Jacob Bicep

Lausuntoluonnos
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. tukee tilintarkastustuomioistuimen 
kehotusta määritellä selvemmin 
rahoitusvälineiden vipuvaikutus; korostaa 
kuitenkin, että pyrittäessä saavuttamaan 
suurempi vipuvaikutus on tärkeää muistaa, 
että koheesiopolitiikan rahoitusvälineillä 
rahoitetaan yleensä hankkeita vähemmän 
kehittyneillä alueilla ja alueilla, joilla on 
taloudellisia vaikeuksia, jotta voidaan 
korjata markkinahäiriötilanteita tai muita 
kuin optimaalisia investointioloja ja näin 
ollen koheesiopolitiikan rahoitusvälineillä 
ei tähdätä yksinomaan lyhyen aikavälin 
kannattavuuteen vaan myös suuriin 
sosiaalis-taloudellisiin hyötyihin; korostaa, 
että ohjelmien suunnittelun ja 
toteuttamisen monitasoinen hallinto ja 
jaettu hallinnointi ovat koheesiopolitiikan 
taustalla olevia peruskäsitteitä, jotka 
auttavat alueellisia ja paikallisia 
varanomaisia osallistumaan ohjelmien 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;
korostaa sen vuoksi, että 
lainsäädäntökehyksessä on säilytettävä 
tietty joustavuus myös silloin, kun on kyse 
vipuvaikutuksen määritelmistä ja 
edellytyksistä;

7. tukee tilintarkastustuomioistuimen 
kehotusta määritellä selvemmin 
rahoitusvälineiden vipuvaikutus; korostaa 
kuitenkin, että pyrittäessä saavuttamaan 
suurempi vipuvaikutus on tärkeää muistaa, 
että koheesiopolitiikan rahoitusvälineillä 
rahoitetaan yleensä hankkeita vähemmän 
kehittyneillä alueilla ja alueilla, joilla on 
taloudellisia vaikeuksia, jotta voidaan 
korjata markkinahäiriötilanteita tai muita 
kuin optimaalisia investointioloja ja näin 
ollen koheesiopolitiikan rahoitusvälineillä 
ei tähdätä yksinomaan lyhyen aikavälin 
kannattavuuteen vaan myös suuriin 
sosiaalis-taloudellisiin hyötyihin, jotka 
ovat huomattavia alueiden tasolla;
korostaa, että ohjelmien suunnittelun ja 
toteuttamisen monitasoinen hallinto ja 
jaettu hallinnointi ovat koheesiopolitiikan 
taustalla olevia peruskäsitteitä, jotka 
auttavat alueellisia ja paikallisia 
varanomaisia osallistumaan ohjelmien 
suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;
korostaa sen vuoksi, että 
lainsäädäntökehyksessä on säilytettävä 
tietty joustavuus myös silloin, kun on kyse 
vipuvaikutuksen määritelmistä ja
edellytyksistä;

Or. fr


