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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa pitkällä aikavälillä vaikuttavan pääoman korvaamatonta merkitystä EU:n 
tehokkaalle aluepolitiikalle; tähdentää samalla rakenne- ja investointirahastojen roolia 
pitkän aikavälin kasvua edistävinä moottoreina, sillä talouden luotonannossa on suuria 
alueellisia eroja;

2. pitää myönteisenä, että komissio kannustaa erottamaan investointipääoman myöntämisen 
liikepankkien myöntämästä perinteisestä lainarahoituksesta, joka on osoittautunut 
kriiseille alttiiksi; 

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit myöntävät 
edelleen pk-yrityksille investointivaroja riittämättömin ehdoin; 

4. korostaa rakenteeltaan hajautettujen alueellisten rahoituslaitosten roolia, sillä ne ovat 
huolehtineet paikallisen talouden vakaista rahoitusmahdollisuuksista myös 
rahoitusmarkkinakriisin aikana, ja korostaa, että nämä – esimerkiksi 
osuuskuntaperiaatteella toimivat – alueelliset ja paikalliset rakenteet on säilytettävä ja 
niitä on kehitettävä;

5. ottaa huomioon, että julkisia varoja on niukasti ja että uusiutuvista rahastoista saadaan 
tehokkuusetuja, ja pitää siksi myönteisenä, että tämän takaisin maksettavan tuen käyttöä 
aiotaan tehostaa koheesiopolitiikassa seuraavalla tukikaudella ja että näiden välineiden 
käyttö mahdollistetaan kaikilla rakennerahastojen toiminta-aloilla;

6. korostaa samalla, että niiden rinnalla on edelleen voitava turvautua myös suoraan 
myönnettäviin tukiin, joita ei makseta takaisin, koska näin alueet voivat valita sopivan 
välineen tai välineiden yhdistelmän paikallisten tarpeiden mukaisesti; kannattaa sitä, että 
aluetason yksittäisratkaisuille ei aseteta suurempia esteitä kuin EU:n standardivälineiden 
yhteydessä;

7. edellyttää, että rahoitusvälineillä on oltava perusteellinen kirjanpito ja niiden on oltava 
avoimia, ilman että eräs uusiutuvien rahastojen tärkeimmistä eduista – pk-yritysten 
vähäisempi hallinnollinen rasitus – tuhottaisiin uusilla lisävaatimuksilla;

8. kehottaa ottamaan paremmin huomioon alue- ja paikallistason erityispiirteet ja niiden 
kaksoistehtävän paremmin huomioon rahoitusmarkkinoita koskevassa lainsäädäntätyössä 
ja sääntelyssä; muistuttaa tässä yhteydessä, että kaupungit ja alueet voivat 
rahoitusmarkkinoilla sekä tehdä pitkän aikavälin investointeja että olla itse 
sijoituskohteita.


