
PA\906504FI.doc PE492.640v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2012/2060(DEC)

25.6.2012

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehitysvaliokunnalta

budjettivaliokunnalle

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

Valmistelija: Mojca Kleva



PE492.640v01-00 2/4 PA\906504FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\906504FI.doc 3/4 PE492.640v01-00

FI

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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;

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;

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; 

4. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen yleisen havainnon, että tärkein syy 
toimenpiteiden tehottomuudelle ja heikolle vaikuttavuudelle on se, että rakennerahastoja 
koskeva nykyinen sääntelykehys ei ole asianmukainen; toteaa, että myös komissio on 
havainnut tämän tilanteen Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta annetun 
ehdotuksen luvussa IV sekä komission tiedonannossa oman ja vieraan pääoman 
mekanismeista; muistuttaa lisäksi, että Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan 
lausunnossa innovatiivisista rahoitusvälineistä monivuotisessa rahoituskehyksessä 
(2012/2027(INI)) korostettiin, että on tärkeää taata rahoitusvälineitä koskevan 
oikeudellisen kehyksen selkeys, yksinkertaisuus ja avoimuus ajoissa sekä viitata 
lainsäädäntöasiakirjoissa johdonmukaisesti rahoitusvälineiden määritelmiin;

5. suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin ja suosituksiin 
rahoitusvajearvioinnista; panee merkille, että seuraavaa ohjelmakautta koskevassa 
lainsäädäntöehdotuksessa tällaisesta arvioinnista on tehty pakollinen ennakkoarvioinnin 
muodossa; kehottaa komissiota sisällyttämään asiaa koskevaan asetukseen, osana 
perussäädöstä, asiaankuuluvat vaatimukset, mukaan luettuina mitattavat vertailuarvot 
ennakkoarviointien roolista ja soveltamisesta; katsoo, että kysymystä kiertävistä 
määräyksistä käsitellään seuraavaa ohjelmakautta koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa;

6. muistuttaa valmisratkaisurahoitusvälineitä koskevasta säännöksestä komission 
tiedonannossa oman ja vieraan pääoman mekanismeista; hyväksyy 
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tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että tätä ajatusta olisi tarkasteltava lähemmin ja 
kehottaa komissiota esittämään valmisratkaisurahoitusvälineistä konkreettisia ehdotuksia 
mahdollisimman pian ja ennen seuraavan ohjelmakauden alkua;

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;

8. tukee tilintarkastustuomioistuimen suositusta, jonka mukaan komission olisi huolehdittava 
siitä, että rahoitusvälineiden seuranta- ja arviointijärjestelmä on luotettava ja teknisesti 
pätevä; kehottaa komissiota lisäksi noudattamaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävästä sopimuksesta pienestä määrästä mitattavissa olevia, 
asiaankuuluvia, erityisiä ja yhdenmukaisia rahoitusvälineiden tulosindikaattoreita, jotka 
vahvistaisivat sekä seuranta- että tilintarkastusprosesseja;

9. muistuttaa, että Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan lausunnossa 
innovatiivisista rahoitusvälineistä monivuotisessa rahoituskehyksessä (2012/2027(INI)) 
pidettiin ilahduttavana sitä, että rahoitusvälineiden soveltaminen koheesiopolitiikassa 
laajennetaan koskemaan kaikkia aihekohtaisia tavoitteita ja kaikkia yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja seuraavalla ohjelmakaudella; toteaa, että komissio on jo 
vahvistanut, että koko toimintalinja voidaan toteuttaa rahoitusvälineiden avulla; katsoo 
siksi, että EAKR:n osarahoittamien pk-yrityksiä koskevien rahoitusvälineiden 
sisällyttäminen yhteen toimenpideohjelmaan jäsenvaltiota kohti saattaa olla mahdotonta ja 
että suunnitteluprosessin yksinkertaistamista koskevat tavoitteet ja viivästysten 
poistaminen voidaan saavuttaa muilla toimilla, kuten ottamalla käyttöön pakollinen 
ennakkoarviointi tai vaihtoehtoisesti käyttämällä valmisratkaisurahoitusvälineitä.


