
P7_TA(2012)0404 

Innovatiiviset rahoitusvälineet tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. lokakuuta 2012 innovatiivisista 

rahoitusvälineistä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2012/2027(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannot "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" 

(COM(2011)0500), "Kehys innovatiivisten rahoitusvälineiden seuraavalle sukupolvelle 

– EU:n oman ja vieraan pääoman mekanismit" (COM(2011)0662) ("rahoitusvälineitä 

koskeva tiedonanto"), "Yhdennettyjä eurooppalaisia infrastruktuureja käsittelevä 

kasvupaketti" (COM(2011)0676), "Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen 

saannin parantamiseksi" (COM(2011)0870) ja "Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevan aloitteen pilottivaihe" (COM(2011)0660), 

– ottaa huomioon komission ehdotukset, erityisesti ehdotuksen neuvoston asetukseksi 

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 

(COM(2011)0398), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin 

vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (COM(2010)0815), 

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukyvyn ja 

innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 

1639/2006/EY sekä yleisistä säännöistä yhteisön rahoitustuelle Euroopan laajuisten 

liikenne- ja energiaverkkojen alalla annetun asetuksen (EY) N:o 680/2007 

muuttamisesta (COM(2011)0659), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) 

(COM(2011)0809), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman 

perustamisesta (2014–2020) (COM(2011)0834), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (COM(2011)0785), 

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- 

ja urheiluohjelman, "Yhteinen Erasmus", perustamisesta (COM(2011)0788), 

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -

välineestä (COM(2011)0665), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 

ohjelmasta (COM(2011)0609) ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, 

Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 

koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (COM(2011)0615/2), 

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjat koheesiopolitiikan 

rahoitusvälineistä "Financial Instruments in Cohesion Policy" (SWD(2012)0036) ja 

rakenne- ja koheesiorahastojen yhteisen strategiakehyksen osatekijöistä "Elements for a 

Common Strategic Framework 2014 to 2020 - the European Regional Development 



Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and 

the European Maritime and Fisheries Fund" (SWD(2012)0061), 

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset nro 4/2011 

"Pk-yritysten takausjärjestelmän tarkastus" ja nro 2/2012 "Euroopan 

aluekehitysrahaston osarahoittamat rahoitusvälineet pk-yrityksille" sekä 

tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 7/2011 ehdotuksesta asetukseksi rakenne- ja 

koheesiorahastoista, 

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sijoittaminen 

tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja 

osallistavaa Euroopan unionia varten"1 sekä 6. heinäkuuta 2011 antamansa 

päätöslauselman "Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi 

toimenpiteiksi ja aloitteiksi"2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan; 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan, 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot 

(A7-0270/2012); 

A. ottaa huomioon, että unionin toimielimet ovat 2000-luvun alusta alkaen kehittäneet 

joukon innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka perustuvat järjestelyihin, joissa yhdistyvät 

unionin talousarviosta maksetut avustukset ja julkinen ja/tai yksityinen rahoitus, ja joilla 

pyritään kasvattamaan unionin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen saatavilla olevien 

investointien määrää; 

B. ottaa huomioon, että talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten sopimuksen 49 kohdan mukaan "Toimielimet ovat yhtä 

mieltä siitä, että yhteisrahoitusmekanismien käyttöönotto on tarpeen Euroopan unionin 

talousarviolla saavutettavan vipuvaikutuksen vahvistamiseksi lisäämällä 

rahoituskannustimia. Toimielimet kannattavat yksimielisesti sellaisten asianmukaisten 

monivuotisten rahoitusvälineiden laatimista, joilla edistetään julkisia ja yksityisiä 

investointeja"; 

C. ottaa huomioon, että nykyarvioiden mukaan noin 1,3 prosenttia unionin talousarviosta 

osoitetaan innovatiivisiin rahoitusvälineisiin ja että unioni on monivuotisessa 

rahoituskehyksessä 2007–2013 kehittänyt neljätoista tällaista rahoitusvälinettä, joita 

käytetään sisäisten politiikkojen alalla (3 miljardia euroa otsakkeessa 1 a eli 

3,4 prosenttia käytettävissä olevasta talousarviosta sekä noin 5,9 miljardia euroa alue- ja 

koheesiopolitiikan määrärahoista), ja yksitoista rahoitusvälinettä, joita käytetään 

ulkoisten politiikkojen alalla (1,2 miljardia euroa eli 2,2 prosenttia otsakkeen 4 

talousarviosta, ottamatta lukuun Euroopan kehitysrahaston yhteydessä kehitettyjä 

innovatiivisia rahoitusvälineitä); 

D. ottaa huomioon unionille kertyneen kokemuksen innovatiivisten rahoitusvälineiden 

hallinnoinnista sekä monet tähän mennessä julkaistut vertailevat arvioinnit ja 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266. 
2  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0331. 



vaikutustutkimukset; 

E. ottaa huomioon, että aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 

rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 

8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaan 

innovatiivisten rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa koskevasta kehyksestä olisi 

päätettävä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, sillä näin taataan jatkuva 

tiedonsaanti näiden välineiden käytöstä kaikkialla unionissa ja budjettivallan käyttäjän 

osallistuminen, Euroopan parlamentti voi varmistaa poliittisten prioriteettiensa 

saavuttamisen ja tällaisiin välineisiin kohdistuvaa Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen valvontaa voidaan lisätä; 

Nykyiset innovatiiviset rahoitusvälineet 

1. muistuttaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö unionin tasolla on tarkoitettu 

keinoksi, jolla unioni voi tavoitteidensa mukaisesti lisätä investointien määrää 

reaalitaloudessa tilanteessa, jossa sen talousarvioon osoitetut varat jatkuvasti vähenevät 

ja sen poliittiset tavoitteet ja tarpeet ovat yhä kunnianhimoisempia; 

2. painottaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden perimmäinen tavoite ja olemassaolon 

oikeutus perustuu niiden katalysaattorivaikutukseen markkinoiden toimintahäiriöissä tai 

tilanteissa, joissa investointien määrä on toivottua vähäisempi, jonka ansiosta ne saavat 

unionin talousarviosta myönnetyn rahoitusosuuden avulla hankittua julkista ja/tai 

yksityistä rahoitusta hankkeille, joihin markkinoilta ei löydy lainkaan tai riittävästi 

tukea; toteaa, että tällaisissa tapauksissa julkisten tukitoimien avulla voidaan vähentää 

mahdollisten riskien kustannuksia vastaamalla niistä osaksi, mikä helpottaa hankkeiden 

toteuttamista; 

3. panee merkille, että tähän mennessä kehitetyillä innovatiivisilla rahoitusvälineillä on 

tuettu hyvin monenlaisia toimia pääomasijoituksesta omaan pääomaan tai 

riskipääomaan, rahoituksen välittäjille (lähinnä pankeille) myönnettyihin takauksiin ja 

vastatakauksiin sekä rahoituslaitosten kanssa yhteisiin riskinjakovälineisiin ja 

tarkoituksena on ollut investointien, innovoinnin ja tutkimuksen edistäminen; 

4. toteaa, että tämän kirjon selittää rahoitettujen alojen moninaisuus: pk-yritysten tuki, 

energia, ilmastonmuutos, työllisyys ja mikroluotot, tutkimus ja innovointi, 

liikenneinfrastruktuurit ja tietotekniikka; 

5. tähdentää, että innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöön sovelletaan tiukkaa 

lainsäädäntö- ja budjettikehystä (käyttö edellyttää lainsäätäjän suostumusta); 

huomauttaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö ei aiheuta ennakoimattomia 

menoja unionin talousarvioon, sillä siitä suoritettaville unionin maksuosuuksille on 

asetettu yläraja, joka määräytyy kunkin rahoitusvälineen vuosittaisten 

talousarviomäärärahojen mukaan, kuten budjettivallan käyttäjä on päättänyt, joten 

innovatiiviset rahoitusvälineet eivät lisää unionin talousarvion vastuusitoumuksia; 

toteaa, että innovatiiviset rahoitusvälineet päinvastoin edistävät moitteetonta ja 

tehokasta julkisten varojen hoitoa, sillä unionin rahoitusosuudesta voidaan saada tuloja, 

jotka voidaan sijoittaa uudelleen samaan innovatiiviseen rahoitusvälineeseen, mikä lisää 

välineen käyttömahdollisuuksia ja julkisen toiminnan tehokkuutta; painottaa tämän 

vuoksi, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava innovatiivisista 

rahoitusvälineistä rahoitetut toimet ja että lainsäätäjille on tiedotettava kaikista 



havainnoista; 

6. muistuttaa, että investointitilanteita on kolmenlaisia: 1) optimaalisia, jolloin ne tuottavat 

selkeästi voittoa ja voivat olla markkinarahoitteisia, 2) muita kuin optimaalisia, joissa 

tuottoa syntyy, mutta se ei riitä takaamaan markkinarahoitusta, jolloin innovatiivisen 

rahoitusvälineen käyttö on perusteltua, ja 3) vain vähän tai ei lainkaan tuottavia, jolloin 

unionin rahoitustuki on välttämätöntä, ja hankkeen salliessa se voidaan yhdistää 

innovatiivisiin rahoitusvälineisiin; 

7. toistaa kantansa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä lisäämällä olisi pyrittävä 

talousarvion leikkaamisen sijaan optimoimaan määrärahojen käyttö, ja pitää 

myönteisenä, että komissio vahvistaa innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevassa 

tiedonannossaan, että "innovatiivisten rahoitusvälineiden käytön lisäämisellä ei 

kuitenkaan tähdätä avustusten korvaamiseen rahoitusvälineillä"; 

8. katsoo, että innovatiivisista rahoitusvälineistä on saatu tähän mennessä etupäässä hyviä 

kokemuksia, vaikka niiden kerrannaisvaikutukset vaihtelevat huomattavasti tuetun alan, 

rahoitusvälineellä saavutettaviksi tarkoitettujen alakohtaisten tavoitteiden, 

rahoitusvälineen tyypin ja täytäntöönpanojärjestelyjen mukaan; 

9. panee merkille, että unionin sisäisten politiikkojen alan innovatiiviset rahoitusvälineet 

pannaan täytäntöön joko unionin tasolla (niitä hallinnoidaan komission toimesta tai 

tämän valtuuttamana) tai kansallisella tasolla alue- ja koheesiopolitiikan osana (niitä 

hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa); 

10. huomauttaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden täytäntöönpanoprosessiin osallistuu 

siis monia toimijoita: komissio unionin talousarvion toteuttajana, EIP-ryhmä (Euroopan 

investointipankin ja Euroopan investointirahaston muodostama yhteenliittymä), 

kansalliset tai paikalliset liikepankit tai pankit, jotka ovat erikoistuneet sijoitus- tai 

kehitystoimintaan, sekä yksityiset ja julkiset sijoittajat; toteaa, että yleisemmin niiden 

menestys riippuu sellaisten julkisten, puolijulkisten ja yksityisten rahoittajien mukaan 

saamisesta, joiden tavoitteet vaihtelevat toimenpidealan mukaan (mikroluottolaitokset, 

pk-yritysten takuurahastot, alueelliset kehitysrakenteet, tutkimuksen tukirahastot ym.); 

11. panee erityisesti merkille huomattavat erot sellaisten unionin tasolla keskitetysti ja 

jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoitujen innovatiivisten rahoitusvälineiden 

välillä, joita käytetään alue- ja koheesiopolitiikan tai ulkosuhteiden alalla; 

12. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan innovatiiviset rahoitusvälineet ovat toimineet eri 

tavoin eri jäsenvaltioissa ja eri rahoitusvälinetyypeissä; toteaa, että koheesiopolitiikan 

innovatiivisissa rahoitusvälineissä on heikon lainsäädäntökehyksen vuoksi ilmennyt 

täytäntöönpanoviiveitä, vaikeuksia saavuttaa tarvittava kriittinen massa ja merkittävä 

kerrannaisvaikutus sekä puutteita valvonnassa ja koordinoinnissa; on tässä yhteydessä 

tyytyväinen komission ehdotukseen vahvistaa lainsäädäntökehystä ja tehostaa 

koheesiopolitiikan innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä tulevalla ohjelmakaudella 

2014–2020; 

13. toteaa, että ulkoisen politiikan innovatiivisiin rahoitusvälineisiin osallistuu monia 

kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja unionin rahoitusosuuden kerrannaisvaikutus on 

merkittävä, mutta valitettavasti välineiden kirjo on suuri ja niiden lukumäärä on 

kasvanut huomattavasti viime vuosina (nykyään välineitä on kolmetoista); 



14. toteaa, että näiden innovatiivisten rahoitusvälineiden täytäntöönpano perustuu 

sopimuksiin, jotka ovat vielä monimutkaisempia kuin sisäisen politiikan alalla, sillä 

niiden hallintojärjestelyt vaihtelevat suuresti ja mukana on monia erilaisia toimijoita 

(Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, kansainvälisiä järjestöjä jne.); 

15. toteaa, että tämän vuoksi unionin talousarviosta annettavan tuen vaikutus ei aina ole 

toimijoille ja kansalaisille näkyvää; 

16. panee merkille, että ulkoisten politiikkojen alan innovatiivisista rahoitusvälineistä 

valtaosassa sijoituksen tuotto on mahdollista sijoittaa uudelleen, päinvastoin kuin 

sisäisten politiikkojen välineissä; 

17. toteaa, että innovatiiviset rahoitusvälineet on kehitetty eri tarpeisiin, erilaisten 

strategisten tavoitteiden ja resurssien mukaisesti eikä aina koordinoidusti, mistä on 

seurannut jonkinasteista päällekkäisyyttä; 

18. toteaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden täytäntöönpano vie tietyn ajan ja 

edellyttää sijoitusalan erityispätevyyttä, hankkeiden huolellista valmistelua ja 

markkinamekanismien perinpohjaista tuntemusta, mutta katsoo, että näillä 

rahoitusvälineillä voidaan myös parantaa tuettujen hankkeiden hallintoa ja 

vaikuttavuutta, koska niissä yhdistyvät asianomaisten toimijoiden erikoisalan pätevyys 

ja taitotieto; toteaa, että innovatiiviset rahoitusvälineet kannustavat yhdistämään 

taloudelliset ja henkilöresurssit unionin yhteisten, strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi; 

Komission ehdotukset tulevaa monivuotista rahoituskehystä (2014–2020) varten 

19. ottaa huomioon, että komissio ehdottaa kaudelle 2014–2020 aiempaa vähemmän 

sisäisen politiikan alan innovatiivisia rahoitusvälineitä, mutta niiden soveltamisala on 

entistä laajempi; pitää tätä kehitystä hyvänä, sillä sen on määrä parantaa 

rahoitusvälineiden näkyvyyttä toimijoiden kannalta ja helpottaa kriittisen massan 

saavuttamista ja välineisiin liittyvien riskien hajauttamista salkkukohtaisen 

lähestymistavan ansiosta; 

20. pitää hyvänä komission aikeita luoda oman ja vieraan pääoman mekanismeja; panee 

merkille, että näillä mekanismeilla pyritään yksinkertaistamaan, vakioimaan ja 

yhtenäistämään kaikkia unionin talousarviosta rahoitettavia innovatiivisia 

rahoitusvälineitä; painottaa, että mekanismien toiminta ja menestyksekäs 

täytäntöönpano edellyttää, että soveltamiskehys ja muut tekniset yksityiskohdat 

esitetään oikea-aikaisesti ja joka tapauksessa ennen seuraavan ohjelmakauden 2014–

2020 alkua; 

21. kiinnittää huomiota pian perustettavaan ulkoisen yhteistyön ja kehityksen EU-

foorumiin, jolla pyritään parantamaan näiden alojen politiikassa käytettävien, avustuksia 

ja luottoja yhdistelevien nk. blending-mekanismien laatua ja tehokkuutta samalla, kun 

otetaan asianmukaisesti huomioon unionin ja sen kumppanimaiden suhteiden alueelliset 

sääntelykehykset; ottaa huomioon, että foorumin tehtävänä on auttaa arvioimaan 

nykyisiä ulkoisen politiikan välineitä ja suunnittelemaan uusia välineitä kaudelle 2014–

2020; 

22. on tyytyväinen siihen, että rahoitusvälineiden soveltamisalaa laajennetaan seuraavalla 



ohjelmakaudella kaikkiin koheesiopolitiikan temaattisiin tavoitteisiin ja kaikkiin 

yhteisen strategiakehyksen rahastoihin sekä sellaisiin hankkeisiin ja hankeryhmiin tai 

ohjelmien osiin, jotka tuottavat tuloa ja voittoa ja ovat siten rahoitusvälineiden kannalta 

sopivia; korostaa kuitenkin, että käytettävistä rahoitusvälineistä on saatava parempi 

yleiskuva, jotta voidaan vähentää puutteellisen koordinoinnin ja eri ohjelmien 

päällekkäisyyden riskiä; 

23. panee merkille, että kansallisille hallintoviranomaisille tarjotaan yhdenmukaistettuja 

välinemalleja (nk. off the shelf -välineitä); katsoo, että niiden hyödyllisyys voidaan 

varmistaa vain esittelemällä tekniset yksityiskohdat oikea-aikaisesti ja lisäämällä 

komission ja paikallishallinnon välistä yhteydenpitoa; 

24. pitää hyvänä sitä, että asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 on tästedes pääasiallinen 

lainsäädäntökehys rahoitusvälineiden määrittelyssä, suunnittelussa ja käytössä, koska 

näin voidaan varmistaa, että niissä noudatetaan unionin tavoitteita ja etuja; 

25. katsoo, että edellä mainittujen mekanismien perustamisen lisäksi komissio voisi aloittaa 

innovatiivisten rahoitusvälineiden jatkuvan, keskitetyn koordinoinnin; panee merkille 

komission sisäisen rahoitusvälineasiantuntijoiden ryhmän (FIEG) perustamisen ja 

katsoo, että sen tehtävänä olisi oltava lisätä komission valmiuksia valvoa innovatiivisten 

rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa; 

26. katsoo, että unionin innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöönotto edistää osaltaan 

rahoituksen saattamista reaalitalouden palvelukseen unionin tason lisäarvoa tuottavissa 

hankkeissa; 

Uusien innovatiivisten rahoitusvälineiden suunnittelu 

27. painottaa, että 1990-luvun puolivälistä alkaen julkisten investointien määrä unionissa on 

jatkuvasti vähentynyt ja että suuntaus on kärjistynyt vuonna 2008 puhjenneen 

rahoituskriisin vuoksi; panee lisäksi merkille, että hankkeiden toteuttajien luotonsaanti 

ja pääomamarkkinoille pääsy on vaikeutunut; onkin vakuuttunut, että innovatiivisten 

rahoitusvälineiden jatkuva kehittäminen jäsenvaltioiden ja unionin tasolla voi 

muodostua merkittäväksi tekijäksi unionin pyrkiessä koordinoidusti elvyttämään 

älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun;  

28. painottaa, että Eurooppa 2020 -strategian ja sen seitsemän lippulaivahankkeen 

toteuttaminen edellyttää komission arvioiden mukaan, että investointien määrä koko 

unionin alueella on vuoteen 2020 mennessä 1 600 miljardia euroa; huomauttaa, että 

nämä investoinnit kattavat mitä erilaisimpia tilanteita: suurten infrastruktuurihankkeiden 

toteutus, pienempien mutta alueelliselta ja paikalliselta kasvupotentiaaliltaan 

merkittävien hankkeiden tukeminen sekä sosiaalista koheesiota lisäävät toimet; 

29. huomauttaa, että innovatiivisilla rahoitusvälineillä on tarkoitus helpottaa tai 

mahdollistaa hankkeita, joita pidetään tarpeellisina unionin strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi, ja siksi niissä on huomioitava paremmin ohjelmien ajoitus ja 

mukauduttava siihen; 

30. uskoo vankasti, että innovatiivisten rahoitusvälineiden on vastattava yhtä tai useampaa 

unionin erityisistä politiikkatavoitteista ja etenkin Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteista, niitä on käytettävä syrjimättömästi, niillä on oltava selkeä päättymispäivä, 



niiden käytössä on noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatteita ja niiden on 

täydennettävä avustusten kaltaisia perinteisiä välineitä, sillä näin voidaan parantaa 

menojen laatua ja edistää varojen optimaalisen käytön perusperiaatetta; 

31. katsoo, että innovatiivisilla rahoitusvälineillä voidaan helpottaa julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuuksien täytäntöönpanoa houkuttelemalla enemmän yksityistä 

pääomaa julkisiin infrastruktuurihankkeisiin; 

32. korostaa ennakkoarvioinnin merkitystä markkinahäiriöiden tai muiden kuin 

optimaalisten investointiedellytysten, investointitarpeiden, yksityisen sektorin 

mahdollisen osallistumisen, mittakaavaetujen ja kriittisen massan 

saavuttamismahdollisuuksien tunnistamisessa ja sen varmistamisessa, että väline ei 

vääristä kilpailua sisämarkkinoilla eikä ole valtiontukisääntöjen vastainen; kehottaa 

komissiota ehdottamaan ennakkoarvioinnin roolia ja soveltamista koskevia objektiivisia, 

monialaisia ja relevantteja kriteerejä; uskoo vankasti näyttöön perustuvan päätöksenteon 

periaatteeseen ja katsoo, että tällaiset arvioinnit edistävät osaltaan innovatiivisten 

rahoitusvälineiden tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä; 

33. pitää tulosperusteisessa toimintamallissa välttämättömänä sisällyttää kaikkien 

innovatiivisten rahoitusvälineiden ennakko- ja jälkiarviointiin kohtuullinen määrä 

yksinkertaisia laadullisia ja/tai määrällisiä indikaattoreita, joita sovelletaan niin välineen 

taloudelliseen tulokseen kuin sen osuuteen unionin tavoitteiden toteuttamisessa; katsoo, 

että tämän vaatimuksen perusteella ei pidä sälyttää hankejohtajille kohtuutonta 

hallintotaakkaa; painottaa tässä yhteydessä, että vaadittu jälkiarviointi voi aiheuttaa 

katkoksen innovatiivisen rahoitusvälineen käytön jatkuvuuteen; 

34. huomauttaa kuitenkin, että innovatiivisten rahoitusvälineiden lukumäärän lisääntyminen 

tekee niiden sääntelystä, hallinnosta ja tehokkuuden varmistamisesta haastavaa ja että 

on tarpeen löytää sopiva tasapaino avoimuuden ja valvonnan tarpeen ja toisaalta 

riittävän tehokkaan ja nopean täytäntöönpanon välillä; katsoo, että rahoitusvälineiden 

määrän vähentäminen voisi karsia eroja ja taata riittävän kriittisen massan;  

35. korostaakin, että tarvitaan mahdollisimman pelkistettyä, selkeää ja avointa 

lainsäädäntökehystä, joka ei lisää rahoittajien ja rahoituksen saajien hallinnollista 

taakkaa ja joka tekee innovatiivisista rahoitusvälineistä julkisten ja yksityisten 

sijoittajien kannalta houkuttavia; 

36. katsoo, että etenkin raportointisääntöjä olisi selkiytettävä ja yhdenmukaistettava, jotta 

tietojen luotettavuus ja innovatiivisten rahoitusvälineiden kiinnostavuus olisivat 

sopivassa tasapainossa; kehottaa komissiota perustamaan asianmukaiset hallinto- ja 

valvontajärjestelmät, joilla varmistetaan nykyisten tilintarkastussääntöjen 

noudattaminen; 

37. pyytää komissiota antamaan Euroopan parlamentille innovatiivisista rahoitusvälineistä 

vuosittain erillisen, yhteisen yhteenvetokertomuksen, jossa esitellään niiden 

käyttötarkoitusta ja tehokkuutta ja jossa tiedot on eritelty rahaston tyypin, temaattisen 

tavoitteen ja jäsenvaltion mukaan; 

38. kehottaa komissiota näiden rahoitusvälineiden luontaisen näkymättömyyden vuoksi 

ryhtymään toimiin varmistaakseen riittävän tiedotuksen tästä unionin talousarviotuen 

tyypistä paitsi potentiaalisille sijoittajille myös unionin kansalaisille; korostaa uusia 



rahoitusvälineitä koskevan unionin tason laajan tiedotuskampanjan merkitystä kaikkien 

sijoittajien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi sijoittajan edustaman 

instituution koosta riippumatta; 

39. painottaa, että vipu- ja kerrannaisvaikutukset vaihtelevat suuresti toimenpidealan 

mukaan; katsoo, ettei unionin lainsäätäjän pitäisi asettaa liian yhdenmukaisia tavoitteita, 

koska vaikutukset riippuvat suuresti talouden toimintaedellytyksistä ja asianomaisen 

alan erityispiirteistä; 

40. painottaa, että innovatiivisten rahoitusvälineiden soveltamisala on vielä laajalti 

täsmentämättä ja saattaa muuttua nopeasti; huomauttaa siksi, että niiden on oltava 

mahdollisimman luomiskykyisiä, joustavia ja paikallisiin olosuhteisiin 

mukautumiskykyisiä; ehdottaa, että budjettivallan käyttäjä voisi mukauttaa kunkin 

välineen vuotuisia määrärahoja, jos se osoittautuu hyödylliseksi niiden tarkoitusperien 

saavuttamiseksi, joita varten väline on luotu; 

41. painottaa, että välineeseen investoimisesta saatavien korkojen ja muun tuoton uudelleen 

sijoittamisen on oltava periaatteena kaikissa innovatiivisissa rahoitusvälineissä ja että 

kaikki poikkeukset tästä säännöstä on perusteltava asianmukaisesti; pitää myönteisenä 

asiassa tapahtunutta edistystä, joka on kirjattu ensi vuonna voimaan tulevaan uuteen 

varainhoitoasetukseen; 

42. pitää välttämättömänä lisätä hallintoviranomaisten, rahoittajien, pankkien ja 

paikallishallinnon taitotietoa ja teknisiä valmiuksia käyttää ja hallinnoida innovatiivisia 

rahoitusvälineitä; suosittaa, että lisätään asiantuntemuksen vaihtoa kaikkien näiden 

toimijoiden kesken ja etenkin niiden toimijoiden kanssa, jotka tuntevat kansalliset 

markkinat, ennen kuin komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa on tarkoitus 

määritellä jäsenvaltioiden käyttöön tarjottavat vakioidut välineet; pitää tällaisen vaihdon 

oikea-aikaista toteutusta välttämättömänä kulttuurista johtuvien esteiden voittamiseksi, 

innovatiivisten rahoitusvälineiden hyväksynnän varmistamiseksi ja niiden 

menestyksekkään käytön edellytysten luomiseksi; 

43. katsoo, että on tunnustettava erilaisten kansallisten ja alueellisten pankkilaitosten 

merkitys, koska niillä on tarvittavaa kokemusta ja taitotietoa rahoitusvälineiden 

kehittämisen ja täytäntöönpanon kannalta merkityksellisten alueellisten ja paikallisten 

erityispiirteiden käsittelemisessä; 

44. katsoo, että rahoitusvälineiden innovatiivinen luonne edellyttää julkisten 

rahoituslaitosten koordinointipuitteiden perustamista ja että laitoksille on siirrettävä 

talousarvion täytäntöönpanovaltaa innovatiivisten rahoitusvälineiden toteutusta varten, 

johon osallistuvat komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin edustajat; 

45. on tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät pikaisesti 

sopimukseen liikenteen, energian ja tietotekniikan alan hankejoukkolainoja koskevan 

aloitteen pilottivaiheen 2012–2013 aloittamisesta1; ilmaisee halukkuutensa arvioida 

pilottivaiheen perusteellisen riippumattoman arvioinnin perusteella toteutettavia 

jatkotoimenpiteitä, joilla parannetaan unionin varainkäytön tehokkuutta sekä lisätään 

investointeja ensisijaisiin hankkeisiin; 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, 5. heinäkuuta 2012, P7_TA(2012)0296. 



46. kehottaa toteuttamaan pikaisesti hankejoukkolainoja koskevan aloitteen ja arvioimaan 

huolellisesti mahdollisuutta käynnistää uusi erillinen aloite infrastruktuureja varten 

tarkoitettujen eurooppalaisten joukkovelkakirjojen liikkeelle laskemiseksi, jossa unioni 

osallistuu suoraan yhteistä etua koskevien ja unionin tason lisäarvoa tuottavien 

infrastruktuurihankkeiden pääomaan laskemalla julkisesti liikkeelle hankejoukkolainoja; 

47. uskoo, että unioni voi osallistumalla yksin tai yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suoraan 

infrastruktuurihankkeiden pääomaan (tällaisiin hankkeisiin liittyy investointien pitkän 

aikavälin kannattavuus) antaa vahvan signaalin julkisille ja yksityisille rahoittajille sekä 

rahoitusmarkkinoille; katsoo, että unionin osallistuminen sijoittajana takaisi 

johdonmukaisuuden sen pitkän aikavälin politiikkatavoitteiden kanssa, olisi tae 

hankkeen toteuttamisesta, vauhdittaisi voimakkaasti toimintaa ja tuottaisi voimakkaan 

vipuvaikutuksen; 

48. pitää myös myönteisenä, että Eurooppa-neuvostossa 28. ja 29. kesäkuuta 2012 päästiin 

sopimukseen Euroopan investointipankin pääoman kasvattamisesta 10 miljardilla 

eurolla, mikä antaa EIP-ryhmälle mahdollisuuden lisätä unionin sisäistä luotonantoaan 

lähivuosina noin 60 miljardilla eurolla ja toimia näin tervetulleena vastasyklisenä 

voimana yhteisissä ponnisteluissa elvyttää Euroopan talous; muistuttaa, että EIP:n 

lainojen yleisesti tunnustettu kerrannaisvaikutus on kolme; korostaa siksi, että tätä uutta 

sitoumusta ei pidä toteuttaa EIP:n ja unionin talousarvioista yhteisesti rahoitettavan 

riskinjaon tai pääomaan osallistumisen lujittamisen ja parantamisen kustannuksella, sillä 

niillä voidaan tukea muunlaisia hankkeita ja toimia kuin EIP:n lainoilla ja niiden 

kerrannaisvaikutus on suurempi kuin EIP:n lainojen kerrannaisvaikutus;  

49. kiinnittää huomiota siihen, että saavutettiinpa innovatiivisten rahoitusvälineiden 

tavoitteet kuinka hyvin tahansa niiden vaikuttavuus on täydellinen vain, jos yleinen 

oikeudellinen ja sääntely-ympäristö on niiden kehitykselle otollinen, esimerkiksi siinä, 

miten pitkän aikavälin sijoituksia kohdellaan parhaillaan uudistettavissa 

vakavaraisuussäännöissä (Basel III, Solvenssi II); 

50. luottaa siihen, että innovatiivisten rahoitusvälineiden entistä tehokkaammalla käytöllä 

on hyvin myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, mutta pelkää, että niitä tullaan 

käytännössä käyttämään vain lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; 

pelkää, että investoinnit unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 

strategiatavoitteiden saavuttamisen kannalta niin ikään tärkeisiin hankkeisiin eivät 

kenties toteudu, koska niitä pidetään sijoittajille liian riskialttiina ja koska julkinen 

rahoitus puuttuu; pyytää sen vuoksi komissiota antamaan mahdollisimman pian 

ehdotuksia, joilla helpotetaan säästöjen saamista nykyistä enemmän sijoitustoiminnan 

käyttöön sellaisten keskipitkän ja pitkän aikavälin hankkeiden hyödyksi, jotka 

synnyttävät unionissa kestävää kasvua; 

51. katsoo, että kun tietyn innovatiivisen rahoitusvälineen kriittinen massa on riittävä, 

tilanne voi olla hyvinkin houkutteleva yksityisille pääomamarkkinoille, koska 

hankesuunnitelmien merkittävä määrä ja kaupankäynnin helpottuminen pienentävät 

riskiä; 

52. korostaa tarvetta huolehtia siitä, että innovatiivisista rahoitusvälineistä aiheutuvan 

mahdollisen "rahoitusalan sekatalouden" syntyminen ei johda monimutkaisiin, 

arvopaperistettuihin ja alkuperäisestä tavoitteestaan erkaantuneisiin johdannaisiin; 



o 

o     o 

53. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


