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EU:n tarkastajat: ESIR-rahaston takauksen korottamisen 
aiheellisuudesta on vain vähän näyttöä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisemassa uudessa lausunnossa todetaan, että Euroopan komissio 
laati liian nopeasti suunnitelmat, joiden tarkoituksena on korottaa "Junckerin suunnitelman" keskiössä olevan 
investointirahaston takausta ja pidentää rahaston voimassaoloaikaa. Lisäksi todetaan, että korotuksen 
aiheellisuudesta on vain vähän näyttöä.  

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin (EIP) 
yhteinen aloite. Se perustuu EU:n investointisuunnitelmaan, joka tunnetaan myös "Junckerin suunnitelmana" ja 
jonka avulla pyritään tuottamaan 315 miljardia euroa julkista ja yksityistä rahoitusta strategisiin investointeihin.  

Tarkastajat arvioivat seuraavia kolmea näkökohtaa: ESIR-rahaston voimassaoloajan pidentämistä koskevan 
ehdotuksen perustana oleva vähäinen näyttö, ESIR-rahaston vaikutuksen mahdollinen liioittelu sekä 
hallintotapaa ja avoimuutta koskevat järjestelyt.  

Lausunnosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Mihails Kozlovs on todennut, että 
"komissio suunnittelee pidentävänsä ESIR-rahaston voimassaoloa vain vuoden kuluttua sen käynnistämisestä. 
Tämä on huomattava muutos alkuperäiseen aikatauluun nähden. On edelleen liian varhaista mitata taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia taikka tehdä johtopäätöksiä siitä, saavuttaako ESIR-rahasto tavoitteensa." 

Lausunnossa esitetään seuraavat keskeiset johtopäätökset ja ehdotukset:  

Komissio ehdotti ESIR-rahaston voimassaolon pidentämistä vain vuoden kuluttua sen käynnistämisestä, mutta 
on vain vähän näyttöä siitä, että ehdotettu pidennys olisi aiheellinen. Poikkeuksen muodostavat investoinnit pk-
yrityksissä, jotka käyttävät suuren määrän rahaston varoja. 

Perusteellinen vaikutusanalyysi on jälleen kerran jäänyt tekemättä, ja tarkastajat asettavat kyseenalaiseksi sen, 
että ESIR-rahaston jatkumisen riippumattoman arvioinnin tuloksiin kytkevä säännös on poistettu.   

Takuurahaston rahoitusasteen vähentäminen 50 prosentista 35 prosenttiin tarjoaa mahdollisuuden käyttää 
vähäisiä EU:n talousarviovaroja tehokkaammin, mutta samalla se myös lisää EU:n talousarvioon vetoamisen 
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todennäköisyyttä. Mahdollinen velka EU:n talousarvioon nähden on niinkin paljon kuin 26 miljardia euroa.  

Olisi oltava selvää, että kaikkien ESIR-rahastosta tuettujen hankkeiden avulla on puututtava markkinoiden 
toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja että kyseisiä hankkeita ei ilman ESIR-rahaston 
tukea olisi voitu toteuttaa lainkaan tai ainakaan samassa laajuudessa. Riskinä on, että ESIR-rahaston toimintojen 
rinnastaminen EIP:n erityistoimiin voi kannustaa käyttämään turhan monimutkaisia rahoitusrakenteita tai 
määrittämään riskiprofiilin, joka ei vastaa toimintojen tosiasiallista riskiä.  

Lisäksi riskinä on, että kerrannaisvaikutus ilmoitetaan liian suurena. Tarkastajat ehdottavat, että ESIR-rahaston 
kerrannaisvaikutuksen määrittämiseen sovellettavia menetelmiä parannetaan ja että niiden avulla ESIR-
rahastolle kehitetään keskeinen tulosindikaattori, joka osoittaa, minkä verran yksityistä pääomaa saatu 
käyttöön.  

 

Toimittajille tiedoksi 

ESIR-rahasto käsittää nykyään EU:n talousarviosta saadun 16 miljardin euron takuun, jota täydentää EIP:n 
osoittama viiden miljardin euron pääoma. Komissio on ehdottanut, että ESIR-rahaston voimassaoloaikaa 
pidennetään ja EU:n talousarviosta annettavaa takausta korotetaan 26 miljardiin euroon, mikä nostaisi EIP:n 
rahoitusosuutta 7,5 miljardiin euroon.  

Ehdotuksen liitteenä on komission sisäinen arviointi; toinen, riippumaton arviointi on määrä saada valmiiksi 
myöhemmin tämän kuukauden aikana. Lausunto koskee sekä ehdotettuja lainsäädäntömuutoksia että komission 
omaa arviointia.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n taloushallinnon parantamiseen antamalla lausuntoja uusista 
lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. 
Lausuntoja hyödyntävät työssään lainsäädäntävallan käyttäjät – Euroopan parlamentti ja neuvosto. 

Nyt annettu lausunto ei perustu menettelyihin, joita sovellettaisiin erityiskertomuksiin. Tarkastajat 
suunnittelevat julkaisevansa erityiskertomuksen ESIR-rahaston tuloksellisuudesta vuoden 2018 ensimmäisellä 
puoliskolla. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 2/2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 2015/1017 muuttamisesta ja sen liitteenä olevasta 
asetuksen (EU) N:o 2015/1017 18 artiklan 2 kohdan mukaisesta komission arvioinnista on tällä hetkellä saatavilla 
englanniksi ja pian myös muilla kielillä. 

 


