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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 12. toukokuuta 2020 

Euroopan investointineuvontakeskuksen 
potentiaalia investointien edistäjänä ei 
hyödynnetä vielä täysimääräisesti, toteavat 
tarkastajat 
Euroopan investointineuvontakeskuksen toiminta käynnistettiin vuonna 2015 osana Euroopan 
investointiohjelmaa. Keskus tarjoaa teknistä tukea EU-hankkeiden toteuttajille. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että edunsaajat ovat tyytyväisiä 
investointineuvontakeskuksen neuvontapalveluihin. Keskuksen potentiaalia investointien 
edistäjänä EU:ssa ei kuitenkaan hyödynnetä vielä täysimääräisesti. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 
käytössä ei ole riittävän selkeää strategiaa tuen kohdentamiseksi sinne, missä se voisi tuottaa 
eniten lisäarvoa.  

Euroopan investointineuvontakeskus toimii komission ja Euroopan investointipankin välisenä 
kumppanuutena ja tekee yhteistyötä kansallisten kehityspankkien tai -laitosten sekä Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) kanssa.  

Keskus sai vuosina 2015–2018 kaikkiaan 1091 tukipyyntöä eli keskimäärin alle pyynnön päivässä. 
Tukipyyntöjä tuli suoraan hankkeiden toteuttajilta investointineuvontakeskuksen verkkosivun 
kautta sekä muista institutionaalisista lähteistä (muut EIP:n osastot, EBRD, kansalliset kehityspankit 
ja -laitokset ja komissio). Pyynnöistä vain 285 (26 prosenttia) johti toimeksiantoihin eli siihen, että 
keskuksen resursseja tai neuvontaa suunnattiin julkisen tai yksityisen sektorin edunsaajille. Tämän 
seurauksena keskus käytti toimintansa ensimmäisten 3,5 vuoden aikana vain hieman yli neljäsosan 
EU:n talousarviosta saatavilla olleesta rahoituksesta. Tarkastajat totesivat näin ollen, että vaikka 
edunsaajat ilmaisivat tyytyväisyytensä saamiinsa palveluihin, toteutuneiden toimeksiantojen määrä 
ei ollut riittävä edistämään merkittävällä tavalla investointeja EU-hankkeisiin. Tarkastajat havaitsivat 
niin ikään, että investointineuvontakeskuksella ei ollut tuen kohdentamista varten riittävän selkeää 
strategiaa eikä vaikuttavia kriteerejä, prioriteetteja tai menettelyjä.  

“Euroopan investointineuvontakeskuksen perustaminen lukeutui talouskriisin jälkeen toteutettuihin 
keskeisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena oli edistää investointeja EU:ssa. Keskuksen 
toiminnassa ilmeni kuitenkin joitakin strategia- ja täytäntöönpano-ongelmia.”, toteaa 
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kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Annemie Turtelboom. 
“Ohjelmakaudelle 2021–2027 ehdotetun uuden InvestEU-neuvontakeskuksen olisi keskitettävä 
resurssinsa selkeästi kohdennettuihin ja määritettyihin tarpeisiin, parannettava palvelujensa 
saatavuutta ja varmistettava tarkoituksenmukainen seuranta”.  

 

Tarkastajat arvioivat myös paikallistason kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön edistymistä. Se 
on keskeinen tekijä, jonka avulla investointineuvontakeskus kykenee vastaamaan eri jäsenvaltioissa 
ilmeneviin neuvontatarpeisiin. Sopimukset paikallisten kumppanilaitosten kanssa toteutuivat 
hitaasti lainsäädännön monimutkaisuuden ja paikallistason kumppaneiden vaihtelevien 
yhteistyövalmiuksien vuoksi. Tämä johti siihen, että keskuksen palvelujen maantieteellinen 
kattavuus oli epätasainen sekä kysynnän että tarjonnan osalta. 

Kertomuksessa esitetään joukko suosituksia, jotka koskevat investointineuvontakeskuksen jäljellä 
olevaa toiminta-aikaa ja siirtymistä uuteen InvestEU-aloitteeseen. Tilintarkastustuomioistuin 
suosittelee erityisesti, että 

• yhteistyötä kansallisten kehityspankkien ja -laitosten kanssa olisi kehitettävä edelleen 
investointineuvontakeskuksen palveluiden paikallisen saatavuuden parantamiseksi 

• olisi asetettava neuvontatuen merkityksen arviointiin sovellettavat prioriteetit ja 
erityiskriteerit, mukaan lukien täydentävyys (eli tarjottava palveluita, joita ei ole jo saatavilla 
muissa EU-ohjelmissa); lisäksi olisi määritettävä tukityyppi, mahdollinen vaikutus 
investointeihin sekä kohteena olevat alat ja maantieteelliset alueet 

• olisi edistettävä arviointimenettelyjä mahdollisten toimeksiantojen merkityksen 
määrittämiseksi, jotta voidaan maksimoida keskuksen panos 

• InvestEU-neuvontakeskukseen kohdistuvia tarpeita ja kysyntää olisi arvioitava kaudella 
2015–2020 kertyneiden kokemusten perusteella, minkä lisäksi olisi kehitettävä 
tarkoituksenmukainen tuloksellisuuden seurantakehys, joka kattaa neuvontapalveluiden 
tarjoamisen kustannukset ja hyödyt.  

Toimittajille tiedoksi  

Euroopan investointineuvontakeskus on kolmanneksi suurin neuvontapalveluja tarjoava EU:n 
teknisen avun lähde; kaksi suurinta ovat JASPERS (Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen 
apu) ja ELENA (Euroopan paikallinen energiatuki). EU:n talousarvio kattaa 75 prosenttia 
investointineuvontakeskuksen vuotuisista määrärahoista 20 miljoonaan euroon asti, ja EIP kattaa 
loput 25 prosenttia 6,6 miljoonaan euroon asti. Tänään julkaistavassa kertomuksessa esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot investointineuvontakeskuksen toimista sen vuonna 2015 
tapahtuneesta käynnistämisestä joulukuuhun 2018 saakka. 

Tarkastajat julkaisivat vastaavaa aihepiiriä käsittelevän erityiskertomuksen Euroopan strategisten 
investointien rahasto:täysi onnistuminen edellyttää lisätoimia vuonna 2019, ja erityiskertomuksen 
On aika kohdentaa Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen JASPERS-apu paremmin 
vuonna 2018.  

Erityiskertomus 12/2020 Euroopan investointineuvontakeskus: toiminta käynnistettiin investointien 
lisäämiseksi EU:ssa, mutta keskuksen vaikutus on edelleen vähäinen on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 23:lla EU:n kielellä.  

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=44532
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Kertomusta koskevat tiedustelut 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – puhelin: (+352) 4398 45 547 / matkapuhelin: 
(+352) 691 553 547 
 

 

 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimenpiteet COVID-19-pandemian torjumiseksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kaikkensa voidakseen jatkaa julkisen talouden tarkastustoimintaa EU:ssa 
vaikuttavalla tavalla ja tuottaakseen ajankohtaisia tarkastuskertomuksia, lausuntoja ja katsauksia COVID-19-
pandemian aikana, siinä määrin kuin se on nykyisissä vaativissa olosuhteissa mahdollista. Haluamme myös ilmaista 
kiitollisuutemme kaikille niille, jotka työssään pelastavat henkiä ja taistelevat pandemiaa vastaan niin Luxemburgissa 
ja EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. Olemme lisäksi sitoutuneet tukemaan Luxemburgin hallituksen toimia 
kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Olemme lieventäneet meneillään olevan terveyskriisin vaikutuksia 
henkilöstöömme toteuttamalla varotoimenpiteitä, joilla pienennetään henkilöstön jäseniin ja heidän perheisiinsä 
kohdistuvaa riskiä niin paljon kuin mahdollista. 
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