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LIITE 1 – INVESTOINTIEN ESTEITÄ KOSKEVAT AIHEKOHTAISET
KESKUSTELUT NEUVOSTON KOMITEOISSA
1. Investointien tuottavuus ja pullonkaulat
Aihekohtainen arviointi
Päivämäärä Sisältö
Maksukyvyttömyysmenettelyillä on
Maksukyvyttömyysmenettelyt Huhtikuu
2016
taloudellisia vaikutuksia, koska ne
euroalueella:
vaikuttavat yksityisten toimijoiden
tehokkuusperiaatteet ja
kannustimiin.
vertailuanalyysi
Maksukyvyttömyysmenettelyjen
taloudellinen merkitys on erityisen
merkittävä tilanteissa, joissa jäljellä
olevaa velkaa on paljon. Tässä
huomautuksessa esitellään
maksukyvyttömyysmenettelyjen yleisiä
periaatteita.
Kesäkuu
Keskustelussa keskityttiin sääntelyn
Investointeja koskeva
2016
jäykkyyksiin ja investointien
aihekohtainen keskustelu
pullonkauloihin euroalueen maissa ja
siihen, miten vastata näihin haasteisiin
uudistusten yhteydessä sekä kansallisella
että unionin tasolla.
Parannetaan ”liiketoiminnan
Liiketoiminnan vaivattomuus Tammikuu
2017
vaivattomuutta” tai vähennetään
”byrokratiaa” pääosin toimilla, joista
aiheutuu vain vähän tai ei lainkaan
budjettikustannuksia mutta joista voi olla
merkittävää hyötyä.
Toukokuu
Keskustelussa keskitytään työ- ja
Työ- ja tuotemarkkinoiden
2017
tuotemarkkinoiden uudistusten
uudistukset
vaikutuksiin investointien kannalta ja
niiden vuorovaikutukseen.
2. Investoinnit infrastruktuuriin
Aihekohtainen
arviointi
Julkiset investoinnit
infrastruktuuriin

Päivämäärä Sisältö

Julkisen ja
yksityisen sektorin
kumppanuudet

Tammikuu
2016

Syyskuu
2015

Keskustelussa tarkasteltiin investointien
viimeaikaista kehitystä infrastruktuurin alalla ja
sitä, miten arvioida julkisten menojen tehokkuuteen
liittyviä mahdollisia haasteita. Siinä tarkasteltiin
reunaehtoja, joilla edistetään investointeja ja joissa
painotetaan EU:n varojen käyttöä.
Keskustelussa tarkasteltiin julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksia keinona saada yksityiset
toimijat mukaan infrastruktuurien suunnitteluun ja
rakentamiseen sekä julkisten palvelujen
tuottamiseen.
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Investoinnit
verkkotoimialoilla

Toukokuu
2016

Kesäkuu
Asuntoinvestoinnit
energiatehokkuuteen 2016
ja uusiutuvaan
energiaan
Investoinnit
digitaalitalouteen

Marraskuu
2016

Tämän asiakirjan tavoitteena on arvioida
liikenteeseen, energiaan ja sähköiseen viestintään
tehtyjen investointien kehitystä ja tarkastella
investointien pullonkauloja.
Keskustelussa arvioitiin asuntosektorin
investointeja energiatehokkuuteen, pullonkauloja,
jotka estävät kotitalouksia investoimasta enemmän,
ja mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta
talouden tällä alalla.
Keskustelussa painotettiin erityisesti investointeja,
joilla mahdollistetaan digitaalitalouden
kehittyminen.

3. Aineettomat investoinnit
Aihekohtainen
arviointi
Investoinnit
aineettomiin
hyödykkeisiin

Päivämäärä Sisältö

Vapautetaan
investointeja
aineettomiin
hyödykkeisiin

Tammikuu
2017

Lokakuu
2016

Keskustelussa käsiteltiin taustatietoa aineettomista
hyödykkeistä Euroopassa ja tarkastetiin aineettomien
hyödykkeiden käsitettä, aineettomien investointien
viimeaikaista kehitystä ja niiden vaikutuksia
tuottavuuteen ja BKT:n kasvuun.
Toisessa keskustelussa tarkasteltiin aineettomiin
hyödykkeisiin tehtävien investointien kannustimia ja
esteitä ja sitä, tarvitaanko erityisiä poliittisia
toimenpiteitä aineettomiin hyödykkeisiin tehtävien
investointien esteiden poistamiseksi.
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LIITE 2 – JÄSENVALTIOIDEN EDISTYMINEN INVESTOINTEIHIN LIITTYVIIN HAASTEISIIN VASTAAMISESSA

Julkishallinto/
liiketoimintaympäristö

Työsuhdeturva- ja työsopimuslainsäädäntö

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Julkishallinto
Julkiset hankinnat / julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet
Oikeuslaitos
Maksukyvyttömyyslainsäädäntö
Kilpailu ja sääntelykehys

Palkat & palkanmuodostus
Koulutus, osaaminen ja elinikäinen oppiminen
Verotus

T&K&I

Rahoituksen saanti
Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyö

Alakohtainen sääntely

Rahoitusala/
verotus

Sääntely- ja hallintorasitteet

Työmarkkinat/
koulutus

Investointeihin liittyvät haasteet

Yrityspalvelut / säännellyt ammatit

T&K&I-rahoitus

Vähittäiskauppa
Rakentaminen
Digitaalitalous/televiestintä
Energia
Liikenne

Lähde: Vuoden 2018 maaraportit, Euroopan komissio. Huom. ei koske Kreikkaa (talouspolitiikan valvontaohjelman
mukaisesti)
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Ei edistystä

Edistynyt jonkin verran

Vähäistä edistystä

Edistynyt merkittävästi
Esteet täysin poistettu

