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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aluepolitiikasta osana laajempia valtiontukijärjestelmiä
(2013/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklan ja 
sitä seuraavat artiklat, joissa vahvistetaan taloudellista, alueellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskeva tavoite ja määritellään rakenteelliset rahoitusvälineet, joilla se 
saavutetaan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan, joissa 
säädetään alueellisen valtiontuen myöntämisestä taloudellisen kehityksen edistämiseen 
Euroopan unionin tietyillä epäsuotuisassa asemassa olevilla alueilla,

– ottaa huomioon muutoksen (COM(2013)0146) 6. lokakuuta 2011 annettuun komission 
ehdotukseen (COM(2012)0496) 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,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman valtiontukien 
uudistamisesta1,

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 2013 annetun alueiden komitean lausunnon N:o 2232/2012 
alueellisia valtiontukia vuosiksi 2014–2020 koskevien suuntaviivojen tarkistamisesta,

– ottaa huomioon alueellisia valtiontukia koskevat komission suuntaviivat vuosiksi 2007–
20132,

– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”EU:n 
valtiontukiuudistus” (COM(2012)0209),

– ottaa huomioon komission asiakirjan ”Kilpailun pääosaston yksiköiden asiakirja: luonnos 
vuosien 2014–2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi”3,

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion yhdistetyissä asioissa T-
443/08 ja T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen Leipzig/Halle vastaan 
komissio,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA (2013)0026.
2 EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13.
3 Bryssel, 2012 (ei päiväystä).
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A. toteaa, että komissio panee parhaillaan täytäntöön valtiontukien uudistusprosessia, jonka 
tavoitteina on edistää kasvua, keskittyä keskeisiin tapauksiin sekä yksinkertaistaa, 
virtaviivaistaa ja nopeuttaa asianmukaisten sääntöjen toimeenpanoa;

B. toteaa, että kuten SEUT-sopimuksen 109 artiklassa määrätään, uusia ehdotuksia 
koskevassa oikeudellisessa perustassa säädetään ainoastaan parlamentin kuulemisesta, ei 
tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä;

C. toteaa, että tavallista lainsäätämisjärjestystä, jota sovelletaan unionin rakenne- ja 
investointirahastoja koskevaan koheesiopolitiikan lainsäädäntöpakettiin vuosiksi 2014–
2020, ei ole vielä saatettu päätökseen;

D. toteaa, että yleisimmät valtiontukijärjestelmät muodostuvat avustuksista ja tuista, 
verovähennyksistä, vapautuksista, kannustinpalkkioista, halpakorkoisista lainoista, 
takuista, edullisista lainakoroista sekä pääomasijoittamisesta, joiden takaajina toimivat 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä julkisesti valvotut yhteisöt;

E. toteaa, että on olemassa alueellisesti, alakohtaisesti tai monialaisesti sovellettavia, 
valtiontukia koskevia sääntöjä ja suuntaviivoja ja että jäsenvaltioiden toimialaan kuuluu 
sen päättäminen, minkä tyyppistä tukea sovelletaan;

F. katsoo, että valtiontukia olisi mukautettava paremmin maaliskuussa 2000 järjestetyssä 
Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetettuihin tavoitteisiin nähden pannen samalla 
täytäntöön muiden EU:n politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, tavoitteet;

G. katsoo, että valtiontukia koskevien sääntöjen soveltaminen ja tulkitseminen riippuvat 
voimakkaasti myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä;

H. toteaa, että sellaisen mekanismin olemassaolo, jolla taataan EU:n valtiontuen tehokas 
täytäntöönpano ja soveltaminen, on yksi yleisistä ennakkoehdoista, joista määrätään 
luonnoksissa koheesiopolitiikkaa koskeviksi säännöksiksi vuosiksi 2014–2020;

I. katsoo, että valtiontukien jälkiarvioinnin ja valtiontukien valvontaan liittyvän 
jälkiarvioinnin vaikutusta jäsenvaltioihin, alueisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä 
yrityksiin, markkinoihin ja kokonaistalouteen ei ole arvioitu riittävällä tavalla, kuten 
tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan ”Efficiency of Commission in assessing 
State Aid”1;

J. katsoo, että hallinnollisen rasituksen pelko on tuensaajien suurin huolenaihe 
tarkasteltaessa valtiontukia tai koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä;

Valtiontukia koskevien sääntöjen ja koheesiopolitiikan koordinointi

1. katsoo, että on keskeisen tärkeää panna täytäntöön sekä koheesiopolitiikkaa että 
valtiontukijärjestelmiä koskevia sääntöjä, jotta vahvistetaan paikallisia ja alueellisia 
investointeja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä teollisuuden 
kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi; on kuitenkin huolestunut siitä, ovatko 

                                               
1 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 15: Efficiency of Commission in assessing State Aid. 2011.
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valtiontukia koskevat säännöt johdonmukaisia unionin rakenne- ja investointirahastojen 
täytäntöönpanoon nähden;

2. korostaa, että valtiontukia koskevien sääntöjen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden avulla 
olisi parannettava vähemmän kehittyneiden alueiden tilannetta ja että 
valtiontukiuudistuksen yhteydessä olisi otettava huomioon koheesiopolitiikan tavoitteet 
kaikkialla EU:ssa; katsoo, että kilpailusääntöjen uudistuksen on perustuttava siihen, että 
ymmärretään, millainen vaikutus näillä säännöillä on kansallista tasoa alemmalla tasolla;

3. suhtautuu myönteisesti valtiontukiuudistukseen liittyvään komission tavoitteeseen, jonka 
mukaan on lisättävä periaatteiden selvyyttä, suoraviivaisuutta ja helppoutta; katsoo, että 
näiden periaatteiden olisi oltava sekä asianmukaisesti koordinoituja muihin EU:n 
politiikkoihin nähden että riittävän selviä, ennakoitavissa olevia ja joustavia, jotta 
täytetään kriisiin ja vakaviin taloudellisiin ongelmiin ajautuneiden jäsenvaltioiden ja 
niiden alueiden tarpeet; muistuttaa tunnustavansa valtiontukien merkityksen 
kriisintorjunnassa; ilmaisee huolestumisensa sen johdosta, että ehdotus ei sellaisena kuin 
se on julkaistu kuulemista varten perustu riittävällä tavalla näyttöön ja on 
yksinkertaistamista koskevan tavoitteen vastainen;

Vuosiksi 2014–2020 myönnettyjen alueellisten valtiontukien alueellinen kattavuus

4. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen maantieteellistä aluejakoa ei pitäisi supistaa ja että tuen määrän 
vähentämistä olisi harkittava uudelleen ottaen huomioon jäsenvaltioiden poliittinen, 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne; huomauttaa, että maailmanlaajuisesti EU:n talous 
saattaisi joutua epäsuotuisaan asemaan sen vuoksi, että kolmannet valtiot hyötyisivät 
höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai alhaisemmista kustannuksista;

5. katsoo, että uudet säännöt vaikuttavat rajoittavasti investointeihin ja alueiden kasvuun 
niiden siirtyessä vähemmän kehittyneiden alueiden ryhmästä kehittyneempien alueiden 
ryhmään; on tietoinen siitä, että jotkin alueet, joille voidaan nykyisen järjestelmän 
mukaisesti myöntää valtiontukia, eivät täytä alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen aluejakoon liittyviä perusteita tulevalla kaudella; katsoo, että näihin 
alueisiin olisi sovellettava erityistä turvajärjestelyä, joka muistuttaisi järjestelyä, jota 
sovelletaan siirtymäalueisiin koheesiopolitiikan kehyksessä ja jonka avulla alueet voisivat 
selvitä uudesta tilanteesta;

6. korostaa valtiontukien merkitystä sellaisten talouksien kannalta, joita kriisi on koetellut 
erityisen voimakkaasti ja joiden kohdalla koheesiopolitiikan kehyksessä myönnetty 
julkinen rahoitus saattaa olla ainoa investointilähde; huomauttaa, että epäsuotuisa 
taloudellinen tilanne ei vielä käy ilmi vuosia 2008–2010 koskevissa tiedoissa, joita 
komissio käyttää valtiontukien myöntämisperusteena; pitää myönteisenä, että komissio 
aikoo suorittaa vuonna 2016 alueellisten kartoitusten välitarkastelun;

Valtiontukia koskevien sääntöjen hallinnolliset rajoitukset koheesiopolitiikan yhteydessä

7. katsoo, että valtiontukia koskevien sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan ohjelmien 
kehyksessä olisi paremmin saavutettavissa keskittymällä tarkastelemaan laajamittaista 
tukea, yksinkertaistamalla sääntöjä, korottamalla vähämerkityksisen tuen ylärajaa sekä 
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laajentamalla valtuusasetuksen1 monialaisia ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien 
sääntöjen soveltamisalaa yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa2;

8. kehottaa uudelleen komissiota esittämään yksityiskohtaiset perusteet, joiden avulla 
merkittävät ja vähemmän merkittävät valtiontukitapaukset voidaan erottaa toisistaan;

9. katsoo, että valtiontukia koskevien sääntöjen soveltaminen koheesiopolitiikan ohjelmien 
kehyksessä taloudellista toimintaa varten hyödynnettyihin infrastruktuurihankkeisiin, 
erityisesti sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin antoi edellä mainitun tuomion 
yhdistetyissä asioissa Mitteldeutsche Flughafen ja Flughafen Leipzig/Halle vastaan 
komissio, saattaa johtaa siihen, että paikallisille ja alueellisille viranomaisille ja/tai niiden 
julkisille yksiköille aiheutuu suurempaa hallinnollista rasitusta; korostaa, että varainhoitoa 
koskevilla vaativilla säännöillä saatetaan vaarantaa näiden hankkeiden täytäntöönpano, 
mukaan lukien koheesiopolitiikkaan liittyvät vapauttamissäännöt ja 
valtiontukimenettelyyn sisältyvä valituskäytäntö;

10. kehottaa uudelleen selventämään jäsenvaltioiden ryhmäpoikkeusasetuksien mukaisesti 
myöntämien valtiontukien arviointia, koska tästä seuraa erityisiä ongelmia pk-yrityksien 
mutta myös paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä niiden yksikköjen kannalta 
vuosia 2014–2020 koskevan koheesiopolitiikan ohjelmasuunnittelun kehyksessä;

11. korostaa, että koheesiopolitiikan mukaiset yleiset ennakkoehdot edellyttävät, että komissio 
soveltaa ennakoivampaa lähestymistapaa valtiontukitapauksiin, erityisesti, mikäli 
ilmoituksen tekemisestä vapautettujen tukien koko ja soveltamisala laajenevat; tukee 
tilintarkastustuomioistuimen näkemystä, jonka mukaan komission olisi lisättävä 
tietoisuutta ilmoituksen tekemistä koskevasta velvoitteesta, edistettävä parhaita 
käytäntöjä, annettava kohdistettua tietoa erityyppisistä ilmoittamistoimista ja joko 
mahdollistettava säännöllisesti ajan tasalle saatetun palstan julkaiseminen, jossa vastataan 
usein kysyttyihin kysymyksiin komission kilpailualan verkkosivustolla, tai perustettava 
tukipalvelu, jossa vastataan suuntaviivojen tulkintaa koskeviin kysymyksiin;

12. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi parannettava toimien koordinoimista komission kanssa 
niiden toimittaman tiedon ja valmistelemien ilmoituksien laatuun ja oikea-aikaisuuteen 
nähden; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan valtiontukia koskevien, koheesiopolitiikan 
mukaisten yleisten ennakkoehtojen asianmukainen soveltaminen ja takaamaan 
valtiontukia koskevien sääntöjen parempi noudattaminen kansallisesti;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdistamaan niiden valtiontukia koskeviin 
sääntöihin liittyviä tiedotuskampanjoita erityisesti alueellisiin ja paikallisiin elimiin, joista 
monet ovat myöntäneet valtiontukia vain satunnaisesti ja joilla on tästä syystä rajallista 
tietämystä niihin sovellettavista säännöistä; kehottaa komissiota ottamaan tämän 
huomioon sen arvioidessa ennakkoehtoja, joita sovelletaan valtiontukiin jäsenvaltioissa;

14. katsoo, että vuosiksi 2014–2020 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen kehyksessä hiljattain ehdotetut tietyt säännöt – kuten vaihtoehtoiset 
skenaariot, selvä näyttö siitä, että tuki on vaikuttanut investointipäätökseen, tai ehto, jonka 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7. toukokuuta 1998.
2 Euroopan komission yleinen ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6. elokuuta 2008.
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mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin julkiset viranomaiset ovat tehneet päätöksen 
tuen myöntämisestä – jotka komissio haluaisi otettavan käyttöön tulevalla kaudella niin 
kannustimia hakeviin yrityksiin kuin jäsenvaltioihin ja niiden kansallista tasoa alempana 
oleviin hallinnollisiin rakenteisiin nähden, ovat koheesiopolitiikassa ja muissa EU:n ja 
kansallisissa politiikoissa edistetyn, yksinkertaistamista ja ”byrokratian purkamista” 
koskevan periaatteen vastaisia; muistuttaa, että mainitut säännöt saattavat johtaa siihen, 
että jotkin hankkeet suljetaan investointituen ulkopuolelle;

Alueiden houkuttelevuuden lisääminen valtiontukia koskevien sääntöjen välityksellä 

15. korostaa alueellisia ja alakohtaisia valtiontukia koskevien sääntöjen merkitystä, jotta 
houkutellaan suoria ulkomaisia investointeja EU:hun ja sen alueille ja jotta varmistetaan 
niiden maailmanlaajuinen kilpailukyky;

16. katsoo, että suurien yrityksien sulkeminen valtiontukia koskevien sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
kattamilla aloilla ei ole perusteltua, kun otetaan huomioon suurien yrityksien merkitys 
työllisyyden kannalta, niiden pk-yrityksien kanssa luomat tarjontaketjut, yhteinen 
osallistuminen tutkimukseen ja kehitykseen sekä taloudellisen kriisin yhteydessä 
omaksuma rooli; katsoo, että suurien yrityksien olemassaolo on usein keskeisessä 
asemassa pk-yrityksien kannalta, jotka hyötyvät suurien yrityksien johtamista 
yritysryppäistä ja niiden alihankintatoimista; korostaa, että tällainen päätös saattaa johtaa 
työpaikkojen menettämiseen ja taloudellisen toiminnan vähentymiseen alueilla sekä 
yrityksien siirtymiseen muille alueille sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella;

17. katsoo, että sen sijaan, että suurien yrityksien valtiontukeen liittyviä kannustimia koskeva 
tukikelpoisuus määritellään yrityksen tai sen toimialan koon perusteella, tukikelpoisuus 
olisi määriteltävä niiden työpaikkojen määrän, joita olisi mahdollista luoda kannustimen 
avulla, näiden työpaikkojen laadun tai hankkeen kestävyyden perusteella; korostaa, että 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti päätöksien, joilla määritetään, minkä erityisten 
hankkeiden avulla todennäköisimmin saavutetaan EU:n politiikkojen tavoitteet, olisi 
kuuluttava jäsenvaltioiden, kyseisten alueiden ja paikallisten hallintojen toimialaan;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto
Euroopan komissio aloitti keskustelun koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketista 
kesäkuussa 2011. Tavoitteena on edistää Euroopan unionin kilpailukykyä ja Eurooppa 2020 
-strategiaa koheesiopolitiikkaan liittyvien investointien avulla auttaen samalla vähemmän 
kehittyneitä alueita tasapainottamaan niiden kehitystä kehittyneempiin alueisiin nähden. 
Lissabonin sopimuksesta johtuvien muutoksien vuoksi koheesiopolitiikkaa koskevaan 
lainsäädäntöön sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä, minkä ansiosta Euroopan 
parlamentin on mahdollista sisällyttää poliittinen viestinsä säännöksiin. Toimielimien välisiä 
keskusteluja ei ole vielä saatettu päätökseen, ja monissa asioissa pyritään edelleen 
saavuttamaan kompromissiratkaisu.

Valtiontukiin liittyvältä kannalta tarkasteltuna koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketissa 
otetaan käyttöön koheesiopolitiikan mukaiset valtiontukia koskevat ennakkoehdot, jotka 
jäsenvaltioiden on täytettävä. Lainsäädäntöpaketin tavoitteena on varmistaa EU:n 
valtiontukisääntelyn tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen koheesiopolitiikan kehyksessä, 
ja sitä olisi sovellettava kaikentyyppiseen tukeen (mukaan lukien vähämerkityksinen tuki sekä 
rahoitusvälineiden välityksellä myönnetyt avustukset tai tuet). Komissio valvoo, että 
jäsenvaltiot noudattavat tätä ennakkoehtoa ja että kansallinen hallinto pystyy käsittelemään 
tapauksia, niihin liittyvä oikea-aikainen perintä (recovery) mukaan lukien.

Komissio käynnisti toukokuussa 2012 valtiontukia koskevien sääntöjen uudistamisprosessin 
antamalla tiedonannon valtiontukiuudistuksesta. Prosessin kolmena päätavoitteena on kasvun 
edistäminen varmistaen, että sisämarkkinat pysyvät vahvempina, dynaamisina ja kilpailuun 
perustuvina, huomion kiinnittäminen sisämarkkinoita vääristäviin merkittävimpiin 
valtiontukitapauksiin ja valtiontukimenettelyihin liittyvien päätöksien virtaviivaistaminen ja 
lukkoon lyöminen. Prosessin johdosta esitettiin uusia luonnosasiakirjoja alakohtaisia 
valtiontukia koskeviksi säännöiksi ja uusi suuntaviivaluonnos alueellisia valtiontukia 
koskeviksi säännöiksi. Kaikista näistä asiakirjoista oli mahdollista antaa palautetta helmikuun 
ja huhtikuun 2013 välisenä aikana, ja komission odotetaan hyväksyvän ne virallisesti ennen 
kesää.

Komission vuoden alussa julkaisemassa luonnoksessa alueellisia valtiontukia koskeviksi 
suuntaviivoiksi otettiin esille joitakin uusia asioita, joista tärkeimpiä ovat

 uusien suuntaviivojen alueellisen jaon uudelleen tarkasteleminen ja tukikelpoisten 
alueiden yleisen enimmäiskattavuuden alentaminen 42 prosenttiin

 tuen määrän vähentäminen ”a-alueilla”
 joidenkin uusien hallinnollisten velvoitteiden käyttöönotto, jotka tuensaajien on 

täytettävä
 suurten yrityksien sulkeminen tuen soveltamisalan ulkopuolelle ”c-alueilla” ja 

tuotannollisten investointien rajoittaminen suurten yrityksien kohdalla ”a-alueilla”.

Alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja täydennetään yleisiä ryhmäpoikkeuksia 
koskevilla tarkistetuilla säännöillä (vuoden 2013 loppupuolella), jotka yhdessä 
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vähämerkityksistä tukea koskevan säännön, olemassa olevien järjestelyjen mukaisesti 
myönnetyn tuen, tuen, jota myönnetään yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
koskevia hankkeita varten yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita koskevan 
komission päätöksen1 mukaisesti ja sen tuen kanssa, johon asetusta (EY) N:o 1370/20072

sovelletaan, luovat poikkeuksien ryhmän ennakkoilmoituksen tekemistä koskevaan 
velvoitteeseen nähden.

Euroopan parlamentilla on ollut ainoastaan neuvoa-antava, ei päätöksentekoon osallistuva 
rooli valtiontukia koskevassa uudistusprosessissa. Euroopan parlamentti ilmaisi 
huolestumisensa tällaiseen päätöksentekoon liittyvästä demokratiavajeesta 
17. tammikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa EU:n valtiontukiuudistuksesta. 
Alueelliselta kannalta tarkasteltuna päätöslauselman keskeiset kysymykset koskivat 
valtiontukeen liittyvien kannustimien merkitystä jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta 
kriisiaikana; päätöslauselmassa kehotettiin myös komissiota toimimaan ennakoivammin 
tehtäessä ero merkittävien ja vähemmän merkittävien tapauksien välillä sekä kiinnitettiin 
huomiota siihen, että 40 prosenttiin tapauksista sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, 
mikä on tilintarkastustuomioistuimen mukaan ongelmallinen asia.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi joulukuussa 2012 tuomion Leipzig-Halle-asiassa. 
Tuomioistuin päätti, että taloudellisen toiminnan muodossa tapahtuvan infrastruktuurin 
hyödyntämisen ja sen myöhempää hyödyntämistä varten tapahtuvan rakentamisen välillä 
vallitsee yhteys. Koska jäsenvaltiot katsovat yleensä, että infrastruktuurin rakentamiseen ei 
sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä (koska kyse on yleistä etua koskevasta tehtävästä), 
komissiolle jätetään usein ilmoittamatta asiasta. Näin ei kuitenkaan enää pitäisi olla, koska 
julkisesta infrastruktuurista annetussa tuomioistuimen tuomiossa on selvennetty asiaa. Tämä 
aiheuttaisi kuitenkin lisäpainetta julkisille viranomaisille, jotka rahoittavat julkisen 
infrastruktuurin rakentamista tulevan koheesiopolitiikan kehyksessä, sekä hallinnollisen 
lisärasituksen pelkoa tällaisiin hankkeisiin investoivien paikallisten ja alueellisten hallintojen 
piirissä.

Ottaen huomioon edellä mainitut kysymykset, jotka ovat sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat 
koheesiopolitiikan muotoon ja täytäntöönpanoon vuoden 2014 jälkeen, REGI-valiokunta 
päätti toteuttaa toimia ja esittää laatimansa luonnoksen Euroopan parlamentin 
päätöslauselmaksi.

Valtiontukia koskevien sääntöjen ja koheesiopolitiikan koordinointi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan koheesiopolitiikassa olisi 
keskityttävä tarkastelemaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista tilannetta asianomaisilla ja 
vähemmän kehittyneillä alueilla3. Perussopimuksessa määrätään myös, että vähemmän 
kehittyneiden alueiden rakenteellisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan pitää EU:n sisämarkkinoille soveltuvana4. Vaikka molemmilla 
EU:n politiikoilla – sekä valtiontukia että yhteenkuuluvuutta koskevilla – on toisistaan eroava 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):FI:NOT
2 Asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23. lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista.
3 SEUT-sopimuksen 174 artikla.
4 SEUT-sopimuksen 107 artikla.
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tausta, niitä yhdistävät tietyt arvot: vähemmän kehittyneiden alueiden auttaminen, niiden 
kehityksen edistäminen sekä sellaisten alueiden tukeminen, joilla elintaso on alhaisempi tai 
jotka kärsivät työttömyydestä.

EU:n toimielimien olisi pyrittävä noudattamaan koordinoitua lähestymistapaa kumpaankin 
politiikkaan nähden. Kummankin politiikan keskeisten säännösten tarkasteluun liittyvä 
tämänhetkinen aikataulu sekä niiden toisistaan eroavat hyväksyntämenettelyt eivät kuitenkaan 
mahdollista niiden välisen vuorovaikutuksen osittaistakaan selventämistä. On todennäköistä, 
että komissio hyväksyy valtiontukia koskevat säännöt eli tarkemmin sanoen aluekehityksen 
kannalta merkittävät alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat ennen koheesiopolitiikan 
lainsäädäntöpaketista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen päätökseen saattamista. 
Tämä saattaa itse asiassa johtaa eri lähestymistapojen noudattamiseen molempien 
politiikkojen kohdalla ja siihen, että ei laadita riittävän selviä, ennakoitavissa olevia ja 
joustavia sääntöjä, jotka ovat yhteensopivia koheesiopolitiikan kanssa.

Vuosiksi 2014–2020 myönnettyjen alueellisten valtiontukien alueellinen kattavuus
Uusien valtiontukia koskevien sääntöjen maantieteellisen kattavuuden uuden ylärajan 
käyttöönotto sekä tuen määrän vähentäminen ”a-alueilla” ovat alueellisia valtiontukia 
koskevien uusien suuntaviivojen keskeisimpiä kysymyksiä. Esittelijä haluaisi asettaa tämän 
kyseenalaiseksi, koska EU:ssa on esitetty huolenaiheita, joiden mukaan päätöstä ei pitäisi 
tehdä nyt.

Ensimmäisenä perusteena on kriisi ja julkisten investointien merkitys jäsenvaltioiden 
taloudellisten ongelmien kannalta. Tänä aikana myönnetty valtiontuki on keskeisessä 
asemassa aluekehityksen kannalta eikä sitä pidä aliarvioida. Kuten tilintarkastustuomioistuin 
toteaa, ”teollisuudelle ja palvelualoille (lukuun ottamatta rautateitä, muuta liikennettä, 
maataloutta ja kalataloutta) tarkoitettu valtiontuki pysytteli noin 0,5 prosentissa EU-27:n 
bruttokansantuotteesta siihen saakka, kun rahoituskriisi puhkesi vuoden 2008 toisella 
puoliskolla, mutta kasvoi 3,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta eli 410 miljardiin euroon 
vuonna 2009; tätä korkeammalla se ei ole ollut sen jälkeen, kun komissio otti vuonna 1990 
käyttöön valtiontukea koskevat selvityksensä.”1 On selvää, että valtiontukijärjestelmien ja 
-kannustimien avulla autetaan tiettyjä jäsenvaltioita ja niiden alueita ratkaisemaan 
taloudelliset ongelmat ja edistetään kasvua ja työpaikkojen luomista.

Jäsenvaltioissa vallitseva kriisi ei kuitenkaan ole ainoa peruste, jonka vuoksi 
valtiontukiuudistusta toteuttaessa on edettävä varovasti ja tosiasiat huomioon ottaen. On myös 
muita perusteita, kuten EU:n kilpailukyky maailmanmarkkinoilla verrattuna kolmansiin 
valtioihin, jotka hyötyvät höllemmistä työllisyysjärjestelyistä tai alhaisemmista 
kustannuksista, tai jäsenvaltioiden poliittinen ja sosiaalinen tilanne. Näiden olisi oltava 
riittävän painokkaita perusteita, jotta torjutaan vuosiksi 2014–2020 annettujen alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen alkuperäistä vähentämispyrkimystä tai tuen määrän 
rajoittamista alueilla. Valtiontukiuudistuksen yhteydessä on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden ja alueiden realistinen tilanne sekä ymmärrettävä, millainen vaikutus uusilla 
säännöillä on kansallisen tason alapuolisella tasolla.

Tilanne on myös hyvin vaikea alueilla, joita aluetukikartat eivät kata. Jollei näitä alueita tueta 
                                               
1 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 15: Efficiency of Commission in assessing State Aid. 2011.
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koheesiopolitiikan siirtymäalueiden kaltaisen erityisen turvaverkon avulla, tilannetta 
pidettäisiin epäoikeudenmukaisena ja se saattaisi vaikeuttaa Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamista näillä alueilla. Ongelma voitaisiin ratkaista esimerkiksi siten, että kaikkia 
nykyisiä ”a-alueita” kohdeltaisiin ”c-alueina” riippumatta niiden virallisesta taloudellis-
tilastollisesta tilanteesta.

Valtiontukia koskevien sääntöjen hallinnolliset rajoitukset koheesiopolitiikan yhteydessä
Valtiontukia koskevien sääntöjen tehokkaan ja helpomman soveltamisen takaamiseksi 
koheesiopolitiikan kehyksessä on tärkeää, että valtiontukiuudistuksessa keskitytään 
laajamittaiseen tukeen ja sääntöjen yksinkertaistamiseen. Tämä voidaan saavuttaa 
korottamalla vähämerkityksisen tuen ylärajaa tai laajentamalla valtuusasetuksen1 monialaisia 
ryhmiä ja ryhmäpoikkeuksia koskevien sääntöjen soveltamisalaa yleisessä 
ryhmäpoikkeusasetuksessa2.

Tämä edellyttää myös, että komissio ja jäsenvaltiot parantavat poikkeussääntöjen 
täytäntöönpanoa. Komission olisi selvennettävä, mitä kriteerejä sovelletaan tärkeisiin ja 
vähemmän tärkeisiin tapauksiin, kun taas jäsenvaltioiden olisi annettava oikea-aikaista ja 
tyhjentävää tietoa, kun tuensaajat esittävät kysymyksiä yksittäisissä asioissa. Esittelijä katsoo, 
että komission lähestymistavan olisi oltava ennakoivampi ja lisättävä tietoisuutta valtiontukiin 
liittyvissä tapauksissa, erityisesti sellaisten paikallisten ja alueellisten viranomaisten kohdalla, 
jotka myöntävät valtiontukia vain satunnaisesti.

Unionin tuomioistuimen annettua tuomion yhdistetyissä asioissa Mitteldeutsche Flughafen ja 
Flughafen Leipzig/Halle vastaan komissio jäsenvaltiot sekä paikalliset ja alueelliset 
viranomaiset odottavat valtiontukiin liittyvän hallinnon ja byrokratian lisääntyvän niiden 
hallinnoidessa hankkeita koheesiopolitiikan kehyksessä. Tämä pätee erityisesti hankkeisiin, 
joissa keskitytään laajempaan infrastruktuuriin, tulevaa taloudellista toimintaa silmällä pitäen.

Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa kiinnitetään huomiota alustavien prosessien ja 
ilmoitusprosessien pitkittymiseen. Päätöksen tekeminen kestää kuusi kuukautta 40 prosentissa 
tapauksista. Komissio käyttää usein oikeuttaan pyytää selventäviä tietoja jäsenvaltiolta 
yleensä lähellä lakisääteistä määräaikaa. Koska jäsenvaltio ei useimmissa tapauksissa vastaa 
ajoissa ja pitkittää vastaamista, prosessista tulee sietämättömän pitkä. Sama pätee 
muodolliseen tutkintamenettelyyn: valitusmenettely kestää hyvin pitkään eikä ole riittävän 
avoin. Tästä syystä paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla saattaa olla vaikeuksia panna 
täytäntöön ehdottomia varainhoitosääntöjä, koheesiopolitiikkaan liittyvä vapauttamissääntö 
mukaan lukien.

Uudet valtiontukia koskevat säännöt asettavat kyseenalaiseksi aikomuksen yksinkertaistaa 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa. Ennakkoilmoituksen tai ilmoituksen tekemisen lisätarve 
myös Euroopan aluekehitysrahaston tai koheesiorahaston infrastruktuurihankkeiden 
kehyksessä lisää hankkeisiin liittyvää byrokratiaa. Hallinnon osuutta suunnitellaan lisättävän 
myös yrityksien kohdalla vuosiksi 2014–2020 annettujen alueellisia valtiontukia koskevien 
sääntöjen kehyksessä esimerkiksi siten, että otetaan käyttöön vaihtoehtoiset skenaariot, 
vaatimus selvästä näytöstä siitä, että tuki on vaikuttanut investointipäätökseen, tai ehto, jonka 
                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7. toukokuuta 1998.
2 Euroopan komission yleinen ryhmäpoikkeusasetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6. elokuuta 2008.
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mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin julkiset viranomaiset ovat tehneet päätöksen tuen 
myöntämisestä. Koska menettelyt ovat jo nyt pitkäkestoisia eikä jäsenvaltioilla usein ole 
tietoa siitä, mitä niiden olisi arvioitava ja miten, tilanne saattaa itse asiassa johtaa siihen, että 
jotkin hankkeet suljetaan investointituen ulkopuolelle.

Alueiden houkuttelevuuden lisääminen valtiontukia koskevien sääntöjen välityksellä 
Mahdollisuus tarjota kannustimia jäsenvaltioille joko esimerkiksi avustuksien, 
verovähennyksien, kannustinpalkkioiden, lainojen tai takuiden muodossa lisäävät usein 
mainittujen alueiden houkuttelevuutta suorien ulkomaisten investointien kannalta. 
Luonnoksissa alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi katsotaan kuitenkin, että 
ehtoja olisi rajoitettava aloilla, joilla voidaan myöntää tukea suurille yrityksille. Luonnoksissa 
mahdollistetaan suurten yrityksien sulkeminen ulkopuolelle ”c-alueilla” ja rajoitetaan 
tuotannollisia investointeja ”a-alueilla”. Komission laatiman luonnoksen mukaan näillä 
alueilla olisi sallittava pk-yrityksien tuotannolliset investointitoimet ja niitä olisi rajoitettava 
suurten yrityksien kohdalla.

Tämä päätös on kuitenkin sidoksissa myös koheesiopolitiikkaan. Komissio ehdotti 
toukokuussa 2011 annetussa luonnoksessa asetukseksi Euroopan kehitysrahastosta suurien 
yrityksien yleistä sulkemista tuotannollisten investointien ulkopuolelle. Sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto kuitenkin vastustivat tätä ja ilmaisivat toimielinten välisissä 
neuvotteluissa kannattavansa tiettyjen investointialan prioriteettien tarjoamista myös suurille 
yrityksille ja niiden tuotannollisia investointeja varten.

Uusissa alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa olisi tarkasteltava Euroopan 
aluekehitysrahastosta käytävien neuvottelujen etenemistä sekä viestiä, jonka molemmat 
toimielimet lähettävät muiden kuin pk-yrityksien osallistumista aluekehitykseen koskevaan 
kantaansa nähden. Näkemys, jonka mukaan siitä, mille yrityksille olisi tai ei olisi 
myönnettävä tukea alueellisten valtiontukea koskevien suuntaviivojen kattamilla aloilla, olisi 
päätettävä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kansallisella tai sitä alemmalla tasolla, on 
merkityksellinen. Esittelijä katsoo kuitenkin myös, että tuen myöntämisperusteena ei pitäisi 
käyttää yrityksen kokoa vaan sitä, miten se edistää aluekehitystä, työllisyyttä, investointien 
laatua tai hankkeen kestävyyttä.


