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Alueiden komitea, joka

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 21. huhtikuuta 2005 Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 265 artiklan nojalla tekemän päätöksen pyytää alueiden komitean lausunto aiheesta 
"Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistaminen",

ottaa huomioon puheenjohtajansa 19. toukokuuta 2005 tekemän päätöksen antaa lausunnon 
valmistelu "alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka" -valiokunnan tehtäväksi,

ottaa huomioon Euroopan komission kilpailuasioiden pääosaston epävirallisen neuvotteluasiakirjan 
aluetuen suuntaviivojen tarkistamisesta,

ottaa huomioon komission tiedonannon "Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä 
kertomus" (COM(2004) 107 final),

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004) 492 lopullinen –
2004/0163 AVC) sekä Euroopan komission muut asetusehdotukset, jotka koskevat koheesiorahastoa 
(KOM(2004) 494 lopullinen – 2004/0166 AVC) ja Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) 
(KOM(2004) 495 lopullinen – 2004/0167 COD),

ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta "Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä 
kertomus" (CdR 120/2004 fin)1,

ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja 
rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013" (CdR 162/2004 fin),

ottaa huomioon Barcelonassa ja Göteborgissa kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen päätelmät, 
joissa jäsenvaltiot sopivat valtiontukien määrän vähentämisestä Euroopan unionissa suuntaamalla 
niitä yleistä etua koskeviin kohteisiin, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus mukaan lukien,

ottaa huomioon "alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka" -valiokunnan 29. huhtikuuta 2005 
hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 77/2005 rev. 1), jonka esittelijä oli Asturiasin aluevaltuuston 
puheenjohtaja Vicente Álvarez Areces (ES/PSE),

  
1

EUVL C 318, 22.12.2004, s. 1.
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sekä katsoo seuraavaa:

1) Yhteenkuuluvuuden tavoite määritellään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
158 artiklassa seuraavasti: "Edistääkseen koko yhteisön sopusointuista kehitystä yhteisö kehittää ja 
harjoittaa toimintaansa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi." Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen III-220 artiklassa tavoitetta laajennetaan lisäämällä siihen 
alueellinen ulottuvuus.

2) Vaikka EY:n perustamissopimuksen määräysten mukaan valtiontuet yleensä vääristävät 
kilpailua2, aluetuet ovat perusteltuja, kun ne on tarkoitettu tietyille alueille ja kun niiden erityisenä 
tavoitteena on kyseisten alueiden kehittäminen3.

3) Alueellisia valtiontukia koskeva sääntelykehys voi olla arvokas väline, jolla osaltaan 
edistetään tulojen ja vaurauden tasapuolista jakautumista unionin alueella eurooppalaisen 
taloudellisen ja sosiaalisen suunnitelman puitteissa ja luodaan näin aiempaa paremmat lähtökohdat 
kestävälle talouskasvulle. 

4) Kun otetaan huomioon, että aluetuet ovat seikka, joka vaikuttaa – ei tosin ainoana tekijänä –
investointien sijoittautumiseen, ja yritysten siirtymistä koskeva ilmiö on havaittavissa niin unionin 
sisämarkkinoilla kuin kansainväliselläkin tasolla, viranomaisten valtiontukiin liittyviä toimia on 
tarkasteltava kahdesta eri näkökulmasta: sekä unionin tasolla että ottamalla vertailukohdaksi 
maailmanlaajuistumisen ilmiö. 

5) Jotta Lissabonissa asetetut tavoitteet saavutettaisiin, aluetuet voivat olla 
tarkoituksenmukainen väline edistettäessä elinkeinopolitiikan kehittämistä tasapainoisella tavalla 
koko EU:n alueella sekä pyrittäessä laadukkaita työpaikkoja luovaan kestävään kasvuun,

hyväksyi 6.–7. heinäkuuta 2005 pitämässään 60. täysistunnossa (7. päivän kokouksessa) 
seuraavan lausunnon.

*

*          *

  
2

EY:n perustamissopimuksen 87 artikla.

3
Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat (98/C74/06), EYVL C 74, 10.3.1998.
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I Alueiden komitean kanta

1. Yleistä

Alueiden komitea

1.1 katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa asetettujen, taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden noudattamista ajatellen alueelliset 
valtiontuet ovat väline, jota viranomaiset voivat käyttää kehittääkseen talous- ja 
elinkeinopolitiikkaansa. Kyseistä viranomaisille myönnettyä toimivaltaa tulisi koordinoida, 
jotta vältettäisiin erojen kasvaminen maiden ja alueiden välillä.

1.2 katsoo, että valtiontuen tulisi olla entistä paremmin kohdennettua ja että sillä tulisi olla 
seuraavat kolme selkeää tavoitetta:

a. markkinahäiriöiden tasoittaminen vääristämättä kuitenkaan samalla kilpailua
b. alueiden välisten erojen vähentäminen
c. yritysten ja alueiden kilpailukyvyn edistäminen.

Aluetuki on osoittautunut tehokkaaksi näistä tavoitteista ensimmäisen ja toisen osalta, kuten 
Euroopan komission käytössä olevista tutkimuksista on käynyt ilmi, mutta kolmas tavoite 
saattaa edellyttää horisontaalisten tukien kaltaista aiempaa valikoivampaa tukea (esimerkiksi 
tutkimus ja kehitys, ympäristö, koulutus, työllisyys ja pk-yritykset). Kaikkia kyseisenlaisia 
tukia tulisi kuitenkin koordinoida niiden tavoitteiden ja täytäntöönpanon osalta, ja ne tulisi 
suunnata siten, että koheesiotavoitteet voidaan saavuttaa koko unionin alueella.

1.3 katsoo, että kaikkien tietylle alueelle myönnettävissä olevien tukien tulee sisältyä 
aluekehitystä koskeviin strategiasuunnitelmiin, joissa etusija annetaan aluekehitystä selkeästi 
edistäville hankkeille. Kyseiset tuet yhdessä muiden taloudellisten ja elinkeinoelämään 
liittyvien tekijöiden kanssa vaikuttavat yritysten sijoittautumista koskeviin päätöksiin sekä 
alueellisen kilpailukyvyn kohentumiseen.

1.4 katsoo, että koheesiopolitiikalla on viime vuosina saavutettu myönteisiä tuloksia ja että 
alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat sekä suuriin investointihankkeisiin tarkoitettuja 
monialaisia tukia koskevat suuntaviivat ovat auttaneet saavuttamaan unionin aluepolitiikkaa 
koskevat tavoitteet. Siksi Euroopan komission rooli valtion viranomaisten myöntämien tukien 
valvonnassa on erittäin merkittävä muita epäedullisemmassa asemassa oleville alueille. 

1.5 katsoo, että tasapainoisen kehityksen saavuttamiseksi unionin eri alueiden välillä tulisi 
huomata, että unionin alueet voidaan niiden kahden keskeisen ongelman perusteella jakaa 
kahteen ryhmään seuraavasti:

− alueet, joilla on taloudellisen kehityksen aikaansaamiseen ja lähentymistavoitteen 
saavuttamiseen liittyviä erityisvaikeuksia unionin tasolla
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− edellä mainittuja alueita vauraammat korkeamman tulotason alueet, joiden on 
parannettava kilpailukykyyn liittyviä valmiuksiaan sekä Euroopan kilpailukykyisempiin 
alueisiin nähden että kansainvälisellä tasolla.

a) Arvio viime vuosina myönnetyistä valtiontuista

Alueiden komitea

1.6 panee merkille, että useat tutkimukset ovat osoittaneet, että viime vuosina tukien määrä on 
ollut laskusuunnassa kehityksessä jäljessä olevilla alueilla, kun taas muita 
kilpailukykyisemmät alueet ovat lisäämässä elinkeinotoiminnalle annettavaa tukea 
kehittämällä erilaisia valtiontukijärjestelmiä, jotka sisältyvät perustamissopimuksessa 
mainittujen eri poikkeusten piiriin. Tästä on aiheutunut ei-toivottuja seurauksia sekä 
aluetukien tehokkuuden huomattavan heikkenemisen johdosta että siitä syystä, että 
valtiontukiin käytettävien julkisten varojen kokonaismäärä on kasvanut yhteisön tasolla. 

b) Säännöt

Alueiden komitea

1.7 kannattaa seuraavia yleisiä periaatteita, joita komissio soveltaa alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen tarkistamisen yhteydessä:
− tukien keskittäminen (25-jäsenisen EU:n) köyhimmille alueille
− kaikkien alueiden kilpailukyvyn turvaaminen tarkistetun Lissabonin strategian 

tavoitteiden mukaisesti
− jatkuvuuden turvaaminen siten, että siirtyminen nykyisestä järjestelmästä uuteen 

järjestelmään tapahtuu mahdollisimman kivuttomasti.
Komitea haluaisi kuitenkin lisätä luetteloon vielä yhden periaatteen:
− yhteensopivuus tulevien rakennerahasto-ohjelmien kanssa.

1.8 katsoo, että aluetuen suuntaviivat muodostavat säädöspuitteet horisontaalista ja alakohtaista 
tukea koskevien muiden säädösten koordinoimiseksi sen lisäksi, että niihin voidaan viitata 
vastattaessa valtiontukisäännösten soveltamisesta usein esitettyihin moniin kysymyksiin. 
Valtiontuen muita välineitä on tarkistettava siten, että pyritään tukemaan koheesiotavoitteen 
saavuttamista ja supistamaan valtiontuen kokonaismäärää yhteisössä, kuten Tukholmassa ja 
Barcelonassa kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen päätelmissä todetaan.

1.9 katsoo, että komission ehdotus aluetukea koskevien uusien suuntaviivojen sisällyttämiseksi 
asetukseen, joka koskee ilmoitusvelvollisuudesta vapauttamista, voisi selkeyttää ja 
yksinkertaistaa valtiontukisäännöksiä, mikä on ollut pyrkimyksenä. Komitea suosittelee 
kuitenkin, että uusissa säännöissä määritellään selkeästi tukikelpoisiin investointeihin 
sovellettavat perusteet, vaatimukset ja rajoitukset.
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1.10 katsoo, että ehdotus suurien investointihankkeiden monialaista tukea koskevien unionin 
suuntaviivojen sisällyttämisestä aluetukea koskeviin suuntaviivoihin saattaisi omalta osaltaan 
yksinkertaistaa sovellettavia säännöksiä.

c) Komission ehdotuksessa esitetyt uudet enimmäismäärät

Alueiden komitea

1.11 kiinnittää huomiota komission ehdottamiin tuen enimmäismääriin, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden Tukholmassa ja Barcelonassa pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa 
tekemiin sitoumuksiin. Komitea on kuitenkin sitä mieltä, että komission 
neuvotteluasiakirjoissa esitettyä ehdotusta vähentää tukien enimmäismääriä yleisellä tasolla ei 
ehkä voida sovittaa yhteen – etenkään tietyillä alueilla – Lissabonin strategian 
kunnianhimoisten tavoitteiden eikä unionin laajentumisen vaikutusten johdosta tarvittavien, 
yhteenkuuluvuuden edellyttämien toimien kanssa. Komitea katsoo, että tukitasojen yleistä 
alentamista koskeva tavoite voitaisiin saavuttaa tavalla, joka on paremmin Euroopan 
poliittisen hankkeen mukainen, eli suuntaamalla tuki uudelleen entistä valikoidumpien 
horisontaalisten yhteenkuuluvuutta koskevien perusteiden mukaan, kuten Eurooppa-
neuvostojen kokouksissa on todettu.

1.12 katsoo, että tukien enimmäistasoja tulisi vähentää asteittain ottamalla huomioon monet 
alueiden taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat tekijät.

1.13 katsoo, että komission on harkittava sellaisia siirtymäkauden toimenpiteitä alueellisia 
valtiontukia varten, jotka ovat alueiden uusien taloudellisten tilanteiden sekä unionin 
koheesiopolitiikan uusien tavoitteiden kannalta johdonmukaisia. Näin mahdollistetaan se, että 
siirtymävaiheessa oleviin alueisiin sovelletaan tuen asteittaista alenemista, mikä auttaa niitä 
sopeutumaan siihen, että ne menettävät mahdollisuutensa käyttää valtiontukia 
aluekehityspolitiikan välineenä. 

1.14 katsoo, että koko unionin aluetta koskeva taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus voidaan saavuttaa ainoastaan, mikäli eri tilanteita käsitellään eri tavoin. 
Tässä mielessä aluetukien avulla voitaisiin tasoittaa epäsuotuisia olosuhteita, joista unionin 
tietyt alueet kärsivät.

Indikaattorit

1.15 korostaa sitä, että komissio aikoo säilyttää EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa esitetyn alueluokituksen, joka perustuu bruttokansantuotteeseen. Aluetuen 
perusteet ja kartat yhdenmukaistetaan näin rakennerahastojen jakoperusteiden kanssa.

1.16 katsoo, että ilman tukea jäävät alueet tulisi luokitella niiden kilpailukyvyn mukaan. Niiden 
kilpailukyvyn tason määrittämisessä voidaan käyttää muitakin indikaattoreita kuin perinteistä 
BKT:ta. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan hengen ja unionin koheesiopolitiikan 
tavoitteiden mukaista lienee sisällyttää viitearvoihin alueiden työllisyysaste. On hyvä pitää 
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mielessä, että Lissabonin sopimuksissa tavoitteelliseksi indikaattoriksi asetettiin 
työllisyysaste. Komissio voisi kuitenkin tutkia muidenkin indikaattorien 
käyttömahdollisuuksia. Tällaisia ovat esim. työttömyysaste, väestön ikääntyminen sekä T&K-
kapasiteetti.

Netto- ja bruttoavustus

1.17 katsoo, että komission ehdotus tuen enimmäisosuuden asettamisesta bruttoavustusten 
perusteella (toisin kuin edellisellä kaudella, jolloin erilaiset verotusjärjestelmät otettiin 
huomioon nettoavustusekvivalenttia [NAE] käyttävän kaavan avulla) lisää eroja yritysten 
saamien tukien välillä sen sijaan, että se vähentäisi tuen kokonaismäärää, kuten komissio 
väittää, kun otetaan huomioon eri maiden verotusjärjestelmät koheesiokriteerien sijasta. Tässä 
yhteydessä tulisi huomata, että verorasite vaihtelee suuresti EU:n 25 jäsenvaltion välillä.

1.18 katsoo, että yksinkertaistaminen yksistään ei ole riittävä peruste nettoavustusekvivalenttia 
käyttävän laskumenetelmän poistamiselle. Kyseinen laskumenetelmä, joka perustuu kuluvan 
ohjelmakauden aikana yleisesti käytetyn laskukaavan soveltamiseen, ei merkittävästi mutkista 
tuen hallinnointia. NAE-laskentamenetelmää tulisi käyttää myös siitä syystä, että siten 
voitaisiin määrittää valtiontukien todellinen vaikutus aluekehitykseen.

2 Alueet, joihin voitaisiin soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa säädettyä poikkeusta 

Alueiden komitea

2.1 panee merkille, että komissio ehdottaa tuen enimmäismäärien alentamista sekä tuen 
eriyttämistä asukaskohtaiseen BKT:een perustuvien kolmen eri ryhmän mukaan. Lisäksi se 
suunnittelee lisätukia pienille ja keskisuurille yrityksille. Komitea esittää, että kyseistä 
säännöstä tarkistettaisiin niin, että valtiontukien yleistä vähentämistä koskeva tavoite 
saavutettaisiin suuntaamalla tukia pikemminkin aiempaa valikoidumpien (horisontaalisten ja 
koheesioon liittyvien) perusteiden mukaan kuin alentamalla tuen enimmäismääriä.

2.2 esittää, että erityistä huomiota kiinnitettäisiin alueiden erilaisiin olosuhteisiin.

2.3 ilmaisee komissiolle olevansa tyytyväinen syrjäisimpien alueiden kohteluun, jossa otetaan 
huomioon perustuslakisopimuksen määräykset (entisen 87 artiklan 3 kohdan a alakohta).

2.4 toteaa kuitenkin, ettei komissio ole ottanut erityisesti huomioon muun muassa saaristo- ja 
vuoristoalueiden, harvaan asuttujen alueiden, maaseutualueiden, rajaseutualueiden tai 
teollisuuden muutosprosessissa olevien alueiden asemaa. Kaikilla näillä alueilla on 
rakenteellisia rajoitteita, jotka vaikeuttavat niiden kehitystä.
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2.5 tähdentää, että alueet, jotka kärsivät laajentumisesta johtuvasta tilastovaikutuksesta, on 
otettava 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan piiriin ohjelmakauden ajaksi4. Komitea muistuttaa, 
että komission laatimaan uuteen koheesiopolitiikkaan sisältyvä lähentymistavoite koskee 
kehityksessä jälkeen jääneitä valtioita ja alueita, joihin lukeutuvat laajentumisesta johtuvasta 
tilastovaikutuksesta kärsivät alueet.

2.6 katsoo, että valtiontukien osalta asukaskohtaista BKT:ta koskevasta 75 prosentin raja-arvosta 
tulisi luopua niiden alueiden kohdalla, jotka kärsivät tilastovaikutuksesta, samaan tapaan kuin 
rakennerahastojen yleisistä määräyksistä annettavan asetuksen 5 artiklassa säädetään. Näin 
komission säädösehdotuksissa mainittu lähentymistavoite vastaisi täysin aluetukikarttaa. 
Tukikartalla tilastovaikutuksesta kärsivät alueet eroaisivat muista lähentymistavoitteen piiriin 
kuuluvista alueista vain siten, että niiden tuki-intensiteetti olisi alhaisempi. Tilanne olisi 
samantapainen kuin rakennerahastotukia myönnettäessä.

2.7 Päinvastaisessa tapauksessa kyseiset alueet saisivat lisärangaistuksen, sillä alueiden luokittelu 
87 artiklan 3 kohdan c tai a alakohtaan vaikuttaa nykyisten valtiontukisääntöjen mukaisesti 
muuhunkin kuin tukiosuuden enimmäismäärään, kuten jäljempänä kohdassa 2.12 todetaan. 
Luokittelu aiheuttaisi ongelmia myös siihen, millaista lähentymistavoitteen mukaista 
rakennetukea alueille myönnettäisiin, jos tavoitteen piiriin kuuluvat tukikelpoiset alueet 
luokitellaan perustamissopimuksen 87 artiklassa eri alakohtiin.

a) Tietyille alueille myönnettävät korotetut tuet

Alueiden komitea

2.8 katsoo, että korotettujen tukien myöntämistä tulisi harkita myös alueille, jotka kärsivät 
luonnonoloista johtuvista, maantieteellisistä tai väestöön liittyvistä haitoista. Näihin alueisiin 
kuuluvat

− maaseutualueet
− teollisuuden muutosprosessissa olevat alueet
− alueet, jotka kärsivät vakavista tai pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista ja joita 

ovat 
• pohjoisimmat alueet, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen
• saaristoalueet
• rajaseutualueet
• vuoristoalueet.

  
4

Kuten AK:n lausunnossa aiheesta "Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus" (CdR 120/2004) todetaan.
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b) Toimintatuki

Alueiden komitea

2.9 huomauttaa, että aluetukea koskevissa nykyisissä suuntaviivoissa todetaan seuraavaa: 
"Poikkeustapauksissa nämä tuet voivat osoittautua riittämättömiksi alueellisen kehityksen 
käynnistämisen kannalta, kun kyseisellä alueella esiintyvät rakenteelliset haittatekijät ovat 
liian suuria. Ainoastaan tällaisissa tapauksissa aluetukia voidaan täydentää toimintatuilla."5

2.10 muistuttaa, että olosuhteet, joita on arvioitava, jotta voidaan ratkaista, ovatko rakenteelliset 
haittatekijät "liian suuria", esitetään perustuslakisopimuksen III-220 artiklassa.

2.11 panee merkille, että ehdotuksessa aluetukia koskeviksi uusiksi suuntaviivoiksi syrjäisimpiin 
alueisiin ja harvaan asuttuihin alueisiin ei sovelleta toimintatukea koskevaa yleistä kieltoa. 
Siinä ei kuitenkaan viitata muihin ilmeisiin rakenteellisiin haittatekijöihin, kuten sellaisiin 
haittatekijöihin, joista saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueet kärsivät. Olisi johdonmukaista, 
että kyseisiltä pysyvistä haittatekijöistä kärsiviltä alueilta ei edellytettäisi toimintatukien 
asteittaista vähentämistä ja tilapäisyyttä.

c) Muut seuraukset alueille, jotka eivät enää kuulu 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan piiriin

Alueiden komitea

2.12 korostaa sitä, että kun tietyt alueet luokitellaan 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
ulkopuolelle, niiden tukiosuudet eivät ainoastaan alene, vaan ne menettävät myös moniin 
horisontaalisiin tai alakohtaisiin tukiin sisältyvät lisätuet sen lisäksi, että ne menettävät 
tiettyjä, esimerkiksi toimintatukeen, vaikeuksissa oleville yrityksille suunnattuun tukeen ja 
tilapäistukeen liittyviä kieltoja tai rajoituksia koskevat vapautukset.

2.13 kehottaa komissiota tutkimaan, voivatko alueet, jotka kärsivät luonnonoloista johtuvista, 
rakenteellisista tai väestöön liittyvistä haittatekijöistä ja joita ei enää luokitella 87 artiklan 
3 kohdan a alakohtaan kuuluviksi, saada kyseisenlaisille alueille myönnettävän 
suosituimmuuskohtelun.

  
5

Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat (98/C74/06), johdannon viides kappale.
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3 Alueet, joihin voitaisiin soveltaa EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan 
c alakohdassa säädettyä poikkeusta 

Alueiden komitea

3.1 on tyytyväinen siihen, että komissio on halukas mukauttamaan 87 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan piiriin kuuluvilla tukialueilla asuvan väestön osuutta ottamalla mukaan kaikki ne 
alueet, jotka eivät enää kuulu 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalan piiriin. 
Komitea katsoo kuitenkin, että laajentumisesta johtuvasta tilastovaikutuksesta kärsivien 
alueiden tulisi joka suhteessa kuulua 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan piiriin, eikä niitä siitä 
syystä tulisi sisällyttää kyseiseen alaluokkaan.

3.2 muistuttaa, että kuten koheesiota käsittelevää kolmatta kertomusta koskevassa AK:n 
lausunnossa todetaan, "luonnollisesta vaikutuksesta kärsiviin alueisiin" (alueet, joihin ei 
niiden talouskasvun johdosta enää sovelleta 87 artiklan 3 kohdan a alakohtaa) tulisi soveltaa 
"tukikauden aikana EU:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan sijaan 
87 artiklan 3 kohdan c alakohtaa". Kyseisen siirtymäkauden tuen olisi oltava porrastukseltaan 
ja intensiteetiltään samanlainen kuin sen tuen, jota sovelletaan tilastovaikutuksista kärsiviin 
alueisiin.

3.3 katsoo, että niiden alueiden osalta, joihin sovelletaan 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
poikkeusta (alueet, jotka menettävät a alakohtaan perustuvan erityisasemansa), tulisi ottaa 
huomioon seuraavanlaiset erityistapaukset:

− alueet, joihin ei enää sovelleta 87 artiklan 3 kohdan a alakohtaa taloudellisista syistä 
kohdassa 3.2 mainitun siirtymäkauden päätyttyä

− alueet, jotka menettävät a alakohtaan perustuvan erityisasemansa ja jotka ovat lisäksi

• harvaan asuttuja alueita
• saaristoalueita, rajaseutualueita tai vuoristoalueita
• maaseutualueita tai teollisuuden muutosprosessissa olevia alueita.

3.4 katsoo, että edellä mainituille alueille tulisi myöntää yleiselle tuelle asetetun enimmäismäärän 
ylittävää korotettua tukea.

3.5 esittää lisäksi, että vakavista taloudellisista ongelmista kärsivät alueet olisivat tilapäisesti 
tukikelpoisia 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Tällöin kyse olisi merkittäviin 
rakennemuutostoimiin liittyvistä tilanteista (kuten suuren yrityksen sulkemisesta, jonka 
seurauksena menetetään lukuisia työpaikkoja).

3.6 esittää lisäksi, että alueisiin, joiden katsotaan kärsivän jostakin edellä mainitusta 
haittatekijästä ja joiden asukaskohtainen BKT ei ylitä 100:aa prosenttia unionin keskiarvosta 
tai joiden työllisyysaste on epätavallisen alhainen, sovelletaan tilapäisesti 87 artiklan 3 
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kohdan c alakohtaa. Komission tulisi tarkistaa säännöllisesti alueelliset taloudelliset 
indikaattorit, jotta voidaan ajantasaistaa aluetukien suuntaviivojen nojalla tukea saavien 
alueiden luokitus huomioon ottaen talouden kasvu ja työttömyysaste.

3.7 kehottaa sisällyttämään kaikki 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan ulkopuolelle jäävät harvaan 
asutut alueet ja saaret 87 artiklan 3 kohdan c alakohtaan ja sallimaan kuljetusalalle 
myönnettävän toimintatuen, joka ei olisi asteittain vähenevää tai tilapäistä.

3.8 katsoo, että kunkin alueen erilaisia ongelmia tulee arvioida monien eri kriteerien pohjalta 
alueen kilpailukyky- ja talouskehityspotentiaalin määrittämiseksi ja että valtiontukea tulisi 
myöntää joustavasti kyseisten kriteerien perusteella.

4 Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteiden nojalla tukikelpoiset alueet

Alueiden komitea

4.1 on tyytyväinen komission päätökseen soveltaa aihekohtaista lähestymistapaa valittuihin 
maantieteellisiin alueisiin perustuvan lähestymistavan sijasta, jotta johdonmukaisuus kilpailu-
ja aluepolitiikan sekä Lissabonissa ja Göteborgissa sovittujen tavoitteiden välillä 
varmistetaan.

4.2 puhuttaessa säädöksestä, jonka nojalla 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan ulkopuolelle 
jätetyt alueet voivat saada horisontaalisia tukia Eurooppa-neuvoston viime kokouksissa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti, komitea huomauttaa, että taloudelliset olosuhteet ja 
alueelliset erot on mahdollisesti otettava huomioon, jotta aluepolitiikan tavoitteet voidaan 
saavuttaa.

4.3 ehdottaa siitä syystä, että alueet luokiteltaisiin niiden kilpailukyvyn tason mukaan, jotta 
horisontaalisia tukia voitaisiin myöntää porrastetusti.

4.4 katsoo, että aluetuen uusiin suuntaviivoihin tulisi sisällyttää perusteet tukea ilman jäävien 
alueiden luokittelemiseksi ja että horisontaalisia tukia koskevissa puitteissa tulisi sallia 
aluetuen suuntaviivoissa esitettyyn luokitukseen perustuva suosituimmuuskohtelu alueille, 
joiden kilpailukyky on muita alueita heikompi, jotta kilpailu- ja aluepolitiikka olisivat todella 
yhtenäisiä. Suosituimmuuskohtelussa voisi olla kyse horisontaalisissa puitteissa tarjottavasta, 
tukien enimmäismäärät ylittävistä lisätuista.

4.5 kiinnittää komission huomiota siihen, että sen viimeisimmässä aluetuen enimmäismääriä 
koskevassa ehdotuksessa esitetty ainoa tukiosuuden lisäys koskee pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä alueilla, jotka eivät ole tukikelpoisia. Tämä on ristiriidassa tietyille tukikelpoisille 
alueille suunnitellun tuen huomattavan vähentämisen kanssa (etenkin alueet, jotka kärsivät 
tilastovaikutuksesta, ja luonnollisesta vaikutuksesta). 
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4.6 katsoo, että perustamissopimuksessa määritellyt koheesiopolitiikkaa koskevat tavoitteet 
edellyttävät vallitsevien eri olosuhteiden ja ongelmien mukaisia eriytettyjä toimia. Komitea 
kehottaa komissiota määrittelemään kullakin alueella sen kehitystason sekä kilpailukyvyn 
perusteella tarvittavat eri toimet. 

4.7 tuo esille tukea vaille jäävät alueet, joilla on yhteinen maaraja toisen, tukea saavan alueen 
kanssa. Komitea esittää, että kyseisenlaisissa tapauksissa naapurialueiden saamien 
tukiosuuksien välisen erotuksen enimmäisrajan asettamisen lisäksi otetaan huomioon muita 
muuttujia, joiden avulla verrataan alueiden taloudellisia ja kilpailukykyyn liittyviä 
valmiuksia. Näin estettäisiin tilanteet, jotka unionin koheesiopolitiikan kannalta eivät ole 
perusteltavissa. 

4.8 kehottaa asettamaan valtiontukien kokonaismääriä koskevat ylärajat alueellisen kilpailukyvyn 
tason mukaan. Ne voitaisiin määrittää asukaskohtaisen BKT:n tai väestömäärän perusteella.

5 Aluetuki ja horisontaaliset puitteet

Alueiden komitea

5.1 esittää, että Lissabonin ja Göteborgin huippukokouksissa asetettujen strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi horisontaalista tukea (esimerkiksi tutkimus ja kehitys, ympäristö, työllisyys, 
koulutus ja pk-yritykset) myönnetään etenkin niille alueille, joiden taloudellisen kehityksen 
tai kilpailukyvyn taso on muita alueita alhaisempi. Tästä syystä tulisi erityisesti painottaa 
alue- ja horisontaalisia tukia sääntelevien monien eri säädösten koordinointia. 

5.2 esittää, että sekä tukea saavien että sitä vaille jäävien alueiden osalta tulisi harkita 
horisontaalisissa tukikehyksissä asetetut enimmäismäärät ylittäviä lisätukia porrastetusti ja 
alueiden erilaisten olosuhteiden mukaan sekä painottaa erityisesti suuremman joustavuuden 
sallimista myönnettäessä tukia teknologian innovointikeskuksille.

5.3 katsoo, että vähämerkityksisillä tuilla, vähäisillä tukimäärillä tai yhteisön kauppaan 
rajallisesti vaikuttavilla tuilla ei yksistään voida korjata tiettyjen alueiden alhaista 
kehitystasoa. Tällaisia tukia voidaan sitä vastoin käyttää laajalti sellaisissa maissa tai 
sellaisilla alueilla, joilla on paremmat rahoitusvalmiudet ja jotka näin ollen sijoittuvat 
korkeammalle vaurautta mittaavien indikaattorien perusteella.

5.4 esittää näin ollen, että Euroopan komissio tarkastelisi kyseisenlaisen tuen vaikutuksia 
alueelliseen kehitykseen ja ottaisi ne huomioon.
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6 Alakohtainen tuki ja alueellinen kehitys

Alueiden komitea

6.1 painottaa sitä, että tietyille aloille myönnetyllä tuella on erityinen vaikutus alueiden 
taloudelliseen kehitykseen. Tämä koskee esimerkiksi kuljetusalalle myönnettävää tukea. 
Komitea kiinnittää huomiota halpalentoyhtiöille tai meriliikenteelle annettavaan tukeen, 
jolla voidaan edistää sellaisten alueiden kehitystä, joilla on merkittäviä, usein 
maantieteellisistä esteistä johtuvia taloudellisia ongelmia.

6.2 esittää, että tässä asiassa ryhdyttäisiin erityisiin toimiin, jotta kaikkia alueelliseen kehitykseen 
vaikuttavia tukia koordinoitaisiin tehokkaasti. Näin varmistetaan, että muita heikommassa 
asemassa oleville ja kilpailukyvyltään heikoille alueille myönnettävä alakohtainen tuki saa 
suosituimmuuskohtelun.

6.3 on tyytyväinen Euroopan komission pyrkimyksiin laatia sääntelykehys yleistä taloudellista 
etua koskevien palveluiden valtiontukia varten. Olisi myös toivottavaa, että muita 
epäedullisemmassa asemassa olevilla alueilla ja alueilla, joilla on vakavia maantieteellisistä 
tai luonnonoloista johtuvia haittoja, olisi käytössään aiempaa suotuisammat puitteet 
kehittääkseen yleistä taloudellista etua koskevia palveluitaan sekä selkeä ja kattava kuva 
palveluista, joita on pidettävä taloudellisesti merkittävinä, sekä merkitykseltään 
vähäisemmistä palveluista.

6.4 katsoo, että julkisen palvelun velvoitteen maksamiseen tarkoitettujen korvausten 
ilmoitusvelvollisuudesta vapauttaminen olisi ulotettava kattamaan sellaiset yleistä etua 
koskevat palvelut, jotka liittyvät viranomaisten olennaisiin tehtäviin, erityisesti sosiaaliseen 
asuntotuotantoon, julkisiin sairaaloihin, peruskoulutukseen ja yleistä sosiaalista etua 
koskeviin palveluihin. Komission olisi korotettava ilmoittamiskynnystä, ja ilmoitus olisi 
tehtävä jälkikäteen. Näin menettely ei vaikuttaisi kielteisesti välttämättömien palveluiden 
tarjontaan, sillä muutoin niiden tarjoaminen saattaa tyrehtyä.

7 Tukimuodot

Alueiden komitea

7.1 muistuttaa, että aluetukea myönnetään suorana investointitukena tai investointeihin liittyvänä 
työllisyystukena. Muunkinlaiset tukimuodot ovat kuitenkin osoittautuneet erityisen 
hyödyllisiksi edistettäessä yrittäjyyttä sekä tuotannollisia investointeja taloudellisen 
ympäristön kehittämiseksi. Tällöin on kyse esimerkiksi pääomasijoituksista yrityksiin, 
alueellisista riskipääomarahastoista, yrityshautomoista, takuista sekä yritysten käyttöön 
tarjottavista edullisista maa-alueista (etenkin alueilla, joilla maan hinta on erittäin korkea).
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7.2 kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten uusien tukimuotojen lisäämistä aluetukeen, 
joiden avulla julkisten varojen käyttö voitaisiin optimoida ja joilla olisi aiempaa rajallisempi 
vaikutus kilpailuun.

8 Tuet ja yritysten siirtyminen

Alueiden komitea

8.1 toteaa tyytyväisenä, että yhteisön uusia rakennerahastoasetuksia koskevaan ehdotukseen on 
sisällytetty vaatimus investointien säilyttämisestä seitsemän vuoden ajan sekä maininta 
yhteisön tuen lakkauttamisesta, mikäli tukea saava yritys siirtyy toiselle alueelle ennen 
kyseisen aikajakson päättymistä. Poikkeuksia voitaisiin kuitenkin tehdä alojen teknisten 
ominaispiirteiden perusteella.

9 Alkuinvestoinnin määritelmä

Alueiden komitea

9.1 katsoo, että tietylle alueelle jo sijoittautuneiden yritysten vakiinnuttaminen on yhtä tärkeää 
kuin uusien yritysten houkutteleminen. Tietyllä alueella jo toimivia ja toiminnan 
laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen investoivia yrityksiä ei siksi tulisi kohdella 
epäsuotuisalla tavalla sellaisiin samalle alueelle sijoittautuviin yrityksiin nähden, jotka 
toteuttavat vastaavanlaisia investointihankkeita. Toisaalta jos tukea annetaan yksinomaan 
käynnistysvaihetta varten, yrityksiä saatetaan rohkaista siirtymään muualle.

9.2 toteaa, että maan hankinta- ja maanrakennuskustannukset vaihtelevat suuresti alueiden välillä 
alueiden topografian mukaan. Tästä syystä niillä alueilla, joilla esimerkiksi maan hankinta- ja 
maanrakennuskustannukset muodostavat merkittävän investointierän, olisi parempi rajata 
maahan liittyville kustannuksille myönnettävä tuki vastaamaan tiettyä osaa suunnitelluista 
kokonaisinvestoinneista sen sijaan, että kyseisenlaisten kustannusten rahoittaminen 
kiellettäisiin kokonaan.

9.3 esittää lisäksi, että aineettomia investointeja varten otettaisiin käyttöön järjestelmiä tai 
osuuksia tuen enimmäismäärän rajoittamiseksi suhteessa kokonaisinvestointeihin.



- 14 -

CdR 77/2005 fin (en,es→fi)MPM,MM,EMK/AS,LV,RP/ev,je,emk .../...

II Alueiden komitean suositukset

Alueiden komitea kehottaa

1. uudistamaan aluetukia niiden suuntaamiseksi uudelleen sekä niiden kokonaismäärän 
vähentämiseksi Tukholmassa ja Barcelonassa kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen 
päätösten ja koheesiotavoitteiden mukaisesti ottamalla huomioon alueiden erilaiset olosuhteet 
sekä unionin asettamat painopisteet. Aluetukien kokonaismäärää voidaan supistaa 
tasaveroisemmilla keinoilla kuin laskemalla yleisesti enimmäismääriä. 

2. säilyttämään nettoavustuksen käsitteen aluetuen laskennassa.

3. säätämään siirtymäajat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdasta 
c alakohtaan siirrettäviä alueita varten. Tukia ehdotetaan näissä tapauksissa porrastettavaksi, 
jotta kyseiset alueet eivät joudu laajentumisen maksajiksi (tilastovaikutuksesta ja 
luonnollisesta vaikutuksesta kärsivät alueet). Alakohtaan c luokiteltuja alueita ja sen 
ulkopuolelle jääviä alueita kehotetaan niin ikään kohtelemaan nykyistä paremmin. Samalla on 
kuitenkin otettava huomioon aluetukien piiriin kuuluvan väestön enimmäismäärä.

4. laatimaan objektiiviset perusteet ja määrittelemään vankat oikeudelliset perusteet alueiden 
luokittelemiseksi sekä aluetuen porrastamiseksi koheesiotavoitteiden mukaisesti.

5. luomaan luokitteluperusteita, jotta kunkin alueen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon 
niiden maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Kyseistä luokittelua tulisi sopeuttaa niin, että 
siinä otetaan huomioon kunkin alueen ajan myötä aikaansaama edistyminen.

6. harkitsemaan korotettuja tukiosuuksia sellaisille alueille, jotka kärsivät EY:n perustamis-
sopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdassa luetelluista luontoon, väestöön tai 
rakenteellisiin tekijöihin liittyvistä haitoista. 

7. harkitsemaan alueille myönnettävien lisätukien sisällyttämistä horisontaalisiin puitteisiin 
alueiden kilpailukyvyn ja kehitystason mukaan (tukea saavat alueet sekä tukea vaille jäävät 
alueet).

8. koordinoimaan keskenään aluetukea koskevia suuntaviivoja sekä horisontaalisia tukia ja 
Lissabonin toimintasuunnitelmassa esitettyjä ensisijaisia tavoitteita.

9. sisällyttämään aluetukea koskeviin suuntaviivoihin johdonmukaiset perusteet sellaisille aloille 
annettavalle tuelle, joilla on keskeinen rooli alueellisessa kehityksessä.

10. Euroopan komissiota tutkimaan ja analysoimaan Euroopan alueellista monimuotoisuutta, jotta 
komission ehdotukset perustuisivat tasaveroisiin kriteereihin.
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11. toimimaan siten, että tietylle alueelle myönnettävät tuet liittyvät aluekehitystä varten 
laadittuihin strategisiin suunnitelmiin.

12. harkitsemaan muiden indikaattoreiden käyttöä arvioitaessa alueiden taloudellista tilaa. 
Osoittimena voisi olla esimerkiksi työllisyysaste etenkin sellaisilla alueilla, jotka eivät ole 
tukikelpoisia.

13. arvioimaan, onko yrityksille syytä tarjota muita tukimuotoja, joita olisi nykyistä helpompi 
hallinnoida ja jotka verottaisivat nykyistä vähemmän julkisia varoja.

14. korottamaan yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden ilmoitusvelvollisuudelle 
asetettua rajaa ja säätämään, että ilmoitus tehdään jälkikäteen, sekä pitämään tällaisista 
palveluista erillään jäsenvaltioiden perustuslaissa säädettyjen oikeuksien takaamiseksi 
tarjottavat palvelut, jotka eivät ole taloudellista hyötyä tuottavia.

15. kiinnittämään erityistä huomiota yritystuen uusiin muotoihin (esimerkiksi riskipääoma, 
takuut, pääomasijoitukset ja verohelpotukset).

Bryssel 7. heinäkuuta 2005

Alueiden komitean
puheenjohtaja

Peter Straub

Alueiden komitean
pääsihteeri

Gerhard Stahl
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