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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että valtiontukipolitiikkaa on laajasti uudistettava;

2. toistaa, että Euroopan unionin tasolla on hyvin tärkeää luoda oikeudenmukainen, 
tasapainoinen, vakaa ja ennustettavissa oleva valtiontukijärjestelmä ja asettaa suotuisat 
puitteet aluekehityksen edistämiseksi;

3. pitää myönteisenä komission aikomusta nykyaikaistaa valtiontukikäytäntöjä ja 
-menettelyjä, kuten suunnitelmassa on esitetty;

4. korostaa, että on välttämätöntä vähentää byrokratiaa ja lisätä avoimuutta ja 
ennustettavuutta, kun on kyse valtiontukisäännöistä ja -menettelyistä;

5. pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission aikomusta nostaa vähämerkityksisen tuen
alarajaa;

6. kehottaa komissiota Lissabonin strategian mukaisesti arvioimaan laajemmin ja 
yksityiskohtaisemmin valtiontuen eri muotoja ja niiden tehokkuutta, jotta voitaisiin todeta, 
ovatko jotkut tukimuodot hyödyllisempiä kuin toiset, kun on kyse niiden vaikutuksesta
aluekehitykseen;

7. pyytää komissiota kiinnittämään erityistä huomiota valtiontuen järjestämiseen sekä
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhteisiin ja siten antamaan lainsäädäntöä 
koskevia ohjeita kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät valtiontukisääntöjen soveltamiseen
tässä yhteydessä, sillä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhteet ovat yhä 
tärkeämpiä, kun rakennetaan vähemmän kehittyneiden alueiden infrastruktuuria;

8. kehottaa komissiota valtiontukisääntöjen puitteissa myöntämään merkittäviä alueellisia 
lisiä horisontaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

9. pyytää komissiota soveltamaan suunnitelmassa esitettyjä periaatteita myös 
erityissääntöihin, jotka koskevat tiettyjä aloja kuten maanviljelystä, kalastusta, 
kivihiiliteollisuutta ja liikennealaa, sillä ne keskittyvät usein rakennerahastojen piiriin
kuuluville tukikelpoisille alueille sekä tekemään yksityiskohtaisempia ehdotuksia näiden 
erityissääntöjen uudistamiseksi.
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PERUSTELUT

Toimintasuunnitelmassa valtiontuen uudistamiseksi vuosina 2005–2009 esitetään ohjaavat 
periaatteet valtiontukisääntöjen ja -menettelyjen laajaa uudistusta varten seuraavien viiden 
vuoden aikana. Tämän kokonaisuudistuksen tavoitteena on panna täytäntöön 
Eurooppa-neuvoston sitoumus, joka koskee valtiontukien vähentämistä ja tarkempaa 
kohdentamista. 

Uudistuksen neljä tärkeintä osaa ovat seuraavat: 
1. valtiontuen määrän vähentäminen ja tuen kohdistaminen aiempaa tarkemmin, mikä

selvästi vastaa yhteisen edun mukaisia tunnustettuja tavoitteita,
2. tarkistettu taloudellinen lähestymistapa, johon sisältyy arvio myönnetyn tuen 

sopivuudesta ja oikeasuhtaisuudesta, 
3. tehokkaammat menettelyt, parempi täytäntöönpano ja ennustettavuus, byrokratian 

vähentäminen ja avoimuuden lisääminen,
4. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välisen vastuunjaon tunnustaminen.

Toimintasuunnitelmassa esitetään yleisesti seuraavia erityisiä valtiontukisääntöjä koskevat
tavoitteet ja pääaiheet: 

– valtiontuki ja innovaatiotoiminta, tutkimus ja kehitys,
– valtiontuki ja investoinnit inhimilliseen pääomaan, 

– valtiontuki ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut,
– ryhmäpoikkeukset, 

– aluetuen suuntaviivat, 
– ympäristötuen suuntaviivat.

Lisäksi tehdään useita ehdotuksia valtiontukikäytäntöjen ja -menettelyjen 
nykyaikaistamiseksi. 

Valtiontukea koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyy nykyinen aluetuen suuntaviivojen 
uudistus, siten että tavoitteena on hyväksyä uudet vuodesta 2007 lähtien sovellettavat aluetuen 
suuntaviivat EU:n valtiontukijärjestelmän kokonaisuudistusprosessissa. Asiakirjassa esitetään 
puitteet horisontaalisten sääntöjen uudistamiseksi, mikä täydentää valtiontuen käyttöä 
vähemmän kehittyneillä alueilla, jotka ovat aluetuen piiriin kuuluvia ja tukikelpoisia. 
Tätä asiakirjaa pidetään tausta-asiakirjana ja kaikkia sidosryhmiä pyydetään lähettämään 
kommentit Euroopan komissioon syyskuuhun 2005 mennessä. 
Valmistelija katsoo, että aluekehitysvaliokunnan olisi käytettävä tilaisuutta hyväkseen 
korostaakseen näkemystään valtiontuesta aluekehityksen välineenä. Valtiontuen vaikutus 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja valtiontukien jakamistapa voivat muuttaa aluekehitystä. 

Valtiontuen ilmoittamista koskevat avoimet ja ennustettavat menettelyt ja käytännöt tuovat 
varmuutta sijoittajille ja helpottavat heidän sijoituspäätöksiään. Näin ollen valmistelija 
kehottaa komissiota tekemään konkreettisia ehdotuksia, jotka perustuvat 
toimintasuunnitelmassa esitettyihin menettelyjen avoimuuden lisäämistä ja ennustettavuutta 
koskeviin periaatteisiin ja ideoihin. Valtiontuen ilmoitusmenettelyjen ei pitäisi estää yrityksiä 
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investoimasta aloille, joilla ne voivat saada valtiontukea. Internet voi olla tärkeä väline, kun 
halutaan lisätä avoimuutta ja vauhdittaa menettelyjä.

Lisäksi on minimoitava riski joutua maksamaan takaisin valtiontukia, jotka on myönnetty 
väärin perustein. Aluekehitys vaatii vakaita ja ennustettavissa olevia investointiolosuhteita. 

On myös vältettävä oikeudellista epävarmuutta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuussuhteisissa. Näillä kumppanuussuhteilla on yhä lisääntyvää merkitystä 
aluekehitykselle. Laajat infrastruktuurihankkeet liikenteen, energian ja tiedonvälityksen alalla 
pohjautuvat yhä useammin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussuhteisiin ottaen 
huomioon useimpien jäsenvaltioiden taloudellisen tilanteen. Näin ollen on tärkeää, että on 
olemassa selkeät valtiontukisäännöt, jotka koskevat julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuussuhteisiin liittyvien valtion varojen käytön arviointia. Euroopan komission tulisi 
antaa enemmän lainsäädäntöä koskevia ohjeita asiassa.

Byrokratian vähentäminen auttaa ratkaisevasti luomaan yritysystävällisempää 
lainsäädännöllistä ympäristöä. Vähämerkityksisen tuen alarajan nostaminen on myönteinen 
askel menettelyn rajoittamiseksi tärkeimpiin tapauksiin.

Euroopan komissio on aiemmin usein korostanut, että valtiontuen horisontaalisten 
suuntaviivojen uudistaminen täydentää aluetuen suuntaviivojen uudistusta. Näin ollen 
taloudellisesta taantumasta kärsiville alueille olisi erityisesti suunnattava horisontaalista 
valtiontukea. Jos näitä alueita ei oteta riittävästi huomioon uusien, Lissabonin strategian 
mukaisesti tarkistettavien horisontaalisten suuntaviivojen yhteydessä, Lissabonin strategia 
uhkaa heikentää koheesiotavoitteita. Näin ollen valmistelija katsoo, että valtiontukisääntöjen 
puitteissa on myönnettävä olennaisia, eriytettyjä ja oikeudenmukaisia alueellisia lisiä
horisontaalisiin tavoitteisiin alueille, jotka ovat tukikelpoisia ja kuuluvat alueellisen 
valtiontuen piiriin.

Toimintasuunnitelmassa ei kohdisteta sääntöuudistusta erityisille sektoreille kuten 
maatalouteen, kalastukseen, kivihiiliteollisuuteen ja liikenteen alalle. Näillä aloilla on usein 
suurta merkitystä alueilla, jotka ovat tukikelpoisia ja kuuluvat rakennerahastojen piiriin. Näin 
ollen säännöt ovat myös erityisen tärkeitä aluekehitykselle. Euroopan komission olisi 
sovellettava sääntöihin samoja periaatteita näillä erityisaloilla ja saatettava alakohtaiset 
erityissäännöt toimintasuunnitelmassa esitettyjen ajatusten mukaisiksi.

Valmistelija pitää myönteisenä Euroopan komission aikomusta arvioida laajemmin ja 
yksityiskohtaisemmin valtiontuen eri muotojen vaikutusta tehokkuuden ja kilpailun 
vääristymien kannalta. Tämä arviointi voisi myös antaa tietoja siitä, minkälainen valtiontuki 
on hyödyllisintä aluekehitykselle.


