
PR\569419FI.doc PE 359.940v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aluekehitysvaliokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/2255(INI)

2.6.2005

MIETINTÖLUONNOS
suorasta valtiontuesta aluekehityksen välineenä
(2004/2255(INI))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Miloš Koterec



PE 359.940v01-00 2/10 PR\569419FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................7



PR\569419FI.doc 3/10 PE 359.940v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suorasta valtiontuesta aluekehityksen välineenä
(2004/2255(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin komission kilpailun pääosaston laatiman epävirallisen 
asiakirjan jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa pidettävässä ensimmäisessä 
monenvälisessä kokouksessa käytävää keskustelua varten,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon: kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
käsittelevä kertomus (KOM(2004)0107),

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman kolmannesta taloudellista 
ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä kertomuksesta1,

– ottaa huomioon Lissabonin strategian tavoitteet,

– ottaa huomioon Barcelonan ja Göteborgin Eurooppa-neuvostojen päätökset ja erityisesti 
määräykset, joiden mukaan jäsenvaltiot sitoutuivat vähentämään valtiontukien tasoa 
Euroopan unionissa ja rajoittamaan ne yhteisen edun mukaisiin kohteisiin mukaan 
luettuina taloudellinen ja sosiaalinen koheesio,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

A. katsoo, että koheesiopolitiikat ja valtiontukipolitiikat ovat toisiaan täydentäviä ja että 
rakennerahastojen sääntelyn ja alueellisten tukien suuntaviivojen pitäisi olla 
mahdollisimman yhtenäisiä,

B. ottaa huomioon, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen III-220 artiklassa esitetty 
alueellinen ulottuvuus vahvistaa koheesiotavoitetta,

C. ottaa huomioon, että kun useimmat jäsenvaltiot ovat vähentäneet valtiontukea ja 
suunnanneet sen EU:n strategian mukaisiin monialaisiin tavoitteisiin, tuen suuntaaminen 
koheesiotavoitteisiin ei alueellisen tuen supistuttua ole niin selvää, 

D. katsoo, että valtiontuilla on vaikutusta Euroopan unionin sisäiseen taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon,

  
1 EUVL 104 E / 2004.
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E. katsoo, että alueellisten valtiontukien vaikutuksia arvioitaessa komission olisi otettava 
huomioon myös valtiontuen kokonaisarvo (asukasta kohti) kullakin alueella,

F. katsoo, että koska aluetukia koskevilla säännöillä säännellään vain noin 10:tä prosenttia 
kaikista valtiontuista, valtiontuilla voidaan edistää talouskehitystä jälkeen jääneillä 
alueilla,

G. katsoo, että valtiontuen myöntämisen pitäisi olla täysin avointa, jotta sitä voidaan käyttää 
oikeudenmukaisesti tasapainoisen alueellisen kehityksen ja valtiontukien 
vaikutusanalyysin välineenä sekä jotta "parempaa vastinetta rahalle" -periaate voidaan 
sen avulla toteuttaa,

H. katsoo, että valtiontuen vaikutusta arvioitaessa olisi käytettävä useita kehittyneitä ja 
tarkkoja alueellisen kehityksen ja kilpailukyvyn indikaattoreita,

1. pitää myönteisenä komission helmikuussa 2005 epävirallisessa asiakirjassa esittämää, 
alueellisten valtiontukien suuntaviivojen tarkistusta koskevaa alustavaa ehdotusta, jonka 
mukaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset alueet 
olisi jaettava kolmeen luokkaan;

2. ehdottaa, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen pohjalta (III-220 artiklan 3 
kohta) syrjäisimmille alueille olisi automaattisesti myönnettävä 87 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukainen asema, ja samasta syystä ehdottaa myös, että alueellisiin oloihin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota;

3. ehdottaa, että tilastovaikutusalueet säilyttävät asemansa 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisina alueina, kuten on jo todettu edellä mainitussa, taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota käsittelevästä kolmannesta kertomuksesta annetussa päätöslauselmassa, jossa 
kyseisille alueille taataan vastaava kohtelu kuin rakenne- ja koheesiorahastojen yleisissä 
säännöksissä määritetyille konvergenssitavoitealueille;

4. ehdottaa, että alueet, joilla jäsenvaltiot ovat aloittaneet EAKR:n kanssa yhteisrahoitettavan 
ohjelman, luokitellaan alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaan 87 artiklan 
3 kohdan c alakohdan mukaisiksi alueiksi;

5. ehdottaa, että määrittäessään tuen intensiteettiä 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan artiklan 
tarkoittamilla alueilla komissio pitää lisäindikaattorina työllisyysastetta ja myöntää 
sopivia lisäsummia alueille, joilla työttömyysaste on erityisen suuri;

6. ehdottaa erityisesti tuen asteittaista poistamista varten, että alueelliset talousindikaattorit 
tarkistetaan joka toinen vuosi alueellisten valtiontukien uusien suuntaviivojen tultua 
voimaan, ja että kyseisen tarkistuksen perusteella alueet luokitellaan uudelleen avun 
intensiteetin mukaan;

7. pitää yleisesti ottaen myönteisenä komission lähestymistapaa valtiontukien myöntämiseen 
alueille, jotka eivät ole oikeutettuja alueelliseen valtiontukeen;
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8. suosittelee, että komissio sallii jäsenvaltioiden käyttävän valtiontukea erityisten 
talousongelmien ratkaisemiseen alueilla, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen, sallimalla 
10 prosenttia valtiontuesta myönnettäväksi suuryrityksille erityisesti alueilla, jotka saavat 
tukea myös rakennerahastoista;

9. kehottaa komissiota oikeudenmukaisuuden ja rationaalisuuden periaatteen mukaisesti 
nostamaan tuen intensiteetin enimmäismääriä kahdessa ensimmäisessä luokassa 87 
artiklan 3 kohdan a alakohdan tarkoittamilla alueilla 5 prosentilla, jotta valtiontuen 
alueelliseen kehitykseen soveltamisen ehdot pysyvät uudella ohjelmakaudella samoina 
kuin edellisellä kaudella 2000-2006, sekä samasta syystä myös ottamaan huomioon 
valtiontuen asukasta kohti lasketun kokonaismäärän kullakin alueella;

10. kehottaa komissiota harkitsemaan sopivien lisätukien myöntämistä alueilla, jotka kärsivät 
luontoon, maantieteeseen tai väestöön liittyvistä haitoista tai suuresta työttömyysasteesta;

11. suosittelee, että komissio asettaa tuelle tosiasiallisen alueiden välisen enimmäiserotuksen 
alueilla, jotka eivät saa tukea ja joilla on yhteinen maaraja tukea saavan alueen kanssa, ja 
kehottaa komissiota tästä syystä toteuttamaan vaikutusanalyysin;

12. pitää myönteisenä sitä, että komissio on myöntänyt huomattavia lisätukia pk-yrityksille;

13. uskoo myös, että horisontaalisissa valtiontukisäännöissä on otettava alueelliset erot 
asianmukaisesti huomioon koheesiotavoitteen turvaamiseksi;

14. kehottaa siksi komissiota antamaan lisätukea köyhemmille alueille, jos valtiontukea 
myönnetään uusien horisontaalisten valtiontukisääntöjen mukaan;

15. ehdottaa, että kyseiset lisätuet eivät määräydy yksinomaan asukasta kohti lasketun BKT:n, 
vaan myös työttömyysasteen mukaan;

16. kannattaa komission aikomusta jättää alkuinvestoinnin määritelmä pääosin ennalleen;

17. pitää myönteisenä sitä, että väliaikaista ja asteittain vähenevää toimintatukea voidaan 
edelleen myöntää 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille alueille,  sillä 
edellytyksellä, että se kohdistuu selkeästi määriteltyihin alueellisen kehityksen 
pullonkauloihin ja on oikeasuhteista;

18. pitää myönteisenä sitä, että liikenteen toimintatukea myönnetään edelleen syrjäisimmille 
ja harvaan asutuille alueille;

19. ehdottaa, että toimintatukea myönnetään myös valikoivasti tietyin ehdoin perustuslaista 
tehdyn sopimuksen III 220 artiklassa mainituille alueille ;

20. ehdottaa, että komissio soveltaa tietyissä aineettomissa investointihankkeissa 
enimmäisprosenttia valtiontuen kokonaismäärästä, jotta rahoituksen kokonaismäärää 
suhteessa kokonaissijoituksiin voidaan rajoittaa;
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21. korostaa, että investointien säilyttämisvaatimuksen olisi vastattava rakennerahastojen 
vaatimuksia;

22. korostaa useiden eri lähestymistapojen tarvetta ja ehdottaa erityisesti, että pienet yritykset 
velvoitetaan pitämään investoinnit alueella vain 5 vuoden ajan;

23. kehottaa komissiota määrittämään yksityiskohtaiset säännöt tuen takaisinperimiseksi 
silloin, kun velvoitteita ei ole noudatettu;

24. pitää myönteisenä komission aikomusta sisällyttää monialaiset puitteet alueellisten 
valtiontukien uusiin suuntaviivoihin;

25. korostaa, että kaikkia sektoreita on kohdeltava tasapuolisesti (niin moottoriajoneuvo- kuin 
synteettikuitusektoriakin) ja että mitään sektoria ei pidä jättää pois alueellisten 
valtiontukien uusista suuntaviivoista;

26. huomauttaa, että komission ehdotus, jonka mukaan tukien enimmäisprosentin 
määritysperusteena käytetään bruttoavustustasoa (toisin kuin edellisellä kaudella, jolloin 
verojärjestelmien erilaisuus otettiin huomioon nettoavustusekvivalentteja käyttävän 
kaavan avulla), lisää yrityksille myönnettävän tuen välisiä eroja eri maissa eikä ota 
huomioon koheesiokriteeriä;

27. kehottaa komissiota edelleen käyttämään nettoavustusekvivalenttikaavaa laskettaessa 
valtiontukien todellista vaikutusta alueelliseen kehitykseen;

28. pitää myönteisenä komission aikomusta laajentaa ryhmäpoikkeusta eli vapauttaa avoimet 
alueelliset investointituet ennakkoilmoitusvelvollisuudesta ja suosittelee, että 
ryhmäpoikkeuksen piiriin kuuluvien tukien enimmäismäärissä otetaan huomioon 
inflaatiokehitys;

29. korostaa, että komission pitäisi tehdä ryhmäpoikkeusten säännöistä yksinkertaiset ja 
avoimet, mutta ottaa käyttöön asianmukainen valvontajärjestelmä ryhmäpoikkeusten 
väärinkäytösten estämiseksi;

30. kehottaa komissiota konsultoimaan Euroopan parlamenttia lopullisesta ehdotuksesta
alueellisten valtiontukien uusiksi suuntaviivoiksi;

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
alueiden komitealle.
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PERUSTELUT

Valtiontuet vaikuttavat alueelliseen koheesioon Euroopan unionin jäsenmaissa, vaikkakin 
tämän vaikutuksen määrää on vaikea täsmentää. Yritysten saama valtiontuki on yksi monista 
tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen päätökseen investoida tietylle alueelle ja siten se 
vaikuttaa osaltaan kyseisen alueen talouskasvuun ja työpaikkojen syntymiseen sinne.

Periaatteessa EY:n perustamissopimuksessa (87-89 artiklat) ei sallita valtiontukia, jotka 
vaikuttavat sisämarkkinoihin, koska valtiontuet saattavat vääristää kilpailua. Tätä 
yleisperiaatetta ei kuitenkaan sovelleta tiettyihin erityistarkoituksiin myönnettäviin 
valtiontukiin, esimerkiksi heikommassa asemassa olevien Euroopan alueiden 
talouskehityksen edistämiseen tarkoitettuihin tukiin.

Komissio määrittää yrityksille myönnettävien tukien enimmäismäärät jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettavassa neuvottelumenettelyssä. Komissio on ryhtynyt arvioimaan yrityksille 
erityistarkoituksiin myönnettävien valtiontukien myöntämismääräyksiä Tukholman ja 
Barcelonan Eurooppa-neuvostojen päätösten toteuttamiseksi.

Tukholman ja Barcelonan Eurooppa-neuvostojen päätöksissä kehotetaan pienentämään 
valtiontukien yleistasoa ja suuntaamaan tukia horisontaalisiin, yhteisen edun mukaisiin 
tavoitteisiin mukaan luettuina taloudellinen ja sosiaalinen koheesio, sekä kohdistamaan tuki 
todettuihin markkinoiden toiminnan heikkouksiin. Lyhyesti sanottuna Eurooppa-neuvosto 
vaatii "vähemmän ja paremmin kohdistettuja valtiontukia".

Tässä yhteydessä komissio esitti useita toisiaan seuraavia epävirallisia asiakirjoja, jotka 
käsittelivät alueellisten valtiontukien uusien suuntaviivojen tarkistusta osana jäsenvaltioiden 
kanssa toteutettavaa neuvottelumenettelyä. Alueellisten valtiontukien suuntaviivojen 
uudistuksen jälkeen arvioidaan horisontaalisia valtiontukisääntöjä, joiden mukaan valtiontukia 
myönnetään muihin tarkoituksiin kuten tutkimus- ja kehitystyön edistämiseen tai 
ympäristönsuojelun kehittämiseen.

Esittelijä pitää myönteisinä komission pyrkimyksiä toteuttaa Eurooppa-neuvostojen päätökset. 
EU:n valtiontukijärjestelmän uudistuksen pitäisi osaltaan auttaa toteuttamaan Lissabonin 
strategia, jossa sitoudutaan parantamaan EU:n kilpailukykyä. Niinpä alueita, joilla kasvua on 
tapahtunut, mutta joiden kilpailukyvyssä on parantamisen varaa, on tuettava tehokkaimmalla 
mahdollisella tavalla.

Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan pidä pyrkiä koheesiotavoitteiden kustannuksella. 
Laajenemisen jälkeen EU:n sisäiset alueelliset kehityserot ovat kasvaneet. Alueellisten 
valtiontukien uusien suuntaviivojen on osaltaan autettava toteuttamaan koheesiotavoitteet 
keskittymällä tukea eniten tarvitseviin alueisiin.

Valtiontukien vähentäminen koheesiotavoitteita vaarantamatta – lisääntyneistä alueellisista 
kehityseroista huolimatta – voidaan toteuttaa ainoastaan kohdistamalla valtiontuet paremmin. 
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Jotta valtiontuki voidaan kohdistaa paremmin, tarvitaan enemmän ja täsmällisempää tuen 
intensiteetin ja tukikelpoisten alueiden eriyttämistä.

Esittelijä uskoo, että rakennerahastot ja harkinta valtiontukien myöntämisessä ovat kaksi 
toisiaan täydentävää avaintekijää koheesiotavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijä arvostaa sitä, että komission ehdotuksessa valtiontuet keskitetään 
konvergenssialueille eli eniten tukea tarvitseville alueille.

Samanaikaisesti olisi lisättävä valtiontukien myöntämisen eriyttämistä ja joustoa köyhemmillä 
alueilla, joiden BKT asukasta kohti on yli 75 % EU:n keskiarvosta, ja luokittelu olisi 
tarkistettava joka toinen vuosi kaikissa luokissa.

Jotta toiminta olisi koheesiopolitiikan mukaista, olisi myös alueellisen kilpailukyky- ja 
työllisyystavoitteen piiriin kuuluvien alueiden sekä alueiden, joilla jäsenvaltiot ovat 
aloittaneet EAKR:n kanssa yhteisrahoitteisen ohjelman, voitava päästä osallisiksi 
valtiontuista.

Alueellisten valtiontukien uusien suuntaviivojen on annettava jäsenvaltioille harkintavaltaa 
valtiontuen myöntämisessä taloudellisen kriisin koettelemille alueille. Taloudellisen kriisin 
indikaattorina olisi käytettävä työttömyysasteen kasvamista yhdessä asukasta kohti lasketun 
keskimääräisen BKT:n kanssa. Tällaisten alueiden olisi oltava väliaikaisesti oikeutettuja 
valtiontukeen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan artiklan mukaisina alueina.

Esittelijä on huolissaan siitä, että monet tilastovaikutusalueet eivät ole vaurastuneet eivätkä 
siis ole pystyneet pysyttelemään muiden saman jäsenvaltion alueiden tahdissa; niinpä 
alueelliset kehityserot yhden jäsenvaltion sisällä saattavat kasvaa.

Näin ollen paras ratkaisu on, että tilastovaikutusalueiden asema 87 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisina alueina säilyy. Tilastovaikutusalueita olisi vähintäänkin kohdeltava 
samalla tavoin kuin vauraimpia konvergenssitavoitealueita vuoden 2009 loppuun mennessä, 
kuten komissio on ehdottanut viimeisimmässä epävirallisessa asiakirjassaan.

Avaintekijänä on rakennerahastojen kanssa yhdenmukainen sääntely. Siksi esittelijä yhtyy 
komission näkemykseen, jonka mukaan rakennerahastoja koskevan uuden asetuksen 
mukaisten konvergenssialueiden, tilastovaikutusalueet mukaan luettuina, on täytettävä 
alueellisten tukien uusissa suuntaviivoissa esitetyn 87 artiklan a kohdan määritelmä.

Esittelijä uskoo, että 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan määritelmässä on otettava huomioon 
myös työttömyysaste. Alueiden, jotka ovat tukikelpoisia 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan 
mukaan ja joiden työttömyysaste on erityisen korkea, olisi voitava saada lisätukea.
Esittelijä ehdottaa myös turvaverkkoa, jonka avulla varmistetaan sujuva siirtyminen 
alueellisten valtiontukien uusiin suuntaviivoihin ja vältetään niiden tarkistuksesta 
mahdollisesti aiheutuvat häiritsevät vaikutukset.

Sujuva siirtyminen on taattava myös maantieteellisessä mielessä. Tämä nostaa esiin 
kysymyksen raja-alueista. Kilpailua häiritseviä vaikutuksia on vältettävä erityisesti sellaisilla 
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parhaillaan tukea saavilla alueilla, jotka menettävät asemansa alueellisen tuen saajina tai joilla 
se heikkenee ja joiden rajanaapurina on alueellisten valtiontukien uusien suuntaviivojen 
mukaisesti eri asemassa oleva, intensiteetiltään suurempaa tukea nauttiva alue.

Esittelijä ehdottaa siis, että rajanaapureina sijaitsevilla alueilla otetaan käyttöön alueiden 
välinen tuen enimmäiserotus.

Lissabonin strategian pitäisi olla valtiontukien suuntaviivojen yleistavoitteena. Lisätukea olisi 
myönnettävä erityisesti perustamisvaiheessa oleville ja innovatiivisille yrityksille Euroopan 
talouden dynaamisuuden lisäämiseksi.

Samanaikaisesti horisontaalisissa valtiontukisäännöissä on otettava huomioon 
koheesioulottuvuus. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä teemakohtaisten ohjelmien kautta 
annetun valtiontuen intensiteettiä alueilla, jotka ovat tukikelpoisia alueellisten valtiontukien 
uusien suuntaviivojen mukaan. Lisätuessa on otettava huomioon asukasta kohti lasketun 
keskimääräisen BKT:n lisäksi myös työttömyysaste.

Näin koheesioulottuvuus voidaan yhdistää Lissabonin strategian periaatteeseen useampien ja 
parempien työpaikkojen luomisesta.

Esittelijä pitää myönteisenä komission aikomusta pitää tukikelpoisten kulujen määritelmät 
suureksi osaksi ennallaan.

Esittelijän mukaan valtiontuilla ei pitäisi rahoittaa merkittäviä irtisanomisia eikä toisella EU:n 
alueella sijaitsevan tuotantolaitoksen sulkemisen aiheuttavia hankkeita. 

Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että valtiontuet eivät ole yritysten tärkein 
uudelleensijoituskriteeri. Päätös liiketoiminnan sijoittamisesta riippuu enemmänkin 
taloudellisten ja poliittisten olosuhteiden ennustettavuudesta, työvoiman pätevyydestä ja 
verotuksesta.

Velvoite valtiontuilla rahoitettujen sijoitusten säilyttämisestä vähintään 7 vuoden ajan ei 
ilmeisesti ole riittävän joustava, jotta yritykset voisivat sopeutua nopeasti muuttuvaan 
talousympäristöön; tämä pätee erityisesti nopeasti kehittyvän uuden teknologian kanssa 
työskenteleviin yrityksiin.

Tästä syystä tarvitaan eriytetympää lähestymistapaa. Säännöissä olisi erotettava toisaalta 
laajamittaiset investoinnit ja toisaalta pk-projektit.

Lopuksi esittelijä pitää ensiarvoisen tärkeänä, että komissio laatii tarkat säännöt tuen 
takaisinperinnästä silloin, kun velvoitteita ei ole noudatettu. Muuten velvoitteiden hillitsevä 
vaikutus tuettujen investointien säilyttämiseksi alueella jää varsin rajalliseksi. Lisäksi 
yhteisön oikeuden yhdenmukainen täytäntöönpano, joka on EU:n oikeusjärjestelmän periaate, 
joutuisi kyseenalaiseksi.

Esittelijä pitää myönteisenä komission aikomusta sisällyttää monialaiset puitteet alueellisten 
valtiontukien uusiin suuntaviivoihin, koska sen tuloksena selkeys ja avoimuus lisääntyy.
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Esittelijä ei kannata laskutavan muuttamista siten, että tuen enimmäisprosentin perusteeksi 
otettaisiin bruttoavustus (toisin kuin nykyisessä laskutavassa, jossa verotukselliset erot otetaan 
huomioon nettoavustusekvivalenttikaavan avulla). Kyseinen muutos johtaa suuriin eroihin 
yrityksille myönnettävien valtiontukien tasossa alueilla, jotka ovat tukikelpoisuuden kannalta 
samassa asemassa, mutta joilla on erilainen verotus.

Koska Eu:n tasolla ei ole yhdenmukaista yritysverotusta, em. johtaa kilpailun vääristymiseen 
ja aiheuttaa suuria eroja, mikä ei ole koheesiokriteerien mukaista.

Esittelijä uskoo, että ryhmäpoikkeussääntöjen johtavina periaatteina on pidettävä avoimuutta 
ja selkeyttämistä.

Yleisesti ottaen esittelijän kanta on, että valtiontuki ei suinkaan ole kehityksen tai 
uudelleenkehityksen yleislääke. Todellisten ja tehokkaiden tulosten saamiseksi on tehtävä 
erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi tie- ja raideliikenteen infrastruktuurin parantamiseksi, 
henkilöresurssien kehittämiseksi, alueen kilpailukyvyn parantamiseksi, institutionaalisten 
valmiuksien kehittämiseksi ja pk-yritysten tarvitsemien palveluiden luomiseksi. 
Samanaikaisesti on kuitenkin selvää, että oikein sovellettuna, valvottuna ja analysoituna 
valtiontuki voi olla arvokas panos alueelliseen kehitykseen, jonka tavoitteena on luoda 
Lissabonin strategian mukaisia kilpailukykyisiä kasvun ja työllisyyden alueita.


