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Yleinen ryhmäpoikkeusasetus  
Yleistajuinen tiivistelmä 

 
Euroopan komissio antaa uuden lain yksinkertaistaakseen ja nopeuttaakseen 
valtiontukien valvontaa 
 
Jäsenvaltiot voivat jatkossa myöntää kaikkia valtiontuen muotoja ilman, että niistä olisi 
ensin ilmoitettava Euroopan komissiolle.  
 
 
1. VALTIONTUKIEN TARKASTUSTEN TARKOITUS 
 
Valtiontuista voi olla todellista hyötyä yhteiskunnalle, sillä ne esimerkiksi tukevat työtä 
ympäristön hyväksi, edistävät tutkimus- ja kehitystyötä ja parantavat työntekijöiden 
kouluttautumismahdollisuuksia. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa myös kielteisesti. Ne voivat auttaa 
tehottomia yrityksiä pysymään markkinoilla, mikä pidemmällä aikavälillä johtaa 
kuluttajahintojen nousuun. Lisäksi yritykset voivat asettaa hallituksia kilpailutilanteeseen 
uhkaamalla, että ne siirtävät investointinsa sellaiseen maahan, joka myöntää suurimmat tuet. 
 
Valtiontuesta on ilmoitettava komissiolle, jotta voidaan varmistaa, että se edistää yhteisesti 
sovittuja tavoitteita.  Komissio saa joka vuosi useita satoja ilmoituksia, joista monet tukevat 
selvästi arvokkaita tavoitteita.  
 
2. UUDEN LAIN TARKOITUS 
 
Komissio haluaa varmistaa, että yhteismarkkinoille selvästi soveltuvat tuet hyväksytään 
mahdollisimman nopeasti. Uuden lain (asetus) mukaan kaikki tukimuodot hyväksytään ilman eri 
toimenpiteitä eikä niistä siis tarvitse enää ilmoittaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot 
voivat myöntää tukia aiempaa nopeammin. Näin niin jäsenvaltioiden, tuen saajien kuin 
komissionkin hallinnollinen työ kevenee.  
 
Uudella lailla yksinkertaistetaan nykyisiä järjestelyjä1, jotta tuet voitaisiin hyväksyä ilman eri 
toimenpiteitä, ja vahvistetaan ne yhdessä säädöksessä. Ilmoitusta ei tarvitse enää antaa myöskään 
uusista tukimuodoista. Komissiolla on EU:n ministerineuvoston lupa antaa asetuksia tällaisista 
tukimuodoista2. 
 
Tällä tavoin luodaan yksinkertaiset ja avoimet säännöt tuen saajille ja jäsenvaltioille. 
 
3. UUDESTA ASETUKSESTA HYÖTYVÄT 
 
Asetuksessa säädetään erilaisista toimenpiteistä, joilla pyritään turvaamaan kasvu ja työpaikat 
eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien hyväksi. Niitä ovat muun muassa: 

                                                 
1 Kattava luettelo voimassa olevista asetuksista: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) tuki: Pienet yritykset ovat yksi 

talouskehityksen perustekijöistä, mutta niitä vaivaavat usein erityiset ongelmat. Asetus 
mahdollistaa sen, että pk-yrityksille voidaan myöntää erimuotoisia tukia kuten 
koneinvestointeihin tai lisätyövoiman palkkaamiseen myönnettävä tuki, riskipääoman 
muodossa myönnettävä tuki sekä teollis- ja tekijänoikeuksista aiheutuvia kustannuksia 
varten myönnettävä tuki.    

 
• Sosiaalituki: Laki hyväksyy pk-yrityksiin tai tukialueilla tehtyjen uusien investointien 

parissa työskentelevää työvoimaa varten myönnettävän tuen lisäksi tuen, joka auttaa 
vammaisia tai muulla tavoin heikommassa asemassa olevia työntekijöitä löytämään 
normaalia työtä. Asetuksella parannetaan myös mahdollisuuksia tukea työntekijöiden 
kouluttautumista sekä työnantajien että työntekijöiden eduksi.  

 
• Aluetuki: Asetus antaa mahdollisuuden myöntää alueellisia investointitukia edellyttäen, 

että niiden avulla voidaan perustaa uusia yrityksiä kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleville alueille. Tukialueilla voidaan myöntää tukea myös uusille vastaperustetuille 
yrityksille kannustukseksi uusiin yritystoiminta-aloitteisiin.    

 
• Ympäristötuki: Asetuksen ansiosta viranomaisten on aiempaa helpompi toteuttaa 

erilaisia ympäristönsuojelua tai ilmastonmuutoksen hallintaa edistäviä tukitoimenpiteitä, 
joita ovat muun muassa energiansäästöön tai uusiutuviin energialähteisiin tehtävien 
investointien edistämiseen myönnettävä tuki ja ympäristöveron vähennyksenä 
myönnettävä tuki.  

 
• Naisten yritystoimintaan myönnettävä tuki: Naiset perustavat uusia yrityksiä 

keskimäärin vähemmän kuin miehet, ja tämä jarruttaa yhteisön talouskehitystä. Tämän 
vuoksi asetuksessa säädetään ensimmäistä kertaa toimenpiteistä, joilla tuetaan lasten ja 
vanhempien hoitoa ja mahdollistetaan naisten omistamien ja johtamien pienten yritysten 
tukeminen.  

 
• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki: Asetus mahdollistaa 

monenlaiset toimenpiteet, muun muassa tutkimus- ja kehitystoimintaan myönnettävän 
tuen sekä nuorten innovatiivisten yritysten tukemiseksi toteutettavat tukitoimet.    

  
4. UUDEN LAIN VOIMAANTULO 
 
Säädös annetaan 7. heinäkuuta 2008, ja sillä on välitön oikeusvaikutus. Se olisi julkaistava 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä heinäkuun 2008 aikana, ja sen olisi tultava voimaan 
20 päivää julkaisemisen jälkeen.  
 


