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Tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen valtiontukiasioiden käsittelemiseksi  
Yleistajuinen tiivistelmä 

 
Euroopan komissio ehdottaa yksinkertaistettua menettelyä tiettyjen 
valtiontukiasioiden käsittelemiseksi 
 
Jäsenvaltioiden olisi saatava suoraviivaisissa asioissa hyväksymispäätös nopeutetussa 
aikataulussa eli kuukauden kuluttua ilmoittamisesta  
 
 
1. MIKSI VALTIONTUKEA SEURATAAN? 
 
Valtiontuesta voi olla konkreettista hyötyä yhteiskunnalle. Tehokkaasti käytettynä valtiontuella 
voidaan parantaa ympäristön laatua, laajentaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä kehittää 
työntekijöiden ammattitaitoa siten, että talouden tila kohenee ja elintaso paranee. Huonosti 
käytetyillä valtiontuilla on kuitenkin usein haitallisia ja odottamattomia vaikutuksia. Kun 
tehottomia yrityksiä autetaan pysyttelemään markkinoilla, kuluttajat joutuvat usein maksamaan 
korkeampia hintoja ja menestyvämmille yrityksille voi aiheutua haittaa tukea saavan yrityksen 
saadessa perusteetonta etua. Lisäksi yritykset voivat asettaa eri maiden hallitukset 
kilpailutilanteeseen uhkaamalla, että ne siirtävät investointinsa maahan, joka myöntää suurimmat 
tuet. Tämä vie entistä suuremman osuuden veronmaksajien varoista. 
 
Näistä syistä komissio pyrkii määrätietoisesti kohdistamaan suunniteltuihin valtiontukimenoihin 
tiivistä seurantaa. Lisäksi komissiolla on valtuudet estää haitallisten valtiontukien toteutus. 
Tämän vuoksi komissio käy vuosittain läpi satoja valtiontukihakemuksia, joista monet ovat 
suhteellisen suoraviivaisia, sillä ne täyttävät valtiontukisääntöjen mukaiset edellytykset tai 
noudattavat komission käytäntöä. Komissio kehitti vuonna 2008 uuden järjestelmän, jolla 
edistetään hyväksyttävien valtiontukimuotojen käyttöä vapauttamalla ne ilmoitus- ja 
tutkintavaatimuksista. On myös tärkeää, että vapautuksen ulkopuolelle jäävät valtiontuet 
käsitellään tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tietynlaisen kurinalaisuuden puuttuminen sekä 
komission että jäsenvaltioiden taholta aiheuttaa kuitenkin sen, että valtiontukitoimenpiteet 
hyväksyvien komission päätösten teko vie keskimäärin viisi kuukautta.       
 
2. MITEN TIEDONANNOLLA VOIDAAN NOPEUTTAA PÄÄTÖSTEN TEKOA?  
 
Komissio haluaa varmistaa, että tuki, jonka soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ei ole epäilystä, 
hyväksytään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat tehneet siitä 
yksityiskohtaisen ilmoituksen. Varsinaisen ilmoituksen tekoa edeltävän yhteydenpitomekanismin 
käyttöönotolla pyritään tehostamaan jäsenvaltion ja komission välistä tiedonvaihtoa. Uudessa 
tiedonannossa luetellaan esimerkkejä tukitoimenpiteistä, jotka soveltuvat periaatteessa 
yksinkertaistettuun käsittelyyn. Luetteloon sisältyy tietyntyyppisiä pk-yritysten hyväksi 
myönnettäviä tukia, ympäristönsuojelutukia, innovointitoiminnan tukia sekä yritysten pelastamis- 
ja rakenneuudistustukia.  
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Uuden menettelyn odotetaan olevan paitsi nopeampi, myös läpinäkyvämpi. Sidosryhmät, joiden 
etua asia koskee, saavat uuden tilaisuuden kommentoida suunniteltua valtiontukitoimenpidettä 
komission verkkosivustolla ilmoituksesta julkaistavan tiivistelmän perusteella.  
 
3. KEITÄ TÄMÄ TOIMINTALINJA HYÖDYTTÄÄ ?   
 
Tiedonannon odotetaan hyödyttävän sekä jäsenvaltioita että tuensaajia, sillä hyväksymispäätökset 
tehdään yksinkertaisissa tukiasioissa nopeammassa aikataulussa. Myös sidosryhmät hyötynevät 
uudesta toimintalinjasta, sillä niillä on vastedes mahdollisuus ottaa esille ongelmallisiksi 
katsomansa kysymykset ennen kuin komissio tekee tuesta lopullisen päätöksen.  
 
4. MILLOIN UUSI TIEDONANTO TULEE VOIMAAN? 
 
Komissio hyväksyi tiedonannon 29. huhtikuuta 2009, ja sen on tarkoitus tulla voimaan ennen 
kesää. 
 


