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1. Vapaan ja vääristymättömän kilpailujärjestelmän ylläpitäminen on yksi

Euroopan unionin perusperiaatteista. Rooman sopimuksessa vahvistettuja

periaatteita ei kuitenkaan voida toteuttaa, ellei EY:n perustamissopimuksen

kilpailulainsäädäntöä ja valtiontukia koskevia yhteisön sääntöjä sovelleta

tiukasti. Mittavia toimenpiteitä on toteutettu unionissa yhden keskeisen

tavoitteen saavuttamiseksi: tammikuussa 1999 yhdessätoista unionin

jäsenvaltiossa otettiin käyttöön yhteinen raha, ja sen vaikutukset ulottuvat

kauaksi näiden edelläkävijämaiden rajojen ulkopuolelle. Yhteistä rahaa

käyttävien yhtenäismarkkinoiden edut saadaan kuitenkin hyödynnettyä

ainoastaan liitännäistoimenpiteiden järkevällä käytöllä. Yksi tällainen

toimenpide on valtiontuen valvonta.

2. On tunnettua, että valtiontuki voi haitata vapaata kilpailua. Sen lisäksi, että

sillä saatetaan estää resurssien tehokas kohdentaminen, sitä voidaan

käyttää samaan tarkoitukseen kuin tariffiesteitä ja muita protektionismin

muotoja. Niin ikään on tunnettua, että joissakin olosuhteissa valtiontuki on

perusteltua markkinahäiriöiden vaikutusten korjaamiseksi ja lisäksi

sellaisen asteittain kehittyvän politiikan lujittamiseksi, jonka katsotaan

olevan yhteisen edun mukaista ja jota markkinavoimat eivät yksin pitäisi

yllä. Tämän vuoksi valtiontuki on osa Euroopan poliittista kokonaishanketta,

jonka on vastattava nyky-yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin. EY:n

perustamissopimuksen mukainen valtiontukien valvonta perustuu

tarpeeseen purkaa toimintaa, joka vääristää kilpailua Euroopan unionissa

kohtuuttomasti. Soveltamalla tiukasti valtiontukea koskevia yhteisön

sääntöjä komissio pyrkii luomaan terveen talousympäristön, jossa

jäsenvaltioiden yritykset saavat yhtenäismarkkinoista täyden hyödyn ja

voivat parantaa kansainvälistä kilpailukykyään.

3. Tämän seitsemännen yleiskatsauksen julkaiseminen korostaa komission ja

kaikkien jäsenvaltioiden jatkuvaa sitoumusta avoimuuden lisäämiseen

valtiontukien valvonnassa ja käytössä. Jäsenvaltiot ovat halukkaita

osallistumaan yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseen ja niiden

moitteettomaan toimintaan jatkossakin ainoastaan, mikäli ne ovat varmoja,
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että muut jäsenvaltiot noudattavat samoja sääntöjä yritystensä

tukemisessa. Myönnettyjä tukimääriä koskevien tietojen kerääminen ja

niiden julkaiseminen on yksi tärkeimmistä komission keinoista osoittaa

jäsenvaltioille, että se valvoo jatkuvasti sekä valtiontukien kokonaiskehitystä

että niiden kehitystä jäsenvaltioissa. Yleiskatsaus antaa komissiolle

olennaisen keinon politiikan säätelyyn ja samalla sillä varmistetaan

valtiontukien oikeudenmukainen ja tasapuolinen valvonta. Kun otetaan

huomioon tämän politiikan mukaisesti harjoitettavan jäsenvaltioiden

valvonnan laajuus, on tärkeää, että valvonnan tulokset julkistetaan ja että

niitä voidaan tarkastella unionin lisäksi laajemmassa, unionin tekemien

kansainvälisten sopimusten ympäristössä.

4. Euroopan unionin valtiontukipolitiikassa on otettava huomioon

kansainvälinen ympäristö. Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa tehtyjen

Eurooppa-sopimusten määräykset valtiontuen valvonnasta on pantava

nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön, jotta niiden voidaan varmistaa olevan

yhteisön sääntöjen mukaisia. Valtiontuen tehokas valvonta on välttämätön

edellytys hakijamaiden liittymiselle Euroopan unioniin. Ensimmäinen ja

keskeinen toimenpide Eurooppa-sopimusten valvontasääntöjen

täytäntöönpanemiseksi on vaaditun avoimuuden saavuttaminen.

Valtiontukia koskevia omia yleiskatsauksiaan julkaisemalla komissio ja

koko Euroopan unioni antavat näille maille konkreettisen esimerkin

odotetusta avoimuuden tasosta. Useimpien Keski- ja Itä-Euroopan maiden

jo toimittamat ensimmäiset yleiskatsaukset ja suunnitellut lisätoimenpiteet

antavat lähitulevaisuudessa asianmukaisen kuvan valtiontuen tilasta näissä

maissa.

Lisäksi lukuisten maiden kanssa on tehty kumppanuus- ja

yhteistyösopimuksia sekä muita kauppasopimuksia. Useimmiten näissä

sopimuksissa käsitellään myös valtiontukien valvontaa. Avoimuutta

koskevia määräyksiä ja ilmoitusvelvoitteita on tässäkin tapauksessa

pidettävä perusperiaatteina, ja tämän vuoksi ne ovat ensimmäisiä

täytäntöönpantavia toimenpiteitä.

Yleiskatsauksen toinen, yhtä tärkeä tehtävä on antaa Maailman

kauppajärjestössä esimerkki siitä, millaista avoimuutta yhteisö odottaa

kauppakumppaneiltaan, joiden kanssa on otettu käyttöön lähes

maailmanlaajuinen monenvälinen kauppajärjestelmä. Tässä mielessä

yleiskatsauksella lujitetaan WTO:n kaikkien jäsenmaiden – myös yhteisön

ja jäsenvaltioiden – velvoitetta ilmoittaa säännöllisesti tuista sovellettavien
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WTO:n sopimusten mukaisesti. Samalla tavoin yleiskatsaus toimii

esimerkkinä unionin kumppaneille OECD:ssä.

 +XRPDXWXNVLD

5. Komissio on julkaissut valtiontukia koskevan yleiskatsauksen säännöllisesti

vuodesta 1988. Ensimmäinen yleiskatsaus kattoi vuodet 1981–1986, ja

katsaus on sen jälkeen annettu kahden vuoden välein.1 Komissio on

kuitenkin päättänyt julkaista yleiskatsauksen vuosittain, jotta voitaisiin

vastata tarpeisiin, jotka koskevat tietojen ajankohtaisuutta ja avoimuuden

lisäämistä edelleen. Lisäksi pyritään siihen, että komissio havaitsisi

valtiontukien myöntämisessä tapahtuneen uuden kehityksen aiemmin ja

vastaisi muuttuviin olosuhteisiin ripeämmin. Seitsemäs yleiskatsaus on

ensimmäinen vuotuinen yleiskatsaus.

6. Seitsemännessä yleiskatsauksessa aiemmat tiedot päivitetään ottamalla

huomioon vuoden 1997 tiedot. Näin ollen yleiskatsaus kattaa viisivuotisen

tarkastelujakson 1993–1997. Jäsenvaltioita vertailtaessa tukimäärien

arvioinnissa keskitytään vuotuisiin keskiarvoihin kolmivuotiskautena 1995–

1997. Vuosien 1993–1995 tiedot on mahdollisuuksien mukaan annettu

vertailun vuoksi.2 Yhteisöön vuonna 1995 liittyneiden uusien jäsenvaltioiden

– Suomen, Ruotsin ja Itävallan – osalta näitä jaksoja ei kuitenkaan voida

vertailla keskenään. Kahdeksannessa yleiskatsauksessa tämä on kuitenkin

jo mahdollista. Jotta kahden tarkastelujakson keskiarvoja voitaisiin vertailla,

kaikki luvut ilmaistaan vuoden 1996 hinnoin.3, 4

7. Aiempien yleiskatsausten tapaan joitakin lukuja on tällä hetkellä tiedossa
ainoastaan yhtä vuotta pitemmältä tarkastelujaksolta. Tällaisissa
tapauksissa määrät on keinotekoisesti jaettava eri vuosille. Tämän lisäksi

                                           
 1 Viitteet: KOM (88) 945
 KOM (90) 1021
 KOM (92) 1116
 KOM (95) 365
 KOM (97) 170
 KOM (1998) 417
 2 Perusperiaate, jonka mukaan kolmen vuoden ajanjakson tietoja vertaillaan keskenään

siten, että yksi vuosi on päällekkäinen, on säilytetty. Tämän vuoksi seitsemännen
yleiskatsauksen vuotuinen tarkastelujakso (1993–1995) ei vastaa kuudennen
yleiskatsauksen kahden vuoden tarkastelujaksoa (1994–1996).

 3 Tämän vuoksi ja koska jäsenvaltiot ovat lisäksi joissakin tapauksissa huomattavastikin
tarkistaneet aiempia vuosia koskevia tietoja, luvut eroavat kuudennessa yleiskatsauksessa
ilmoitetuista luvuista.

 4 Tehdasteollisuudelle myönnettävää tukea koskevat luvut nykyisissä valuutoissa annetaan
tilastoliitteessä (liite II).
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tarkastelujakson viimeisen vuoden määrät ovat jossain määrin alustavia, ja
kuten aiemmissa yleiskatsauksissa, jäsenvaltiot saattavat muuttaa niitä
tulevaisuudessa. Päätelmiä tukevien riittävän luotettavien tilastotietojen
varmistamiseksi jäsenvaltioiden väliset vertailut tehdään sellaisten
kolmivuotisten keskiarvojen perusteella, joissa yksi vuosi on päällekkäinen.
Osa erityisesti jäsenvaltiokohtaisen erittelyn tiedoista on vasta alustavia, ja
näin niiden vaikutusta voidaan tasoittaa.

8. Tähän yleiskatsaukseen sisältyy viidessätoista jäsenvaltiossa
tehdasteollisuudelle, maataloudelle, kalataloudelle, kivihiiliteollisuudelle,
liikenteelle (rautatie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikenteelle) ja
rahoituspalveluille myönnetty kansallinen tuki. Aiemmassa
yleiskatsauksessakin korostettua alakohtaista kattavuutta on lisätty
edelleen. Lentoliikenteelle ja rahoituspalveluille myönnettyjä tukia koskevat
tiedot on otettu jälleen mukaan, ja ensimmäistä kertaa on otettu huomioon
sisävesi- ja meriliikenteelle myönnetyt tuet.

Käytetyt menetelmät selitetään lyhyesti teknisessä liitteessä (liite I).
Tilastoliitteessä (liite II) on tilastollisia perustietoja tehdasteollisuudelle
myönnetyistä tuista ja tukien kokonaismäärästä. Liite III sisältää katsauksen
yhteisön rahastoihin ja rahoitusvälineisiin.

 

9. Vuosia 1996 ja 1997 koskevat luvut koottiin komission yksiköissä tiiviissä
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Lisäksi jäsenvaltiot tarkastivat vuosia
1993–1995 koskevat luvut ja muuttivat niitä tarvittaessa. Menetelmällä
varmistetaan, että tietojen luotettavuus on suhteellisen hyvä. Jotta
yleiskatsaus olisi mahdollisimman ajantasainen, Irlannin viranomaisia
pyydettiin toimittamaan tietoja Irlannin yhtiöverojärjestelmästä vuodelta
1997. Komissio oli asiaa tutkittuaan päättänyt joulukuussa 1998, että tämä
järjestelmä muodostaa tällä hetkellä valtiontuen. Vuonna 1997
yhtiöverotuloina menetetty 391 miljoonan euron summa ei lisää Irlannin
hallituksen talousarviosta myönnetyn valtiontuen määrää, mutta se otettiin
mukaan, koska komission mukaan osa Irlannin yhtiöverojärjestelmästä
muodostaa valtiontuen. Luvun ilmoittaminen noudattaa komission toivetta,
että tähän katsaukseen sisältyy ensimmäistä kertaa summa, joka kuvastaa
Irlannin yhtiöverojärjestelmän perusteella menetettyjä verotuloja. Koska
tämän luvun perusteella ei voida arvioida tarkastelujakson vuotuisia
keskiarvoja eikä myöskään varmistaa, että tätä yleiskatsausta voidaan
verrata kuudenteen yleiskatsaukseen, luku ilmoitetaan erillään muista
katsauksessa ilmoitetuista luvuista.
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10. Tehdasteollisuudelle myönnetään yhteisössä enemmän tukea kuin

millekään muulle tässä yleiskatsauksessa käsitellylle alalle; itse asiassa

tälle alalle myönnettiin vuosina 1995–1997 tukea peräti 40 prosenttia tuen

kokonaismäärästä. Tälle alalle myönnettyjen tukien arviointi onkin

yleiskatsauksen keskeinen aihe.

 

Kokonaismäärä yhteisössä

 

11. Taulukossa 1 esitetään tehdasteollisuuden vuotuiset tukimäärät yhteisössä

vuosina 1993–1997.

7DXOXNNR��
7HKGDVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL�\KWHLV|VVl�����±����
9XRWXLVHW�DUYRW�NLLQWHLQl�KLQWRLQD��������

Miljoonaa euroa

���� ���� ���� ���� ����

(8��� 40 622 36 594 35 823*

EU-12 44 766 41 332 39 328 35 367 34 400

           * ilman 391 miljoonan euron summaa - katso 9 kohta.

Kuudenteen yleiskatsaukseen verrattuna kaikki edellä esitetyt luvut ovat

hieman nousseet, mikä johtuu jäsenvaltioiden tekemistä tarkistuksista.

Tästä huolimatta taulukon 1 luvut vahvistavat, että vuonna 1993 havaittu

unionissa myönnettyjen tukien asteittain laskeva suuntaus on jatkunut.

Laskeva suuntaus näkyy myös taulukosta 2, jossa tehdasteollisuudelle

myönnetyt tuet ilmaistaan prosentteina jalostusarvosta ja euroina tämän

alan työntekijää kohden.5

                                           
5 Koska pieni mutta määrällisesti vaikeasti ilmaistavissa oleva osuus tukimääristä koskee

palvelualaa (matkailua ja konsultointia), esitetyt luvut saattavat olla hieman liian suuria.
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7DXOXNNR��
7HKGDVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL�\KWHLV|VVl
9XRWXLVHW�DUYRW�����±�����

EU-15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

Prosenttia
jalostusarvosta

-
3,8

-
3,5

3,1
3,2

2,8
2,9

2,5
2,6

Euroa työn-
tekijää kohti

-
1 540

-
1 457

1 341
1 385

1 231
1 269

1 209
1 236

* vuoden 1997 luvut on arvioitu vähän alakanttiin - katso 9 kohta
   vuoden 1996 kiinteinä hintoina

Vuonna 1996 viidentoista jäsenvaltion unionissa tukien prosenttiosuus

jalostusarvosta laski ensimmäistä kertaa alle kolmen prosentin. Lasku on

nopeutunut koko tarkastelujakson ajan.

Tehdasteollisuudelle myönnetyn tuen määrä työntekijää kohden

kahdentoista jäsenvaltion yhteisössä laski niin ikään 1 236 euroon

(viidentoista jäsenvaltion yhteisössä 1 209 euroon) vuonna 1997, kun se oli

ollut 1 540 euroa vuonna 1993.

Viidentoista jäsenvaltion unionin yleisesti ottaen alhaisemmat luvut

kuvastavat sitä, että kolmen uuden jäsenvaltion nykyiset tukitasot ovat

unionin keskiarvoa alemmat.
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Jäsenvaltioiden vertailu

 

12. Taulukossa 3 vertaillaan tehdasteollisuudelle myönnetyn tuen

keskimääräistä vuotuista tasoa jäsenvaltioissa6 vuosina 1993–1995 ja

1995–19977 prosentteina bruttojalostusarvosta ja tuen määränä alan

työntekijää kohti. Myös tuen todellinen määrä ilmoitetaan.

7DXOXNNR���
7HKGDVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL�\KWHLV|VVl
9XRWXLVHW�NHVNLDUYRW�YXRVLQD�����±�����MD�����±����

Prosenttia
jalostusarvosta

Euroa työntekijää kohti Miljoonaa euroa

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

�,WlYDOWD - ��� - ��� - ���

�%HOJLD 2,5 ��� 1 376 ����� 947 ���

7DQVND 2,7 ��� 1 292 ����� 623 ���

�6DNVD 4,4 ��� 2 102 ����� 19 232 ������

��YDQKDW
RVDYDOWLRW

: � ��� ��� ���� ����

��XXGHW
RVDYDOWLRW

: � ����� ����� ������ ������

�.UHLNND 5.2 ��� 982 ����� 619 ���

�(VSDQMD 2.1 ��� 659 ��� 1 665 �����

�6XRPL - ��� - ��� - ���

�5DQVND 2,1 ��� 1 074 ����� 4 401 �����

�,UODQWL 2,4 ��� 1 322 ����� 329 ���

�,WDOLD 6.1 ��� 2 512 ����� 11 529 ������

/X[HPEXUJ 2,2 ��� 1 328 ����� 45 ��

�$ODQNRPDDW 1,1 ��� 669 ��� 585 ���

�3RUWXJDOL 2,7 ��� 475 ��� 495 ���

�5XRWVL - ��� - ��� - ���

�<KGLVW\Q\W
NXQLQJDVNXQWD

0,8 ��� 313 ��� 1 339 �����

   EU-15 - ��� - ����� - ������

   EU-12 3.5 ��� 1 460 ����� 41 809 ������

* Luvut eivät sisällä Irlannin yhtiöverojärjestelmää - katso 9 kohta.
Keskiarvot vuoden 1996 hintoina.

                                           
6 Saksan uudet ja vanhat osavaltiot on esitetty erikseen, jotta näiden alueiden erilainen

kehitys tulisi ilmi selkeästi. Uudet osavaltiot ovat läpikäyneet ennennäkemättömän
sopeutumisvaiheen markkinatalouteen siirtyessään.

7 Kuten edellä kohdassa 6 todetaan, yksityiskohtaista jäsenvaltioiden mukaista jaottelua
voidaan vertailla luotettavasti ainoastaan käyttämällä kolmen vuoden osittain päällekkäisiä
keskiarvoja.
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13. Keskimääräinen vuotuinen tehdasteollisuudelle vuosina 1995–97

myönnetty tuki 12 jäsenvaltion unionissa oli noin 37 miljardia euroa, joten

tuen määrä laski 13 prosenttia verrattuna tarkastelujaksoon 1993–1995.

Vastaava luku 15 jäsenvaltion unionissa vuosilta 1995–1997 on 38 miljardia

euroa. Jalostusarvolla mitattuna tukea tehdasteollisuudelle myönnettiin

eniten Italiassa ja Kreikassa. Näiden valtioiden luvut ovat yhteisön

keskiarvoa yhä huomattavasti suurempia, vaikkakin Italia jatkaa tukitasonsa

pienentämistä. Saksan tukitaso on ensimmäistä kertaa vuosien 1992-1994

jälkeen lähellä yhteisön keskiarvoa. 

Vaikka jäsenvaltioissa tehdasteollisuudelle myönnettyjen tukien todellisissa

määrissä on yhä huomattavia eroja, on syytä panna merkille, että

prosenttiosuutena jalostusarvosta tai euroina työntekijää kohden ilmaistujen

tukimäärien erot kaventuvat. Vastaavien vakiopoikkeamien vertailu

osoittaa, että suuntauksena on jäsenvaltioiden myöntämien tukimäärien

lähentyminen.

Taulukosta 3 käy välittömästi ilmi, että todellisena määränä ilmaistun tuen

kokonaisvähentymä yhteisössä johtuu lähes yksinomaan Saksan uusissa

osavaltioissa ja pienemmässä määrin Italiassa myönnetyn tuen

vähenemisestä. Myönnetyn tuen keskiarvo vuosina 1995–1997 on noussut

vuosiin 1995–1997 verrattuna Belgiaa lukuun ottamatta kaikissa

jäsenvaltioissa, varsinkin Espanjassa. Vaikka tämä useimpia jäsenvaltioita

koskeva keskipitkän aikavälin suuntaus saattaa merkitä sitä, että

yhteisössä tehdasteollisuudelle myönnetyn tuen kokonaismäärän

vähentyminen pysähtyy, liitteen II taulukosta A1 käy ilmi, että kuudessa

jäsenvaltiossa vuosien 1996–1997 lyhyen aikavälin suuntaus on kuitenkin

ollut laskeva.
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.XYLR��

9DOWLRQWXNL�WHKGDVWHROOLVXXGHOOH
3URVHQWWHLQD�MDORVWXVDUYRVWD��YXRWXLVHW�NHVNLDUYRW�YXRVLQD�����±�����MD�����±�����

14. Jäsenvaltioissa korkein tuki työntekijää kohti on Italiassa, jonka jälkeen

tulevat Saksa, Tanska ja Irlanti. Saksan uusien osavaltioiden erittäin

korkeat luvut johtuvat sekä myönnettyjen tukien suuresta määrästä että

työntekijöiden määrän jyrkästä laskusta tässä Saksan osassa. Tukien

vähentyminen edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna on merkki siitä, että

Saksojen yhdistymistä vuonna 1990 seuranneen rakenneuudistuksen

vilkkain vaihe sijoittui edellisille tarkastelujaksoille. Samanaikaisesti tuki

työntekijää kohden on Saksan vanhoissa osavaltioissa yhteisön

pienimpiä. Vähiten tukea myöntää Yhdistynyt kuningaskunta ja

seuraavaksi vähiten Ruotsi ja Portugali.

 

15. Tarkasteltaessa yhteisön yleisiä eroja koheesion kannalta voidaan vuosi

sitten alkanut nouseva suuntaus nyt vahvistaa. Taulukosta 3 käy ilmi, että

neljän koheesiomaan osuus tehdasteollisuudelle 12 jäsenvaltion

unionissa myönnetyn tuen kokonaismäärästä on noussut 7,5 prosentista

11 prosenttiin. (Kun Irlannin yhtiöverojärjestelmää koskevia lukuja on

N
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käytettävissä vuotta pidemmältä jaksolta, näitä lukuja tarkistetaan

ylöspäin.) Neljän suuren kansantalouden osuus, joka oli jaksolla 1993–

1995 noin 87 prosenttia, laski jaksolla 1995–1997 noin 82 prosenttiin.

Tässä yhteydessä on myös otettava huomioon, että valtiontuen lisäksi

yhteisö myöntää tehdasteollisuudelle tukea rakennerahastoista (katso liite

II, Kuvio A1). Neljä koheesiomaata hyötyvät näistä varoista suhteessa

eniten. Kyseisten valtioiden suhteellinen osuus tuesta nousee tasolle, joka

vastaa paremmin niiden muita valtioita heikompaa sosioekonomista

asemaa. Näiden yhteisön tukivälineiden tehokkuuden keskeinen edellytys

on kuitenkin se, että valtiontukien hallitsematon käyttö ei heikennä niitä.
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16. Tuen myöntämistä laivanrakennusteollisuudelle, joka kuuluu alana

tehdasteollisuuteen, on tarkastelujakson aikana säännelty

laivanrakennusteollisuudelle myönnettävää tukea koskevalla

seitsemännellä direktiivillä8, jota sovellettiin 1. tammikuuta

1991–31. joulukuuta 1998. Tällöin direktiivi korvattiin neuvoston

asetuksella (EY) N:o 1540/98.

Taulukossa 4 käsitellään sopimuskohtaista toimintatukea, joka kattaa

uusien laivojen rakentamisen, laivojen muuntamisen ja kalastusalukset ja

siten heijastaa tuen intensiteettejä, joille komissio asettaa

enimmäismäärät laivanrakennusteollisuudelle myönnettävää tukea

koskevan direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Nykyisen direktiivin

mukainen tuen enimmäismäärä on sopimusarvoltaan alle 10 miljoonan

euron arvoisten laivojen ja muuntotöiden osalta 4,5 prosenttia

sopimusarvosta ja sopimusarvoltaan yli 10 miljoonan euron arvoisten

laivojen osalta 9 prosenttia sopimusarvosta.

Toimintatuen lisäksi laivanrakennusteollisuudelle on myönnetty

rakenneuudistustukea. Vuosien 1995–1997 aikana Saksassa (318

miljoonaa euroa), Espanjassa (424 miljoonaa euroa) ja Portugalissa (11

miljoonaa euroa) myönnettiin keskimäärin 753 miljoonaa euroa

rakenneuudistustukea.

Kaikkien tälle alalle myönnettyjen tukien vuotuinen keskiarvo laski: se oli

1 720 miljoonaa euroa vuosina 1993–1995 mutta vuosina 1995–1997

enää 1 445 miljoonaa euroa. Verrattaessa laivanrakennukselle

myönnettyä tukea alan jalostusarvoon havaitaan, että taso on korkea,

vaikkakin se laskee asteittain. Taulukosta 3 ilmenee, että

tehdasteollisuudelle myönnetty tuki on 3,0 prosenttia alan jalostusarvosta.

Sen sijaan laivanrakennukselle myönnetyn tuen taso oli noin 20 prosenttia

alan jalostusarvosta vuosien 1995–1997 lukujen perusteella ja laski

ensimmäistä kertaa vuosien 1990–1992 jälkeen alle 25 prosentin.

                                           
8  EYVL L 380, 31.12.1990.
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7DXOXNNR��
/DLYDQUDNHQQXVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�WXNL�YXRVLQD�����±������SURVHQWWLD�ODLYRMHQ
VRSLPXVDUYRLVWD

1995 1996 1997

Pienet
laivat*

Suuret
laivat**

Yht. Pienet
laivat

Suuret
laivat

Yht. Pienet
laivat

Suuret
laivat

Yht.

Itävalta

Belgia

Tanska

Saksa

Ranska

Suomi

Espanja

Kreikka

Irlanti

Italia

Luxemburg

Alankomaat

Portugali

Ruotsi

Yhdistynyt

kuningaskunta

4,2

4,0

0,0

4,3

-

4,5

2,9

4,3

8,3

6,5

9,0

8,1

-

9,0

3,3

8,6

8,2

6,5

9,0

7,8

-

8,8

3,2

8,2

4,5

4,5

0,0

4,3

-

4,5

3,1

4,3

9,0

6,7

9,0

8,0

-

9,0

4,8

6,0

8,9

6,6

9,0

7,4

-

8,7

3,2

6,0

4,5

4,5

0,0

0

-

-

4,5

3,2

0

9,0

6,4

9,0

5,3

-

-

9,0

3,8

8,7

8,9

6,3

9,0

5,3

-

8,9

3,6

8,7

* Pieniksi laivoiksi katsotaan sopimusarvoltaan alle 10 miljoonan euron laivat.
Laivanrakennusta koskevan seitsemännen direktiivin mukainen tuen
enimmäisintensiteetti on 4,5 prosenttia näiden laivojen sopimusarvosta.

**Suuriksi laivoiksi katsotaan sopimusarvoltaan yli 10 miljoonan euron arvoiset laivat.
Laivanrakennusta koskevan seitsemännen direktiivin mukainen tuen
enimmäisintensiteetti on 9,0 prosenttia näiden laivojen sopimusarvosta.

- Viiva tarkoittaa puuttuvia tietoja ja nolla tuen puuttumista.
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Kehitysmaihin vietävien laivojen rakennusta varten Euroopan telakoille

myönnettyjen tukien vuotuinen keskiarvo vuosina 1993-1995 oli melkein

sama kuin vuosien 1997–1997 keskiarvo. Maakohtainen erittely esitetään

taulukossa 5.

7DXOXNNR��
(<�Q�NHKLW\VDSXQD�P\|QWlPl�WXNL�ODLYDQUDNHQQXNVHOOH

Miljoonaa euroa

1993 1994 1995 1996 1997

 Saksa 23,13 193,34 107,85 128,94 6,85

 Espanja 20,2 0 58,55 33,14 8,63

 Alankomaat 0 0 33,95 48,89 5,56

 Ranska 0 0 39,19 0 0

 Yhteensä 43,34 193,34 239,54 210,97 21,04

 7HUlVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�WXNL

17. Terästeollisuus on toinen tehdasteollisuuden ala, jolla EHTY-tuotteille

myönnettäviä tukia säänneltiin vuosina 1991–1997 vuonna 1991 annetulla

viidennellä sekä vuonna 1997 annetulla kuudennella terästukisäännöstöllä.

EHTY:n teräsalan ulkopuolella myönnettyjä tukia säänneltiin tiettyjä

EHTY:n perustamissopimuksen ulkopuolisia aloja koskevilla vuoden 1988

säännöillä.

Näiden tukien yhteenlaskettu vuotuinen keskiarvo vuosina 1995–1997 oli

noin 1 130 miljoonaa euroa. Edellisen tarkastelujakson 1993–1995

vuotuinen keskiarvo oli 1 700 miljoonaa euroa, joten laskua oli yli 30

prosenttia. Luvuissa ei ole otettu huomioon alan tutkimus- ja

kehitystavoitteita tai ympäristönsuojelua edistäviin ohjelmiin myönnettyjä

vähäisiä tukia. Luvut osoittavat sen sijaan, että vuodesta 1994 toteutetut

mittavat rakenneuudistukset ja niihin liittyvät kapasiteetin vähennykset

Saksan uusissa osavaltioissa, Espanjassa, Italiassa, Portugalissa,

Irlannissa ja Itävallassa on saatettu miltei kokonaan päätökseen.
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18. Koska Euroopan unionissa ei ole erityisesti tätä alaa koskevia tukiohjelmia,

alan valtiontukea myönnetään pääasiassa aluetukena ja pelastus- ja

rakenneuudistustukena, minkä vuoksi sitä käsitellään jälleen tässä

katsauksessa.� Jäsenvaltioiden myöntämiä tukia säännellään tiukasti

erityisellä puitesäännöllä. Tapausten vähäisen lukumäärän vuoksi yleisiä

suuntauksia koskevien päätelmien tekeminen on tällä hetkellä melko

vaikeaa, vaikka tarkastelujaksojen välinen vertailu osoittaakin tukien

lisääntyneen 24 prosenttia 1 174 miljoonasta eurosta 1 450 miljoonaan

euroon.

7DXOXNNR��
0RRWWRULDMRQHXYRWHROOLVXXGHOOH�YXRVLQD�����±�����P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL
�HL�VLVlOOl�LOPRLWXVUDMDQ�DOOH�MllQHLWl�WXNLD�

Miljoonaa euroa

1993 1994 1995 1996 1997

  Itävalta - - 0 10 26

  Belgia 0 0 32 0 0

  Saksa 106 298 3 340 59

  Espanja 43 36 318 202 1

  Suomi - - 0 0 6

  Ranska 31 0 0 83 6

  Italia 0 227 0 0 109

  Alankomaat 0 0 7 0 6

  Portugali 0 0 0 103 0

  Ruotsi - - 0 0 1

  Yhdistynyt
kuningaskunta

62 12 0 72 66

Yhteensä 241 573 360 810 280
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 6XRUDW�XONRPDLVHW�VLMRLWXNVHW

19. Suoria ulkomaisia sijoituksia tukevat valtion toimenpiteet voivat olla

valtiontukea. Ne saattavat tästä huolimatta olla yhteisen edun mukaisia, jos

niillä edistetään Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, esimerkiksi tukemalla

pk-yritysten kehitystä, tai jos ne myötävaikuttavat muihin yhteisön

tavoitteisiin, kuten  siirtymävaiheessa olevien talouksien sopeutumiseen tai

kolmannen maailman talouskehitykseen. Jäsenvaltiot ovat vuodesta 1993

ehdottaneet muutamia erityisesti tätä tavoitetta koskevia tukijärjestelmiä,

jotka komissio on myöhemmin hyväksynyt. Jäsenvaltioiden toimittaman

tiedon määrä lisääntyy vähitellen, ja jäljempänä esitetään ensimmäistä

kertaa erityisesti tätä aihetta koskeva alustava Euroopan laajuinen katsaus

näistä tuista. Vaikka ohjelmat koskevat ainoastaan pk-yrityksiä, niillä on

maailmanlaajuinen ulottuvuus ja näin ollen niiden avulla voidaan vahvistaa

näiden yritysten asemaa unionin merkittävimpinä työllistäjinä sekä

monipuolistaa niiden kehitysnäkymiä. Seuraavissa yleiskatsauksissa on

tarkoitus antaa lisää yksityiskohtaisia tietoja, mutta jo nyt voidaan havaita

takausten käytön asteittainen lisääntyminen tällä alalla.

7DXOXNNR��
9DOWLRQWXNL�SN�\ULW\VWHQ�WRWHXWWDPLOOH�VXRULOOH�XONRPDLVLOOH�VLMRLWXNVLOOH

Miljoonaa euroa

1993 1994 1995 1996 1997

Avustukset
15,9 21,7 23,4 24,4 0,7

Lainat 1,6 0,7 0,6

Takaukset 1,1 2,5 8,3 11,4 28,0

<KWHHQVl ���� ���� ���� ���� ����
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 7XNLYlOLQHHW

20. Taulukossa 8 esitetään katsaus eri tukivälineiden käytöstä jäsenvaltioissa.

7DXOXNNR��
7HKGDVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL�YXRVLQD������±�����
-DRWWHOX�WXNLPXRGRQ�PXNDDQ

prosenttia

TUKIMUOTO

Ryhmä A Ryhmä B Ryhmä C Ryhmä D

Avustuk-
set

Vero-
Vapau-
tukset

Pääoma-
osakkuudet

Matala-
korkoiset

lainat

Vero-
lykkäykset

Takaukset YHT.

 Itävalta 79 0 0 15 0 7 100

 Belgia 57 33 1 4 0 4 100

 Tanska 84 9 0 6 0 1 100

 Saksa 53 14 1 24 2 5 100

 Kreikka 96 0 0 4 0 0 100

 Espanja 88 0 3 9 0 0 100

 Suomi 83 3 0 13 0 1 100

 Ranska 30 40 14 10 1 5 100

 Irlanti* 93 0 0 1 0 5 100

 Italia 50 41 5 4 0 0 100

 Luxemburg 92 6 0 2 0 0 100

 Alankomaat 70 23 0 4 0 2 100

 Portugali 41 56 0 3 0 0 100

 Ruotsi 66 16 2 16 0 0 100

 Yhdistynyt
kuningaskunta

89 5 0 1 1 4 100

   EU-15 56 24 4 13 1 3 100

* Irlannin yhtiöverojärjestelmä ei sisälly lukuihin - katso 9 kohta.

Tilanne vuosina 1995–1997 vastaa melko tarkkaan kuudennessa

yleiskatsauksessa esitettyä tilannetta vuosina 1994–1996. Avustukset ja

verovapautukset, jotka on tässä yleiskatsauksessa luokiteltu ryhmän A

tukimuodoiksi, ovat yhä selvästi yleisimmin käytetyt tukimuodot yhteisössä.

Suoria avustuksia käytetään verovapautuksia useammin.

21. Valtion pääomaosakkuuteen perustuva tuki, joka on luokiteltu ryhmään B,

on neljä prosenttia tehdasteollisuudelle myönnettävästä kokonaistuesta
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Euroopan unionissa. Kuitenkin yhdessä jäsenvaltiossa, Ranskassa,

pääomaosakkuus on suhteellisen tavallista.

 

22. Matalakorkoiset lainat ja verolykkäykset, jotka on luokiteltu ryhmään C, ovat

merkittävä tukimuoto Saksassa.

Verolykkäykset, jotka koostuvat enimmäkseen nopeutetuista poistoista ja

verovapaista varauksista, ovat vähiten käytetty tukimuoto yhteisössä.

23. Ryhmään D luokiteltujen takausten käyttö on yhä suhteellisen vähäistä

kaikissa jäsenvaltioissa.

 

 

.XYLR��
9DOWLRQWXNL�WHKGDVWHROOLVXXGHOOH
9HUR��MD�WDORXVDUYLRPHQRMHQ�RVXXGHW�YXRVLQD�����±����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Kuviossa 2 jaotellaan tehdasteollisuudelle myönnettävä tuki

rahoitusmuodon mukaan. Talousarviomenot, joihin kuuluvat avustukset,

pääomaosakkuudet, matalakorkoiset lainat ja takaukset, on suosituin tuen

rahoitusmuoto Euroopan unionissa. Tämä koskee erityisesti Espanjaa ja

Itävaltaa, joissa kaikki tuki rahoitetaan talousarviosta, sekä Suomea,

Luxemburgia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joissa yli 90 prosenttia tuesta

rahoitetaan talousarviosta. Sitä vastoin veromenoja eli veronpalautuksia ja
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verolykkäyksiä käytetään eniten Portugalissa, mutta myös Belgiassa,

Ranskassa, Irlannissa9 ja Italiassa.

 7XHQ�WDYRLWWHHW

 

25. Tehdasteollisuudelle myönnettävä tuki luokitellaan myös tuen tärkeimpien

tavoitteiden tai kohdealojen mukaisesti seuraaviin luokkiin:

 

 Horisontaaliset tavoitteet

 - tutkimus ja kehitys

 - ympäristönsuojelu

 - pienet ja keskisuuret yritykset

 - kauppa

 - energiansäästö

 - muut tavoitteet (pääasiassa yritysten pelastaminen ja

rakenneuudistus)

 

 Erityisalat

 - laivanrakennusteollisuus

 - terästeollisuus

 - muut alat

 

 Alueelliset tavoitteet

 - 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset alueet

 - 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset alueet.

 

 Tuen luokittelu on monissa tapauksissa hieman sattumanvaraista, koska

on päätettävä, mikä jäsenvaltion ilmoittamista tavoitteista katsotaan

ensisijaiseksi. Joissakin jäsenvaltioissa tutkimus- ja kehitystuki

myönnetään alakohtaisista T&K-ohjelmista, toisissa alakohtainen tuki on

rajoitettu koskemaan ainoastaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä jne.

Ensisijaiset tavoitteet eivät myöskään anna todenmukaista kuvaa

lopullisista tuensaajista: suuri osa aluetuesta maksetaan itse asiassa

pienille ja keskisuurille yrityksille, tutkimus- ja kehitystukea maksetaan

erityisaloille jne.

 

 Tämän vuoksi voidaan tehdä ainoastaan varovaisia päätelmiä siirtymisestä

yhdestä tavoitteesta toiseen ajan myötä ja erityisesti tavoitteiden eroista

                                           
9 Ks. 9 kohta.
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jäsenvaltioiden välillä Taulukossa 8a tehdasteollisuudelle vuosina 1995–

1997 myönnetty tuki jaotellaan tavoitteiden mukaisesti, ja taulukossa 9

käsitellään 12 jäsenvaltion kolmessa ensisijaisessa tavoitteessa

tapahtuneita muutoksia.

 

26. Taulukko 9 osoittaa, että vuosina 1995–1997 yli puolet unionissa

tehdasteollisuudelle myönnetystä tuesta käytettiin alueellisiin tavoitteisiin, ja

siitä suurin osa kohdennettiin epäsuotuisille eli 92 artiklan 3 kohdan a

alakohdan mukaisille alueille10. Näihin tavoitteisiin kuuluu

Treuhandanstaltin (THA) ja sen seuraajien Saksan uusille osavaltioille

myöntämä tuki. Jos tätä poikkeuksellista tukea ei otettaisi huomioon,

alueellisiin tarkoituksiin myönnetyn tuen osuus tehdasteollisuuden

kokonaistuesta olisi 51 prosenttia (kun se edellisen tarkastelujakson aikana

oli 49 prosenttia), josta 40 prosenttia olisi 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan

alueille ja 11 prosenttia 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan alueille

myönnettyä tukea.

 

27. Horisontaalisille tavoitteille myönnettävä tuki on toiseksi merkittävin tavoite.

Tavoitteista tärkein on tutkimus- ja kehitystyön tukeminen11 ja seuraavaksi

tärkein pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen. Vaikka horisontaaliset

tuet ovat usein yhteisön edun mukaisia, niiden haittana on kuitenkin

kilpailuvaikutusten arvioinnin hankaluus, joka johtuu siitä, että tukien

alakohtaisista tai alueellisista vaikutuksista on saatavilla vain vähän tai ei

lainkaan tietoa.

 

28. Noin 12 prosenttia yhteisön tuesta teollisuudelle käytetään erityisaloilla.

Tästä määrästä puolet osoitetaan terästeollisuuteen ja

laivanrakennukseen. Koska näiden alojen toimintaa on usein aluetukeen

oikeutetuilla alueilla, näille aloille myönnetyllä tuella edistetään myös

aluetukipolitiikkaa.

                                           
 10 Luettelo alueista on liitteessä 1 olevassa 9.2 kohdassa.

 11 Liitteessä 1 olevassa 11.1 kohdassa esitettyjen syiden vuoksi tutkimus ja kehitystyötä
koskevat taulukon 6 luvut saattavat olla liian pieniä.
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7XHQ�DOD��MD�WDYRLWHNRKWDLQHQ�MDRWWHOX

prosenttia

ALA TAI TAVOITE AU B DK D GR E FIN F IRL* I L NL P S UK EU-15

+RULVRQWDDOLVHW�WDYRLWWHHW
�� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Tutkimus ja kehitys 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10
 Ympäristönsuojelu 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1
 Pk-yritykset 15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7
 Kauppa 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2
 Energiansäästö 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3
 Muut tavoitteet 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

(ULW\LVDODW
� �� �� � � �� � � �� � � �� �� �� �� ��

 Laivanrakennus 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4
 Muut alat 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

$OXHHOOLVHW�WDYRLWWHHW
�� �� � �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 92 artiklan 3 kohdan c
alakohdan alueet

18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9

 92 artiklan 3 kohdan a
alakohdan alueet

7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

<+7((16b
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

* Irlannin yhtiöverojärjestelmä ei sisälly lukuihin - katso 9 kohta.
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7HKGDVWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL�YXRVLQD������±������MD������±�����
3llWDYRLWWHLGHQ�PXNDLQHQ�MDRWWHOX

 prosenttia

Horisontaaliset tavoitteet Erityisalat Alueelliset tavoitteet

1993 – 95 ��������� 1993 - 95 ��������� 1993 - 95 ���������

 Itävalta �� � ��

 Belgia 46 �� 29 �� 25 ��

 Tanska 77 �� 21 �� 1 �

 Saksa
 josta Treuhandin osuus

16 �� 7 � 77
46

��
��

 Kreikka 27 � 16 � 57 ���

 Espanja 29 �� 54 �� 17 ��

 Suomi �� � ��

 Ranska 67 �� 11 � 22 ��

 Irlanti* 22 �� 46 �� 32 ��

 Italia 26 �� 13 � 61 ��

 Luxemburg 29 �� 2 � 69 ��

 Alankomaat 70 �� 8 �� 22 ��

 Portugali 23 �� 40 �� 37 ��

 Ruotsi �� �� ��

 Yhdistynyt
kuningaskunta

24 �� 11 �� 65 ��

EU-15
EU-12 27

��
�� 13

��
�� 60

��
��

* Irlannin yhtiöverojärjestelmä ei sisälly lukuihin - katso 9 kohta.

29. Tarkasteltaessa tehdasteollisuudelle myönnetyn tuen jakautumisen

ajallista kehittymistä päätavoitteiden kesken voidaan todeta, että

horisontaalisiin tavoitteisiin myönnetty tuki on lisääntynyt alakohtaisen ja

alueellisen tuen kustannuksella. Kuitenkin jos Treuhandin tuki jätetään

pois, ainoastaan alakohtaisen tuen määrä pienenee horisontaalisten ja

alueellisten tukien määrän noustessa.
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30. Edeltävässä selvityksessä on pyritty hahmottelemaan Euroopan unionin

jäsenvaltioiden keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntauksia valtiontukea

koskevien tietojen perusteella. Nämä tiedot eivät kuitenkaan koske

ainoastaan horisontaalisia, alakohtaisia tai alueellisia tavoitteita edistävien

puitteiden tai järjestelmien mukaisesti myönnettävää valtiontukea, vaan

myös näiden puitteiden tai järjestelmien ulkopuolista, tapauskohtaisesti

myönnettävää tukea.  Koska sen selvittäminen, miten laajasti

tukiviranomaiset käyttävät ennalta vahvistamattomia rahoitusjärjestelyjä,

havainnollistaa mielenkiintoisella tavalla jäsenvaltioiden

valtiontukipolitiikan lyhyen aikavälin tarpeita, tapauskohtaisesti

myönnettyjä tukia käsitellään jäljempänä. Tämän ansiosta sekä unionin

nykytilanteesta että sitä ohjaavista suuntauksista saadaan entistä

selkeämpi kuva. Kattavuuden vuoksi viitataan myös lentoliikenteen ja

rahoituspalvelujen alalle myönnettyyn tapauskohtaiseen tukeen.

31. Suurin osa tapauskohtaisesta tuesta on tarkoitettu yritysten

pelastamiseen tai rakenneuudistukseen. Tätä tavoitetta edistävän tuen

alakohtainen jakautuminen on epätasaista. Esimerkiksi hieman yli puolet

kummankin tarkastelujakson aikana myönnetystä tapauskohtaisesta

tuesta oli tarkoitettu teräs- ja laivanrakennusalan yritysten

rakenneuudistukseen. Jäljellä oleva osa on kohdennettu miltei

yksinomaan alle 25 markkina-alalla toimivan 55 yrityksen pelastus- tai

rakenneuudistustoimiin. Vaikka tapauskohtaiselle tuelle on ennen kaikkea

tyypillistä, että se rajoittuu suhteellisen harvoille aloille ja kuvastaa

merkittäviä mutta tilapäisiä rakennemuutoksia EU:n talouden tietyillä

aloilla, Saksan uusille osavaltioille myönnetty tuki, jota voidaan pitää

tapauskohtaisena rakenneuudistustukena, hyödyttää kuitenkin tuhansia

yrityksiä, jotka toimivat monilla hyvin erilaisilla aloilla. Tällaisen

rakenneuudistukseen myönnettävän tapauskohtaisen tuen jakautuminen

tehdasteollisuuden alalle onkin melko tasaista.
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7DXOXNNR���
7HKGDVWHROOLVXXGHOOH��UDKRLWXVSDOYHOXLOOH�MD�OHQWROLLNHQWHHOOH�WDSDXVNRKWDLVHVWL�MD
7UHXKDQGLQ�NDXWWD�P\|QQHW\W�YDOWLRQWXHW�\KWHLV|VVl�YXRVLQD�����±����

1992 1993 1994 1995 1996 1997

milj.
euroa

% koko
tuesta

milj.
euroa

% koko
tuesta

milj.
euroa

% koko
tuesta

milj.
euroa

% koko
tuesta

milj.
Euroa

prosentt
ia koko
tuesta

milj.
euroa

% koko
tuesta

7DSDXVNRK�
WDLQHQ�WXNL

2 422 � 5 236 �� 4 353 �� 3 352 � 3 663 �� 3 522 ��

Treuhandin
tuki* 5 161 13 8 774 20 10 918 26 6 623 16 4796 13 3 602 10

Tehdasteoll.
tuki yhteensä 39 062 100 44 797 100 41 362 100 39 328 100 35 341 100 34 352 100

Tapauskoh-
tainen tuki:
rahoitus-
palvelut

795 4 80 2 069 2 776 3 082

Tapauskoh-
tainen tuki:
lentoliikenne

97 1 920 1 924 974 805

Saksassa Treuhandanstaltin (THA) tai Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgabenin (BvS) myöntämä tuki.

32. Edellisessä, kuudennessa yleiskatsauksessa esitettyjen tietojen mukaan

EU:n tehdasteollisuudelle myönnettyjen tapauskohtaisten tukien korkein

taso ohitettiin vuonna 1993–1994. Nykyiset tiedot vahvistavat tämän

suuntauksen. Kuten taulukosta 10 käy ilmi, tehdasteollisuudelle

myönnetty tapauskohtainen tuki laski 12 prosentin huippuarvosta vuonna

1993 10 prosenttiin tarkastelujakson kahden viimeisen vuoden aikana.

Jos Treuhandanstaltin myöntämä apu otetaan huomioon, lasku on

vieläkin suurempi: 37 prosentista 20 prosenttiin.

Taulukossa 11 vertaillaan tehdasteollisuudelle, rahoituspalveluille ja

lentoliikenteelle tarkastelujaksoilla 1993–1995 ja 1995–1997 myönnetyn

tapauskohtaisen tuen vuotuisia keskiarvoja. Treuhandin tuki sisältyy

lukuihin. Yhteisön keskiarvo on laskenut noin 3,1 miljardia euroa, joten se

oli jälkimmäisen tarkastelujakson aikana 12,4 miljardia euroa
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33. Verrattaessa kahta tarkastelujaksoa toisiinsa 12 jäsenvaltion yhteisön

tasolla taulukosta 11 ilmenee, että tapauskohtaista tukea ilmoittaneista

kahdeksasta jäsenvaltiosta tämän tuen määrä on noussut ainoastaan

Espanjassa ja Ranskassa. Muissa jäsenvaltioissa myönnetty

tapauskohtainen tuki on vähentynyt, ja Saksassa lasku on ollut

merkittävin. Voidaankin katsoa, että yli neljän miljardin euron laskun

ansiosta Saksa vastaa yksin yhteisössä havaitusta tilapäistuen

kokonaismäärän laskusta.

34. Tehdasteollisuudelle myönnettyjen tapauskohtaisten tukien muodoista

avustukset kattavat yli puolet, matalakorkoiset lainat 28 prosenttia ja

pääomaosakkuudet tai pääoman lisäykset 14 prosenttia. Takausten

osuus on vähäinen eli noin 5 prosenttia.

7DXOXNNR���
-lVHQYDOWLRLVVD�WHKGDVWHROOLVXXGHOOH��UDKRLWXVSDOYHOXLOOH�MD�OHQWROLLNHQWHHOOH
WDSDXVNRKWDLVHVWL�MD�7UHXKDQGLQ�NDXWWD�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL. 9XRWXLVHW
NHVNLDUYRW�YXRVLQD�����±�����MD�����±����

1993 – 1995 �����������

milj. euroa prosenttia PLOM��HXURD SURVHQWWLD

 Itävalta - - �� �

 Belgia 30 � �

 Tanska 0 0 � �

 Saksa 9 865 64 ����� ��

 Kreikka 100 1 � �

 Espanja 726 5 ����� ��

 Suomi - - � �

 Ranska 2 538 16 ����� ��

 Irlanti 75 0 �� �

 Italia 1 813 12 ����� ��

 Luxemburg - - � �

 Alankomaat 40 - �� �

 Portugali 299 2 ��� �

 Ruotsi - - � -

 Yhdistynyt
kuningaskunta

- - - �

 EU-12/15 15 487 100 ������ ���
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35. Saksan uusien osavaltioiden talouden uudelleenjärjestely jatkui

tarkastelujakson aikana. Saksojen yhdistymisellä on erityisen suuri

merkitys yhteisön valtiontukipolitiikalle. Saksan uusien osavaltioiden

tehdasteollisuudelle on vuosina 1995–1997 myönnetty vuosittain

keskimäärin 10,5 miljardia euroa tukea. Luku on edelleen suuri, mutta

se on pienentynyt merkittävästi vuosista 1993–1995, jolloin tukea

myönnettiin 16 miljardia euroa. Lisäksi Saksan vanhoille osavaltioille

myönnetyt tuet ovat vähentyneet: ne olivat 3,4 miljardia euroa vuosina

1993–1995, mutta enää 3 miljardia euroa vuosina 1995–1997.

Merkittävä lasku osoittaa, että Saksa on sitoutunut tukemaan uusia

osavaltioita jatkuvasti lisäämättä Saksassa myönnetyn tuen

kokonaismäärää. Uusille osavaltioille myönnetyt tuet on jaoteltu

tukimuodoittain liitteen II taulukossa A3.

 

 Tarkastelujakson aikana tukea valtionyritysten yksityistämiseen

myönsivät myös Treuhandanstalt (THA), joka on entisen Itä-Saksan

valtionyhtiöiden hallinnointia, mukauttamista ja yksityistämistä varten

perustettu valtion holdingyhtiö, ja sen seuraaja, Bundesanstalt für

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Komission vuosina 1991,

1992 ja 1995 tekemien THA:n tukea koskevien päätösten mukaisesti

osa näistä tuista oli valtiontukea. Näin oli yleensä silloin, kun THA takasi

pankkialan myöntämiä markkinakorkoisia lainoja yleensä alhaisen

luokituksen omaaville yrityksille. THA vastaavasti otti itse

markkinakorkoisia lainoja ja myönsi sitten lainoja yrityksille vastaavalla

korolla.

 

 Tämän yleiskatsauksen kattamalla tarkastelujaksolla myös vuosina 1996

ja 1997, jolloin sovellettiin tavanomaisia valtiontukisääntöjä, THA/Bvs

myönsi vuodessa takauksia 1 942 miljoonan euron ja lainoja 12 020

miljoonan euron arvosta. Aikaisempien kokemustensa perusteella

komissio katsoo, että 20 prosenttia tästä määrästä voidaan luokitella

tueksi, ja se on otettu mukaan tähän yleiskatsaukseen.
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36. Maatalouden kaltaisilla aloilla, joilla sovelletaan erittäin kehittynyttä

yhteisön politiikkaa, valtiontuen myöntämisen rajat ovat suurelta osin

tämän yhteisen politiikan säätelemiä. Vaikka siis EY:n

perustamissopimuksen 92–94 artiklaa periaatteessa sovelletaan

maatalouteen samalla tavoin kuin muihinkin talouden aloihin, 42

artiklassa määrätään, että neuvosto päättää, missä määrin näitä artikloja

sovelletaan maatalouteen. Täten neuvosto on rajoittanut jäsenvaltioiden

vapautta myöntää valtiontukea joillakin maatalouspolitiikan aloilla:

i) Useimpia maataloustuotteita koskeva markkinatuki (neuvoston

yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevat asetukset).

Yhteisön varoista (eli EMOTR:sta) maksettavaa tukea

myönnetään ainoastaan niiden neuvoston sääntöjen perusteella,

jotka koskevat muun muassa yhteistä interventio-osto- ja

vientitukijärjestelmää sekä toukokuussa 1992 tehtyjen

uudistamispäätösten myötä eri aloille maksettavaa korvaustukea

pakolliseen kesannointiin liittyvän hintojen laskun vuoksi.

ii) Tuki maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamiseksi

(neuvoston asetus (ETY) N:o 950/97).

Tilojen tuotannollisia investointeja koskevaa tukea säädellään

pääasiassa edellä mainitun neuvoston asetuksen säännöksin, ja

yhteisö osallistuu osittain tämän tuen rahoittamiseen.

37. Maataloustukea koskevien tietojen ilmoittaminen on parantunut edellisiin

yleiskatsauksiin verrattuna. Vaikka useat jäsenvaltiot eivät ole äskettäin

toimittaneet komissiolle kattavia tietoja tämän alan tukimenoistaan

jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 20. lokakuuta 1974 pidetyssä

neuvoston 306. istunnossa antaman päätöslauselman mukaisesti,

jäsenvaltiot toimittavat säännöllisesti tietoja kansallisista

talousarviomenoistaan. Tämän vuoksi juuri nämä tiedot on sisällytetty

tähän yleiskatsaukseen kaikkien jäsenvaltioiden osalta.
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Taulukossa 12 esitetään maatalousmenojen vuotuiset keskiarvot ottaen

huomioon suorat tuet, tuotantokustannusten pienentäminen ja yleiset

palvelut yhteisössä.

7DXOXNNR���
���MD����MlVHQYDOWLRQ�WDORXVDUYLRLGHQ�PDDWDORXVPHQRMHQ�YXRWXLVHW�NHVNLDUYRW
YXRVLQD�����±�����MD�����±����

Miljoonaa
euroa

1993–1995 ����±����

   EU-15 13 129

   EU-12 10 772 9 658

38. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että kansallisen tuen yhteismäärään

lasketaan kilpailupolitiikkaan vaihtelevasti liittyvät yksittäiset tukimuodot.

Siten voidaan väittää, että esimerkiksi tuotannollisiin investointeihin ja

mainontaan myönnettävä tuki vaikuttaa kauppaan todennäköisemmin

kuin tuki, jonka tarkoituksena on yksinkertaisesti korvata suoritetut

palvelut, kuten pääsy maaseudulle ja tuki luonnonkatastrofien

vaikutusten taloudellisten rasitteiden tasoittamiseksi. Laajasti ottaen

vastaavaa perustetta voitaisiin soveltaa joihinkin veroluonteisilla

maksuilla rahoitettuihin tukiin, joissa taloudellinen taakka kohdistuu

yksinomaan tuen saajiin itseensä, vaikka tällainen tuki katsotaankin

oikeudelliselta kannalta valtiontueksi.

Lisätietoja maataloudelle yhteisössä myönnetyn kokonaistuen

luonteesta ja tasosta on komission vuosittain laatimassa kertomuksessa

”Maatalouden tilanne Euroopan unionissa”.
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39. Kalatalousalalla kansallinen tuki seuraa tarkasti yhteisen

kalastuspolitiikan (YKP) kehittymistä ja sen mukaisia rajoituksia ja sillä

edistetään siten yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä. Kansallisten tukien

määristä tehdyissä päätelmissä on tämän vuoksi otettava huomioon

paitsi niiden kilpailuvaikutus myös niiden vaikutus sellaisten yhteisten

tavoitteiden saavuttamiseen, jotka koskevat kalatalousalan

elinkelpoisuuden ja tulevaisuuden varmistamisen kannalta

välttämättömien edellytysten luomista.

40. Tämän vuoksi kalatalousalaa järjestellään hintojen vakauttamiseksi ja

yhteisön markkinoiden yhtenäistämiseksi. Kalastusta koskevilla

säännöillä taataan käytettävissä olevien kantojen paras mahdollinen

käyttö ja niiden optimaalinen suojelu. Samalla varmistetaan, että kannat

ovat suhteellisen pysyvästi kalastajien saatavilla. Näiden toimenpiteiden

lisäksi kansainvälisesti on luotu pysyviä yhteyksiä yhteisön ulkopuolisille

kalavesille pääsyn säilyttämiseksi tai kehittämiseksi. Lisäksi kalastusta

koskevan rakennenäkökulman sisällyttämisellä rakennerahastojen

periaatteisiin pyritään varmistamaan yhteisen kalastuspolitiikan

tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava rakenteellinen mukauttaminen.

Tämä edellyttää sitä, että alan toiminnassa noudatetaan pyrkimystä

kalakantojen ja niiden hyödyntämisen väliseen tasapainoon. Valtiontuki

on hyväksyttävää ainoastaan, jos se on tämän politiikan tavoitteiden

mukaista.

41. Tämän alan valtiontukisäännöt perustuvat yhteisen kalastuspolitiikan

kehittymiseen. Yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden

tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten

tukitoimenpiteiden perusteet ja edellytykset vahvistetaan neuvoston

asetuksen (EY) N:o 3699/93 muuttamisesta annetuissa asetuksissa

(EY) N:o 1624/9512, N:o 2719/9513, N:o 965/9614 ja 25/9715. Nämä

asetukset on sittemmin koonnettu yhteen neuvoston asetukseen N:o

                                           
12 EYVL L 155, 6. 7.1995, s. 1.
13 EYVL L 283, 25.11.1995, s. 3.
14 EYVL L 131, 1.6.1996, s. 1.
15 EYVL L 6, 10.1.1997, s. 7.
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2468/9816. Samaan aikaan yhteisen kalastuspolitiikan kehittymisen

kanssa on laadittu kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tutkimista

koskevat päälinjat. Komissio hallinnoi näiden päälinjojen perusteella

perustamissopimuksen 92 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä niiden

täytäntöönpanosta annetuissa säädöksissä määrättyjä poikkeuksia

valtiontukien yhteismarkkinoille soveltumattomuuden periaatteeseen

(EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohta). Viimeisimmät

päälinjat17 on annettu vuonna 1997, ja niillä korvataan vuoden 1994

päälinjat. Koska yhteisön rakennerahastoja sekä kalatalouden

ohjauksen rahoitusvälinettä (KOR) ollaan tarkistamassa, myös päälinjoja

tarkistetaan lähitulevaisuudessa.

Nämä päälinjat koskevat kaikkia toimenpiteitä, joista on jonkin muotoista

taloudellista hyötyä ja jotka on rahoitettu suoraan tai välillisesti julkisten

(kansallisten, alueellisten, maakunnan, departementin tai paikallisten)

viranomaisten talousarviomäärärahoista. Valtiontukea voidaan myöntää

ainoastaan, jos se on sopusoinnussa yhteisen politiikan tavoitteiden

kanssa. Tuet eivät saa olla luonteeltaan säilyttäviä; niillä on sitä vastoin

suosittava kalastustuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen

järkiperäistämistä ja tehostamista mukauttamiskehityksen

rohkaisemiseksi ja nopeuttamiseksi alan jouduttua uuteen tilanteeseen.

Käytännössä tuen on kannustettava kehittämis- ja

mukauttamistoimenpiteiden toteuttamiseen, johon markkinoiden

tavalliset edellytykset eivät riitä alan jäykkyyden ja toimijoiden rajallisen

rahoituskyvyn vuoksi. Tuilla on ohjattava sellaisiin kestäviin

parannuksiin, että kalatalousala voi jatkaa kehittymistään pelkästään

markkinoilta saatavilla tuloilla. Tukia myönnetään siis ehdottomasti vain

rajoitetuksi, haluttujen parannusten ja mukautusten kannalta

tarpeelliseksi ajaksi. 

Tämän vuoksi sovelletaan seuraavia periaatteita:

Kansalliset tuet eivät saa haitata yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen

soveltamista. Erityisesti vientituki ja kalastustuotteiden yhteisön sisäisen

kaupan tuki ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia.

Yhteisen kalastuspolitiikan osa-alueet, joiden ei voida katsoa olevan

tarkasti säänneltyjä erityisesti rakennepolitiikan osalta, voivat vielä olla

                                           
16 EYVL L 312, 20.11.1998, s. 19.
17  EYVL C 100, 27.3.1997.
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oikeutettuja kansallisiin tukiin, jos nämä tuet ovat yhteisten sääntöjen

tavoitteiden mukaisia siten, ettei ole vaaraa niiden täyden vaikutuksen

kyseenalaistumisesta tai muuttumisesta. Siksi tuet on tarvittaessa

sisällytettävä useisiin yhteisön lainsäädännän edellyttämiin

suunnitteluvälineisiin.

Tuensaajille ilman velvoitetta myönnetyt kansalliset tuet, joiden

tarkoituksena on yritysten taloudellisen tilanteen ja maksuvalmiuden

parantaminen tai joiden määrät perustuvat tuotettuun tai kaupan

pidettyyn määrään, tuotteiden hintoihin, tuotantomääriin tai

tuotantovälineisiin ja jotka aiheuttaisivat tuotantokustannusten

pienenemistä tai tuensaajan tulojen kasvua, ovat toimintatukina

yhteismarkkinoille soveltumattomia. Komissio tutkii tapauskohtaisesti

tällaiset tuet silloin, kun ne ovat suoraan sidoksissa yhteismarkkinoille

soveltuvaksi arvioituun rakenneuudistussuunnitelmaan.

42. Taulukoissa 13 ja 14 esitetään yhteisön kalastusaluksille,

kaupallistamistoimille ja tuotteiden alkujalostukselle myönnetty

jäsenvaltioiden ja yhteisön tuki. Katsausta annettaessa täydellisiä

vuoden 1997 tietoja ei ollut saatavilla, minkä vuoksi uusien päälinjojen

vaikutuksia tarkastellaan vasta seuraavassa katsauksessa.
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7DXOXNNR���
.DODWDORXGHOOH�P\|QQHWW\�WXNL�SURVHQWWLRVXXWHQD�DODQ�EUXWWRMDORVWXVDUYRVWD
ODLYDVWD�SXUHWWXMHQ�PllULHQ�MD�NHVNLPllUlLVWHQ�KLQWRMHQ�SHUXVWHHOOD�ODVNHWWXQD
YXRVLQD�����±�����MD�����±����

prosenttia

1992 – 1994 1994 - 1996

   Itävalta

   Belgia 3,0 2,0

   Tanska 4�0 2,0

   Saksa 13,2 14,6

   Kreikka 0,2 0,1

   Espanja 6,0 3,0

   Suomi 17,8

   Ranska 3,7 4,1

   Irlanti 9,3 8,4

   Italia 8,4   8,4

   Luxemburg

   Alankomaat 8,9 9,5

   Portugali 2,4   2,2

   Ruotsi 8,2

   Yhdistynyt kuningaskunta 4,1   3,2

EU-12�15 5,6   4,9

*Jalostusarvoa koskevissa luvuissa ei ole mukana kalanjalostusteollisuutta eikä 
maissa tapahtuvaa tuotantoa koskevia lukuja.

7DXOXNNR���
<KWHLV|Q�NDODWDORXVDODOOH�P\|QWlPl�\KWHLVHQ�PDUNNLQDMlUMHVWHO\Q�MD
UDNHQWHHOOLVHQ�WXNLSROLWLLNDQ�PXNDLQHQ�WXNL�YXRVLQD�����±����

Miljoonaa euroa

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Tukiosasto 32,1 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

Ohjaus-
osasto

358,4 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4
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43. EHTY:n korkean tason viranomainen ja komissio ovat antaneet

vuodesta 1965 lukuisia säännöksiä kivihiiliteollisuudelle myönnettävistä

tuista sovittaakseen ne yhteen perustamissopimuksen tavoitteiden

kanssa. Kaikki peräkkäiset säännökset on mukautettu yleiseen

talouskehitykseen ja erityisesti yhteisön energia- ja kivihiilimarkkinoiden

kehitykseen. Tämän katsauksen kahden tarkastelujakson aikana

EHTY:n kivihiilituotteita säänneltiin EHTY:n perustamissopimuksen 95

artiklan nojalla tehdyillä komission päätöksillä N:o 2064/86/EHTY ja N:o

3632/93/EHTY. Edellisen päätöksen voimassaolo päättyi 31.12.1993, ja

jälkimmäisen päätöksen voimassaolo päättyy 23.7.2002, jolloin myös

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolo päättyy.

Vuoden 1986 päätöksen säännösten mukaisesti toimintatuki, tuki

aikaisempien kausien kulujen kattamiseen ja sosiaalietuusjärjestelmät

ilmoitettiin komissiolle. Asiaa koskevissa valtiontukipäätöksissä ei

kuitenkaan tarvinnut myöntää virallista lupaa aikaisempien kausien

kulujen kattamiselle eikä sosiaalietuusjärjestelmille, jos:

- aikaisempien kausiin kuluihin myönnetyt tuet eivät ylittäneet

aikaisempien kausien kulujen tosiasiallista määrää

- sosiaalietuusjärjestelmiin myönnetyissä tuissa palveluksessa olevien

kaivostyöläisten aiheuttamien kustannusten ja etuuksia saavien

henkilöiden saamien etuuksien suhde vastasi muiden toimialojen

vastaavaa suhdetta. Jos tätä ehtoa ei ollut noudatettu, enimmäismäärän

ylittäville määrille piti antaa nimenomaisesti lupa asianomaisissa

päätöksissä.

Vuoden 1993 päätöksen mukaisesti aikaisempien vuosien kuluista tulee

olennainen osa lupamenettelyä, ja nämä kulut esiintyvät monien

päätösten tekstissä, koska näitä kuluja pidettiin aikaisemmin juoksevina

kuluina. Sosiaalietuusjärjestelmiä käsitellään jatkossa entiseen tapaan,

eikä niitä yleensä mainita näissä päätöksissä. Aikaisempien kausien

kulut sisältyvät vuodesta 1994 komission vuosikertomuksiin

kivihiiliteollisuudelle myönnettävästä tuesta, mutta  sosiaalituet eivät.
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Kivihiiliteollisuudelle myönnettäviä valtiontukia koskevassa yhteisön

uudessa puitepäätöksessä N:o 3632/93/EHTY tämän alan tukien

määrittelyä tarkennetaan kattamaan seuraavat tuet:

- kaikki sellaiset suorat ja epäsuorat tuotantoon, markkinointiin tai

vientiin liittyvät viranomaisten toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita ei

makseta julkisista varoista mutta jotka antavat talousedun

kivihiiliteollisuuden yrityksille keventämällä niiden tavanomaisia

kustannuksia

- viranomaisten tukitoimien vuoksi pakollisiksi muuttuneiden maksujen

kohdistaminen suoraan tai epäsuorasti kivihiiliteollisuudelle

- jäsenvaltion kivihiiliyhtiöille maksamat rahoitustoimenpiteisiin kuuluvat

tukiosat, joita ei markkinatalouden tavanomaisessa käytännössä pidetä

yritykselle myönnettävänä riskipääomana.

Avoimuuteen pyrkimisen vuoksi jäsenvaltioita vaadittiin lisäksi

sisällyttämään tuet ”julkiseen, alueelliseen tai paikalliseen talousarvioon

tai niitä tarkoin vastaavaan järjestelmään”. Lisäksi kaikki

kivihiiliteollisuuden alan yritysten saama tuki on "merkittävä tulostiliin

liikevaihdosta erikseen".

44. Toimintatuki määriteltiin ”tuotantokustannusten ja myyntihinnan välisen

eron kattamiseen tarkoitetuksi ja vapaasti sopimuspuolten keskenään

maailmanmarkkinoiden edellytykset huomioon ottaen sopimaksi” tueksi.

Uudessa päätöksessä säädetään, että "on muutettava 31 päivänä

joulukuuta 1993 voimassa olevat järjestelmät, joiden perusteella tukea

on myönnetty komission päätöksen N:o 2064/86/EHTY säännösten

mukaisesti ja jotka liittyvät tuottajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin,

joita koskee EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan mukainen

vapautus tai EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan mukainen lupa,

ennen 31 päivää joulukuuta 1996", jotta ne saadaan yhdenmukaisiksi

uuden päätöksen N:o 3632/93/EHTY säännösten kanssa. Saksassa ja

Espanjassa tämä saattaa johtaa tulevaisuudessa tukimäärien kasvuun

maiden kivihiilen viitehintajärjestelmän lakkauttamisen vuoksi.

45. Kummassakin komission päätöksessä sallittiin tuen myöntäminen

kivihiiliteollisuuden rakenneuudistukseen, nykyaikaistamiseen ja

järkeistämisen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Vaikka tämän alan tuotanto

yhteisössä on kasvanut huomattavasti ja työntekijöitä on vähennetty
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merkittävästi, useimpien yhteisön kivihiiliteollisuuden alan yritysten

kilpailukyky on yhä heikko yhteisön ulkopuolelta tulevaan tuontiin

verrattuna. Monilla toteutetuista toimenpiteistä tuettiin energialähteiden

ja toimittajien sekä kansallisten energiavarojen monipuolistamista.

Koska maailman kivihiilimarkkinat ovat vakaat ja niille on tyypillistä

varojen runsaus ja tarjonnan monipuolisuus, pitkälläkin aikavälillä ja

kivihiilen kysynnän mahdollisesti lisääntyessä kestävän energiahuollon

katkeamisen riski on hyvin pieni, vaikka se onkin mahdollinen.

Välttämättömistä uudelleenjärjestelyistä ja sulkemisista huolimatta on

toteutettava toimenpiteitä, jotta tämän kehityksen sosiaalisia ja

alueellisia vaikutuksia voidaan rajoittaa mahdollisimman paljon. Lisäksi

taloudellisen ja sosiaalisen koheesion periaate on otettava huomioon.

Tämän vuoksi yhteisön tukienvalvontapolitiikkaa toteutettaessa on

jatkossakin otettava huomioon kaivosalueiden heikko sosiaalinen tilanne

ja helpotettava kivihiiliteollisuuden mukauttamista entistä tiukempiin

ympäristövaatimuksiin.

46. Taulukossa 15 kivihiiliteollisuudelle myönnettävä tuki esitetään

jaoteltuna muuhun kuin nykyiseen tuotantoon myönnettyyn tukeen ja

nykyiseen tuotantoon myönnettyyn tukeen. Jälkimmäinen on ilmaistu

euroina kivihiiliteollisuuden työntekijää kohden ja osuutena alan tuen

kokonaismäärästä. Kahdessa merkittävimmässä kivihiilen

tuottajavaltiossa tuen määrä työntekijää kohden on vähentynyt hieman

edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna. Tämän vähentymisen lisäksi on

syytä panna merkille Saksassa hiljattain sovittu tuen kokonaismäärän

vähittäinen laskeminen nykyisestä (vuoden 1997) 5 000 miljoonasta

eurosta noin 2 700 miljoonaan euroon vuonna 2005. Tämänhetkinen

väheneminen Ranskassa johtuu siitä, että komissio tutkii yhä vuonna

1997 sille ilmoitettua tukea, ja tätä tukea ei sen vuoksi ole otettu

huomioon. On syytä kuitenkin panna merkille, että Ranskassa

kivihiilialan toimintaa supistetaan parhaillaan ja että tuotannon on määrä

loppua vuonna 2005. Lopetettuaan kaiken nykyiselle tuotannolle

myönnettävän tuen vuosina 1990–1992 Yhdistynyt kuningaskunta

myönsi vuoteen 1995 asti pienen määrän nykyiselle tuotannolle

maksettavaa tukea kivihiilialan yksityistämisen yhteydessä toteutettujen

rajujen rakenneuudistusten vuoksi. Belgian viimeinen kivihiilikaivos
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suljettiin vuoden 1992 kesällä ja Portugalin viimeinen kivihiilikaivos

loppuvuodesta 1994.

47. Jotta jaksoja 1993–1995 ja 1995–1997 voitaisiin vertailla samoista

lähtökohdista, taulukkoon 16 ei enää sisälly vuonna 1993

varhaiseläkkeitä ja eläkkeitä tukevaan sosiaalietuusjärjestelmään

myönnettyä 8 600 miljoonan euron summaa.

Muun nykyiselle tuotannolle myönnetyn tuen osuus pysyi 77–78

prosentissa kummallakin tarkastelujaksolla. Työntekijää kohden

tarkasteltuna nykyiselle kivihiilen tuotannolle myönnetty tuki kuitenkin

väheni. Se oli 40 000 euroa vuosina 1993–1995 ja 37 800 euroa

vuosina 1995–1997.

Samoin muulle kuin nykyiselle tuotannolle myönnetyn tuen vuotuinen

keskiarvo laski ensimmäisen jakson 1 930 miljoonasta eurosta vuotta

kohden 1 780 miljoonaan euroon toisen jakson aikana. Mainitut

keskiarvot nousevat hieman, kun komissio hyväksyy Ranskassa vuonna

1997 myönnetyn tuen.

Saksassa ja Espanjassa on ollut voimassa joitakin vuosia kivihiilen

viitehintajärjestelmä, joka on pitänyt tukien kansallisen nettohinnan

huomattavasti maailmanmarkkinahintojen yläpuolella. Vaikka tällaisella

toimenpiteellä on tukea vastaava vaikutus, sitä ei voida tuoda esiin

taulukossa 16 käytetyillä tavanomaisilla mittareilla. Tämän vuoksi

kyseisiä lukuja on pidettävä suuntaa-antavina eikä tuen antaman suojan

tarkkoina mittareina. Uudet pääoman lisäykset, jotka saattavat olla

tukea, eivät sisälly näihin lukuihin. Valtionyritysten tekemiä kivihiilen

ostosopimuksia (esimerkiksi sähköntuotantoa varten), jotka saattavat

sisältää tukiosan siltä osin kuin hinta ylittää maailmanmarkkinahinnan, ei

ole otettu huomioon.

Kivihiiliteollisuudelle myönnetyt tukimäärät ovat suuria.

Kivihiiliteollisuuden yritysten välistä kilpailua rajoitetaan yhä, eikä näiden

tukien vaikutusta muihin markkinoihin voida olla ottamatta huomioon,

koska näiden markkinoiden yhdentyessä yhteismarkkinoiden

toteutumisen myötä kilpailunäkökohdista tulee yhä tärkeämpiä. Yhteisön
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ilmaisema pyrkimys avata energiamarkkinat tekee komission tällä alalla

soveltamasta tiukasta valvontapolitiikasta entistä tärkeämpää.

7DXOXNNR���
.LYLKLLOLWHROOLVXXGHOOH�P\|QQHW\W�YDOWLRQWXHW�YXRVLQD�����±�����MD�����±����
�LOPDQ�YXRGHQ������VRVLDDOLWXNLD�

Muulle kuin nykyiselle
tuotannolle myönnetyn tuen

vuotuinen keskiarvo**
�PLOMRRQDD�HXURD�

1\N\LVHOOH�WXRWDQQROOH�P\|QQHW\Q�WXHQ
YXRWXLQHQ�NHVNLDUYR

1993 – 1995* �����������
1993-1995* ��������� euroa

työntekijä
kohti

prosenttia
koko

tuesta

HXURD
W\|Q�
WHNLMll
NRKWL

SURVHQWWLD
NRNR
WXHVWD

 Belgia 3

 Saksa*** 190 ��� 57 417 97 ������ ��

 Espanja 162 ��� 21 683 81 ������ ��

 Ranska**** 710 ��� 11 901 21 ����� ��

 Portugali 2 � 5 795 60

 Yhdistynyt
kuningaskunta

863 ��� 419 1

 YHTEENSÄ 1 930 ����� 40 054 78 ������ ��

* vuoden 1996 hinnoin
** Komission päätöksen N:o 3632/93/EHTY mukaisesti vuodesta 1994 komissio ei enää

sisällytä sosiaalietuuksien rahoitusta koskevia lukuja tämän alan tukea koskevaan
vuosikertomukseen.

*** Nykyiselle tuotannolle vuonna 1994 Saksassa myönnetty tuki sisältää
poikkeuksellisen 5 350 miljoonan Saksan markan suuruisen rahoitustuen
korvausrahastojen velkojen maksamiseen vuoden 1993 lopun tilanteen mukaisesti.

**** Komissio tutkii yhä Ranskan vuonna 1997 ilmoittamia tukia.
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48. Vaikka liikennealaa ei olekaan vapautettu valtiontukea koskevista

yleisistä määräyksistä, perustamissopimukseen sisältyy tätä alaa

koskevia erityissääntöjä (77 ja 80 artikla). Lisäksi sisämarkkinoiden ja

taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi EY:n

perustamissopimuksen 129 b artiklassa määrätään yhteisön

pyrkimyksestä edistää Euroopan laajuisia verkkoja avointen

markkinoiden ja kilpailumarkkinoiden järjestelmässä.

49. Unionin strategian keskeinen osa on mahdollistaa pääsy

liikennemarkkinoille ottamalla huomioon eri liikennemuotojen

erityispiirteet. Yhteisön lento-, laiva- ja maantieliikenteen harjoittajilla on

nyt täydellinen palvelujen tarjoamisen vapaus, sisävesiliikenteen ja

maantieliikenteen kabotaasi on vapautettu ja tammikuusta 1999 alkaen

lauttaliikenteen harjoittajien oikeudet ovat lisääntyneet tasaisesti.

Rautatieliikenteen harjoittajien mahdollisuudet ovat vähäisemmät, mutta

komissio pyrkii lisäämään niitä.

50. Avoimet ja kilpailuun perustuvat markkinat eivät kuitenkaan sulje pois

valtion toimenpiteitä, varsinkaan silloin kuin niiden katsotaan olevan

yhteisen edun mukaisia tai niiden avulla on tarkoitus saavuttaa yhteisen

liikennepolitiikan tavoitteita. Koska valtion toimenpiteitä ja erityisesti

valtiontukea voidaan käyttää väärin suojaamaan yrityksiä

markkinavoimilta ja heikentämään sellaisten parempien ja edullisempien

palvelujen saatavuutta, joita liikennealan markkinoiden vapauttamisella

olisi tarkoitus edistää, näitä tukia on valvottava tiukasti. Toisaalta on

myös välttämätöntä varmistaa, että valvonnalla ei tahattomasti

heikennetä yhteisen liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

51. Komission liikenteen alalla harjoittama valtiontukien valvonta on muita

aloja mutkikkaampaa. Mutkikkuus johtuu tarpeesta ottaa huomioon

paitsi perustamissopimuksen yleiset valtiontukea koskevat vaatimukset

myös erityisesti liikenteen alalle myönnettävää tukea koskevat

perustamissopimuksen artiklat. Tässä yhteydessä komissio ottaa

huomioon eri liikennemuotojen vapauttamisasteen,

epäoikeudenmukaisesta valtiontuesta mahdollisesti kärsivien
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kilpailijoiden lukumäärän kasvun, kyseisten markkinoiden strategisen ja

taloudellisen merkityksen ja etenkin selkeyteen ja oikeusvarmuuteen

liittyvät yritysten tarpeet.

52. Valtiontukien valvontaa on tarkoitus lähiaikoina parantaa. Annettuaan

meriliikenteen alalle myönnettäviä valtiontukia koskevat tarkistetut

suuntaviivat komissio tarkastelee sitä, miten maaliikenteen alalla

myönnettyä valtiontukea koskevaa yhteisön johdettua oikeutta (asetus

(ETY) 1107/70 ja asetus (ETY) 1191/69) olisi tarkistettava sen

selkeyttämiseksi ja johdonmukaistamiseksi.

Toisistaan hyvin selkeästi eroavien Euroopan eri liikennemuotojen

kehitystä vuoteen 1997 asti kuvaillaan jäljempänä, ja tiivistelmä tällä

alalla vuodesta 1993 myönnetystä valtiontuesta esitetään taulukossa 17,

josta ilmenee useimpien liikenteen osa-alojen osuus tukien yleisestä

asteittaisesta vähenemisestä.

Lentoliikenne

53. Tätä aiemmin suojattua alaa on vapautettu asteittain. Vapauttaminen

saatiin päätökseen huhtikuussa 1997, kun viimeiset kabotaasiliikennettä

koskevat rajoitukset poistettiin. Sopeutuakseen tähän uuteen

tilanteeseen monet lentoyhtiöt ovat aloittaneet laajat

rakenneuudistusohjelmat. Lentoliikennealalle enimmäkseen

tapauskohtaisesti myönnetyn tuen määrä nousi vuoteen 1994 asti ja sen

jälkeen laski. Vuotuinen keskiarvo vuosina 1993–1995 oli 1 315

miljoonaa euroa, ja viimeksi kuluneella kaudella 1995–1997 keskiarvo oli

1 235 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuotuinen keskiarvo pysyi noin

1 000 miljoonassa eurossa vuotta kohden vuoteen 1998 saakka, jonka

jälkeen sen odotetaan laskevan huomattavasti, koska useimpien

lentoyhtiöiden rakenneuudistus saadaan päätökseen. Nämä luvut

vahvistavat edellisessä katsauksessa todetun, lentoyhtiöille

myönnettäviä tukia koskevan  tilapäisyyden: myönnetty tuki on liittynyt

alan huomattaviin rakennemuutoksiin. Koska alalla muutoin

myönnettyjen tukien määrä laski, alan tukien osuus on yhä ainoastaan

1,5 prosenttia kaikista tuista ja 3 prosenttia tehdasteollisuudelle

myönnetyistä tuista. Näiden tukien valvonnan tehostamiseksi komissio



4477

antoi vuonna 1994 tämän alan valtiontuista tiukat suuntaviivat18, joissa

lujitetaan erityisesti periaate, jonka mukaan tukea saa myöntää vain

kerran ("one time last time principle").

Rautatieliikenne
 

54. Komissio antoi vuonna 1996 valkoisen kirjan strategiasta yhteisön

rautateiden elvyttämiseksi. Valkoisessa kirjassa käsitellään myös

rautateiden rahoittamista ja vahvistetaan yleisluonteisesti tapa, jota

komissio noudattaa tällä alalla myönnettyjä tukia tutkiessaan. Komission

tarkoituksena on vähitellen päästä järjestelmään, jossa ainoa valtion

myöntämä rautateiden rahoitus olisi perusrakenteiden rahoitusta tai

korvausta julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä taikka osa

rautatieyhtiöiden taloudellisen elinkelpoisuuden palauttamiseen

tähtäävää kattavaa rakenneuudistusohjelmaa. Rautatieliikenteelle

myönnetyn tuen prosenttiosuus alan jalostusarvosta esitetään

taulukossa 16.

                                           
18 EY:n perustamissopimuksen 92 ja 94 artiklan sekä ETA-sopimuksen 61 artiklan

soveltaminen ilmailualalla myönnettäviin valtiontukiin (Application of articles 92 and 94 of
the EC Treaty and article 61 of the EEA Agreement to State aids in the aviation sector)
(EYVL C 350, 10.12.1994, s. 5).
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7DXOXNNR���
5DXWDWLHOLLNHQWHHOOH�P\|QQHW\Q�YDOWLRQWXHQ�SURVHQWWLRVXXV�VLVlPDDNXOMHWXVWHQ
EUXWWRMDORVWXVDUYRVWD�YXRVLQD�����±�����MD�����±����

prosenttia

1993 – 1995 �����������

Tuki yhteensä
Asetuksen
(ETY) N:o

1191/69 osuus
7XNL�\KWHHQVl

$VHWXNVHQ��(7<�
1�R��������

RVXXV

���,WlYDOWD ���� ���

���%HOJLD 39,6 8,5 ���� ���

���7DQVND 11,7 N/A ��� 1�$

���6DNVD 50,4 16,2 ���� ����

���.UHLNND 15,4 N/A ���� 1�$

���(VSDQMD 22,8 3,2 ���� ���

���6XRPL ��� ���

���5DQVND 25,7 5,8 ���� ���

���,UODQWL 21,4 10,8 ���� ����

���,WDOLD 24,0 3,4 ���� ���

��/X[HPEXUJ 60,3 33,2 ��� ���

���$ODQNRPDDW 17,6 4,9 ���� ���

���3RUWXJDOL 6,7 4,1 ��� ���

���5XRWVL ���� 1�$

���<KGLVW\Q\W
NXQLQJDVNXQWD

8,5 8,2 ���� ����

���(8���
���(8��� 26,7 N/A

����
����

1�$
1�$

* Tukimäärät ilmaistu prosentteina sisämaankuljetusten jalostusarvosta, koska
erillisiä rautatieliikennettä koskevia lukuja ei ole saatavilla.

** Vuoden 1997 luvut arvioita.
***Huomattava osa asetuksen (ETY) N:o 1191/69 mukaisista menoista käytetään

tässä jäsenvaltiossa eläkkeisiin.
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55. Tarkasteltaessa 12 jäsenvaltion yhteisöä tukimäärä on laskenut

kahdeksassa jäsenvaltiossa ja eniten Luxemburgissa. Koska kaikista

jäsenvaltioista ei ollut saatavilla jalostusarvoa koskevia tuoreimpia

tietoja, näiden sijaan käytettiin arvioita. Jäsenvaltioiden välisiin

vertailuihin on tämän vuoksi suhtauduttava varauksin. Komissio

suhtautuu myönteisesti julkisiin ja yksityisiin infrastruktuuri-

investointeihin, joiden tarkoituksena on luoda Euroopan laajuinen

liikenneverkko. Niinpä komissio hyväksyi julkiset tukitoimenpiteet, jotka

liittyivät Pariisi–Bryssel–Köln–Amsterdam–Lontoo -reitin nopeiden junien

rataverkkoon, joka on yksi 14:stä ensisijaisesta hankkeesta Euroopan

laajuisen verkon kehittämisessä.

Meriliikenne

56. Komission tarkastelujakson aikana aikaisempien suuntaviivojen nojalla

hyväksymien tukien vuotuinen kokonaismäärä oli 1 428 miljoonaa euroa.

Tarkastelujakson aikana komissio on aika ajoin saanut käsiteltäväkseen

epätavallisen suuria tapauksia, joiden vuoksi kyseisen vuoden tuen

kokonaismäärä on kasvanut huomattavasti. Yksi tällainen tapaus on

Ranskan valtion vuonna 1995 myöntämä (514 miljoonan euron

suuruinen) tuki CGM-yhtiön pelastamiseen ja rakenneuudistukseen.

Tästä huolimatta vuotta kohden myönnetyn tuen kokonaismäärä näyttää

vakiintuneen noin 300 miljoonaan euroon vuodesta 1996.

57. Vuoden 1997 puolivälissä annettiin uudet meriliikenteen alaa koskevat

valtiontukisäännöt19. Näissä suuntaviivoissa tunnustetaan vuoden 1989

suuntaviivojen tapaan se, että EU:n laivanrakennuspolitiikassa toimitaan

maailmanlaajuisessa ympäristössä, jolle on ominaista

mukavuuslippualusten alhaisiin kustannuksiin ja verotuskohteluun

perustuva kilpailu. Uusissa suuntaviivoissa kuitenkin vahvistetaan

entistä tiukemmat enimmäismäärät tuille, jotka vaikuttavat

varustamoiden tavanomaiseen päätöksentekoon erityisesti aluksiin

tehtävissä investoinneissa. Toinen tärkeä osatekijä koskee niiden

liiketappioiden korvaamista, jotka aiheutuvat julkisen palvelun

velvoitteen täyttämisestä harvakseen liikennöidyillä reiteillä. Näin

                                           
19 Yhteisön suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle (EYVL C 205, 5.7.1997, s. 5).
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komissio pyrkii varmistamaan kaikille EU:n varustamoille tasapuoliset

mahdollisuudet tällaiseen valtion tukemaan liiketoimintaan erityisesti

meriliikenteen kabotaasin tarjoamisen vapaudesta annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 3577/92 säännösten mukaisesti. Merisatamien

alalla komissio tarkastelee jatkossakin satamayrityksille myönnettyä

julkista rahoitusta perustamissopimuksen 92–94 artiklan perusteella.

Sisävesiliikenne

58. Suurin osa tuesta on tarkoitettu sisävesiliikenteen alan

rakenneuudistukseen osana vuonna 2000 aloitettavaa alan vähittäistä

vapauttamista. Näin tuella edistetään tämän alan rakenneuudistusta

myötäileviä toimenpiteitä (kuten ylikapasiteetin vähentämistä yhteisön

laajuisen koordinoidun alusten romutuksen avulla, laivaston tekniikan

nykyaikaistamista, yhteisyritysten edistämistä, merimiesten koulutusta,

eläkkeelle siirtymisen tukemista ja vesiväylien edistämistä).

Lisäksi sisävesiliikenteessä on voitu soveltaa vuoden 1996 lopusta uutta

sisävesiliikenteen kehittämiseen liittyvää asetusta (neuvoston asetus

(EY) N:o 2255/96), jossa tuki sallitaan tietyin edellytyksin joulukuuhun

1999 asti, jos se koskee investointeja sisävesiliikenteen terminaalien

infrastruktuuriin tai sisävesiväylältä tulevien tai sinne menossa olevien

alusten jälleenlaivauksessa tarvittaviin kiinteisiin tai liikuteltaviin

laitteistoihin. Tätä varten komissio antoi esimerkiksi luvan tukeen

Luxemburgiin sijoittuneelle yritykselle kahden nosturin hankkimiseksi

sisävesiliikenteen konttien käsittelyyn.

59. Tukea tälle alalle on myönnetty lähinnä neljässä jäsenvaltiossa

(Alankomaissa, Luxemburgissa, Ranskassa ja Saksassa). Tuki on ollut

erittäin vähäistä: vuotuinen keskiarvo vuosina 1995–1997 oli noin 37

miljoonaa euroa.

Maantieliikenne ja yhdistetyt kuljetukset

60. Maantieliikennealan vapauttaminen aloitettiin vuonna 1993. Komissio on

tästä vuodesta alkaen tehostanut niiden tukien tarkkailua, joilla

saatetaan epäoikeudenmukaisesti hyödyttää yksittäisiä toimijoita. Alan

kilpailu on lisääntynyt huomattavasti, ja omaksumansa tiukan käytännön
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mukaisesti komissio on tehnyt useita kielteisiä tai osittain kielteisiä

päätöksiä, joissa komissio on soveltanut tiukasti periaatetta, jonka

mukaan toimintatuki on yleensä ristiriidassa perustamissopimuksen

kanssa. Komissio teki esimerkiksi kielteisen päätöksen kahdesta

järjestelmästä, jotka koskivat toisen lukuun harjoitettavalle maanteiden

tavaraliikenteelle myönnettyjä verohelpotuksia. Tukien ja itse

tapaustenkin määrä on yhä kuitenkin melko pieni, eikä käytettävissä

olevista tiedoista käy ilmi erityisiä suuntauksia. Myös yhdistettyjen

kuljetusten alalle myönnetty valtiontuki näyttää olevan vähäistä:

tarkastelujakson aikana ainoastaan Alankomaat ja Itävalta tekivät

ilmoituksen tätä alaa koskevista järjestelmistä.

7DXOXNNR���
/LLNHQQHDODOOH�P\|QQHWW\�YDOWLRQWXNL
9XRWXLVHW�PllUlW�YXRVLQD�����±����

Miljoonaa euroa

���� ���� ���� ���� ����

5DXWDWLHOLLNHQQH��(8���� 34 372,4 31 894,3 29 861,1

�����$VHWXNVHQ���������RVXXV �������� ������� 9 804,5

5DXWDWLHOLLNHQQH��(8���� 33 059,9 34 209,7 32 460,0 30 035,4 28 234,1

����$VHWXNVHQ���������RVXXV 9 894,9 8 548,7 9 579,8 9 206,0 9 116,3

/HQWROLLNHQQH 97,8 1 920,1 1 926,1 975,1 808

6LVlYHVLOLLNHQQH - 5,2 23,0 45,0 44,9

0HULOLLNHQQH - 414,1 414,1 300,0 300,0

0DDQWLHOLLNHQQH�MD�\KGLVWHW\W
NXOMHWXNVHW

-

'* Koskee ainoastaan 12 jäsenvaltion unionia.
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61. Tukien kokonaismäärään verrattuna rahoituspalvelualalle myönnetty tuki

on melko vähäistä, mutta viimeisimmän tarkastelunjakson aikana

kasvavan suuntauksen on havaittu jatkuvan, vaikkakin hitaampana kuin

kuudennessa yleiskatsauksessa todettiin. Rahoituspalvelualalle

myönnettiin tukea Ranskassa ja pienemmässä määrin Irlannissa,

Italiassa ja Portugalissa. Sen määrä on noussut 1 147 miljoonan euron

vuotuisesta keskiarvosta vuosina 1993–1995 nyt tarkasteltavana olevan

jakson 2 702 miljoonaan euroon.

 Irlantia lukuun ottamatta tämä tuki on tarkoitettu lähes yksinomaan

laajamittaisiin rakenneuudistuksiin, ja se johtuu muun muassa kyseisten

yritysten markkinaosuuksien pienentymisestä. Yritysten rakenneuudistus

on usein niiden myöhempää yksityistämistä edeltävä vaihe.

Kun otetaan huomioon, että tällä alalla tuesta yleensä hyötyvät

ainoastaan muutamat yritykset, tälle alalle myönnettävää valtiontukea on

valvottava jatkuvasti ja tämänhetkisten rakenneuudistustoimenpiteiden

tarkkaa seurantaa jatketaan. Erityisen tärkeää tämä on pankkialalla, jolla

luottolaitosten kasvuvalmiudet ovat rajalliset pankkialaa koskeviin

yhteisön säännöksiin sisältyvien maksuvalmiusvaatimusten vuoksi.

Yhteisön lainsäädännössä säädetty omavaraisuusaste rajoittaa

pankkien liikkumavaraa niin kauan, kunnes ne joko saavat uutta

pääomaa tai voivat korottaa omaa pääomaansa voittojen kasvun

ansiosta. Pääoman lisäykset tai vastaavat tukimuodot vaikuttavat

välittömästi tuensaajien liiketoimiin, ja ne saattavat vääristää kilpailua

huomattavasti enemmän kuin mitä ainoastaan tuen nimellisarvon

perusteella voisi olettaa.
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62. Tämän yleiskatsauksen kattamilla aloilla ilmoitettujen ja niille

myönnettyjen tukien kokonaismäärä esitetään taulukossa 18. Vuosien

1995–1997 vuotuinen keskiarvo on noin 95 miljardia euroa.

7DXOXNNR���
-lVHQYDOWLRLGHQ�NDQVDOOLQHQ�NRNRQDLVWXNL�YXRVLQD�����±�����MD�����±����

miljoonaa euroa

1993-1995
(EU-12)

1995–1997
(EU-12)

����±����
(8���

 .DQVDOOLQHQ�NRNRQDLVWXNL 101 464 88 466 ������

�MRVWD�
�������WHKGDVWHROOLVXXV ������ ������ ������
�������PDDWDORXV ������ ����� ������
�������NDODWDORXV ��� ��� ���
�������NLYLKLLOLWHROOLVXXV ������ ����� �����
�������OLLNHQQH ������ ������ ������
�������UDKRLWXVSDOYHOXW ����� ����� �����

* Vuoden 1997 kokonaismäärä on arvio.
** Vuoden 1997 kokonaismäärään eivät sisälly Ranskan kivihiiliteollisuutta koskevat
tiedot.
*** Lukuihin sisältyy sosiaalietuusjärjestelmiä koskeva keskimäärin 2 900 miljoonan
euron vuotuinen osuus.
**** Irlannin yhtiöverojärjestelmä ei sisälly lukuihin - katso 9 kohta.

63. Jäsenvaltioiden tukien kokonaismäärä prosentteina

bruttokansantuotteesta, työntekijää kohden sekä suhteutettuna valtion

kokonaismenoihin esitetään taulukossa 19.

64. Esimerkiksi Belgiassa valtiontukeen vuosina 1995–1997 käytetty

rahoitus oli 37,6 prosenttia budjettialijäämästä ja 1,3 prosenttia BKT:sta.

Saksassa, jossa budjettialijäämä vuosina 1995–1997 oli 3,5 prosenttia

BKT:sta, valtiontuen osuus alijäämästä oli 50 prosenttia. Italiassa

konaistuen osuus Italian 5,6 prosentin suuruisesta alijäämästä vuosina

1995–1997 puolestaan oli 33 prosenttia.
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7DXOXNNR���
-lVHQYDOWLRLGHQ�NDQVDOOLQHQ�NRNRQDLVWXNL�YXRVLQD�����±�����MD�����±�����
SURVHQWWLD�%.7�VWD��W\|QWHNLMll�NRKGHQ�MD�YDOWLRQ�NRNRQDLVPHQRLKLQ�VXKWHXWHWWXQD

Prosenttia BKT:stä* Euroa työntekijää
kohden

Prosenttia valtion
kokonaismenoista

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

  Itävalta
0,65 351 1,22

  Belgia 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

  Tanska 0,95 0,89 486 470 1,54 1,48

  Saksa 2,26 1,64 1 156 882 4,55 3,32

  Kreikka 0,97 0,98 238 246 2,02 2,15

  Espanja 1,14 1,16 396 413 2,38 2,58

  Suomi 0,43 219 0,76

  Ranska 1,19 1,12 622 609 2,16 2,05

  Irlanti 1,25 1,09 478 460 3,21 3,06

  Italia 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

  Luxemburg 1,49 0,50 901 308 3,32 1,12

  Alankomaat 0,59 0,61 325 343 1,09 1,19

  Portugali 0,979 0,98 178 189 2,23 2,26

  Ruotsi 0,76 372 1,15

  Yhdistynyt
kuningaskunta

0,46 0,52 156 183 0,99 1,17

   EU-15 1,48 1,20 644 549 2,83 2,36

*vuoden 1996 hinnoin
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65. Kansallinen kokonaistuki tärkeimpien talouden alojen mukaan jaoteltuna

esitetään taulukossa 20.

7DXOXNNR���
-lVHQYDOWLRLGHQ�NDQVDOOLQHQ�NRNRQDLVWXNL�YXRVLQD�����������MD����������
7lUNHLPSLHQ�DORMHQ�PXNDLQHQ�MDRWWHOX

prosenttia

Valtiontuki jäsenvaltioittain yhteensä
Tehdasteollisuus ja

rahoituspalvelut
Maa- ja kalatalous Kivihiiliteollisuus Liikenne

1993-
1995

1995 -
1997

1993-
1995

1995 –
1997

1993-
1995

1995 -
1997

1993 –
1995

1995 –
1997

  Itävalta 20 25
  Belgia 31 34 9 52 57
  Tanska 43 52 40 33
  Saksa 44 42 18 16 31 36
  Kreikka 58 61 27 28
  Espanja 26 39 18 17 33 28
  Suomi 18 2
  Ranska 34 41 9 3 42 41
  Irlanti 48 55 29 22
  Italia 60 61 33 31
  Luxemburg 21 47 65 22
  Alankomaat 25 27 49 48
  Portugali 47 54 0 0 27 30
  Ruotsi 22 62
  Yhdistynyt
kuningaskunta

28 27 18 14 36 36

  EU-15 43 44 12 11 11 9 34 36

7XNL�KHQNHl�NRKGHQ

66. Kansallisen kokonaistuen ja tehdasteollisuudelle myönnetyn tuen määrä

henkeä kohden Euroopan unionissa käy ilmi taulukosta 21. Vaikka

voimakasta yhteyttä ei olekaan, tukimäärät henkeä kohden ovat yleensä

suurempia vauraammissa jäsenvaltioissa. Suurien tukimäärärahojen

käyttöönotto näissä jäsenvaltioissa todennäköisesti heijastaa eturyhmien

painostusta, jotka taas voidaan liittää erityisesti joidenkin jäsenvaltioiden

suuriin tapauskohtaisen tuen määriin.
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7DXOXNNR���
(XURRSDQ�XQLRQLVVD�P\|QQHWW\�WXNL�KHQNHl�NRKGHQ�±�YXRWXLVHW�NHVNLDUYRW
YXRVLQD�����±����

Valtiontuen kokonaismäärä* Tehdasteollisuuden
osuus kokonaistuesta

miljoonaa
euroa

euroa
henkeä
kohden

miljoonaa
euroa

euroa
henkeä
kohden

väestö
miljoonaa

Itävalta 1 184 147 537 67 8,06

Belgia 2 483 244 936 92 10,16

Tanska 1 202 228 725 138 5,26

Saksa 30 402 371 13 547 165 81,90

Kreikka 959 92 657 63 10,48

Espanja 5 365 137 2 472 63 39,27

Suomi 432 84 383 75 5,12

Ranska 13 566 232 4 284 73 58,37

Irlanti** 622 172 395 109 3,63

Italia 16 389 286 10 451 182 57,40

Luxemburg 67 161 46 111 0,42

Alankomaat 1 876 121 674 43 15,53

Portugali 842 85 537 54 9,93

Ruotsi 1 509 171 394 45 8,84

Yhdistynyt
kuningaskunta

4 698 80 1 640 28 58,80

(8��� 81 596 219 37 680 101 373,16

Vuoden 1996 hinnoin.
*Maataloudelle ja meriliikenteelle myönnetyt tuet eivät sisälly lukuihin.
** Irlannin yhtiöverojärjestelmä ei sisälly lukuihin.
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67. Euroopan unionin tehdasteollisuudelle myönnetyn valtiontuen vuotuinen

keskiarvo oli tarkastelujakson 1995–1997 aikana noin 37,7 miljardia

euroa, johon ei sisälly Irlannin yhtiöverojärjestelmän vuoksi vuonna 1997

verotuloina menetetty 391 miljoonan euron summa. Vastaava luku

kahdentoista jäsenvaltion osalta on 36,4 miljardia euroa.

Tarkastelujaksolla 1993–1995 myönnetyn tuen vuotuinen keskiarvo oli

42 miljardia euroa, joten tukimäärä on vähentynyt 13 prosenttia. On

kuitenkin tärkeää korostaa, että tuen kokonaismäärän väheneminen

johtuu miltei yksinomaan erityisesti Saksan ja pienemmässä määrin Italian

ja Ranskan tukimäärien vähenemisestä. Jos huomattavasti 30 prosenttia

pienentyneitä Saksan uusia osavaltioita koskevia lukuja ei olisi otettu

huomioon kolmen vuoden keskiarvoja keskenään verrattaessa, aiemmilla

tarkastelujaksoilla havaittu laskeva suuntaus ei olisi jatkunut.

68. Jäsenvaltioissa myönnettyjen tukien määrät eroavat yhä huomattavasti

toisistaan. Erot ovat melko suuria, kun tehdasteollisuudelle myönnettävä

tuki ilmaistaan prosenttiosuutena jalostusarvosta: eniten tukea maksetaan

Kreikassa, jossa tukitaso on kuusi kertaa niin suuri kuin Yhdistyneessä

kuningaskunnassa tai Ruotsissa, joissa tukea maksetaan vähiten.

Jäsenvaltioissa myönnettyjen tukien määrät kuitenkin lähentyvät toisiaan

vähitellen.

69. Tarkasteltaessa jäsenvaltioiden välisiä eroja koheesion osalta näyttää

siltä, että neljän koheesiomaan – Irlannin, Kreikan, Portugalin ja

Espanjan – osuus tehdasteollisuudelle myönnetystä kokonaistuesta on

noussut viime tarkastelujakson noin 7,5 prosentista 12 jäsenvaltion

unionissa noin 11 prosenttiin vuosina 1995–1997. Sen sijaan neljän

suuren kansantalouden – Italian, Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen

kuningaskunnan – osuus on laskenut 87 prosentista 82 prosenttiin.

(Italian osuus 12 jäsenvaltion unionissa kokonaistuesta on 28 prosenttia,

Ranskan 12 prosenttia, Saksan 37 prosenttia ja Yhdistyneen

kuningaskunnan 5 prosenttia.) Vaikka tukitaso näissä maissa on yhä

varsin korkea, niiden suhteellinen osuus kokonaistuesta on vähentynyt

ja koheesiomaiden lisääntynyt. Jos tapauskohtainen tuki kuitenkin
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jätetään pois, koheesiomaiden osuus tuesta nousee 7,5 prosentista

ainoastaan 9,5 prosenttiin verrattaessa kahta tarkastelujaksoa.

70. Yhteisössä suosituin valtiontuen rahoitusmuoto ovat talousarviomenot,

joiden osuus tehdasteollisuudelle myönnettävistä tuista on noin

75 prosenttia. Jäsenvaltioissa talousarviomenojen ja niitä avoimempien

veromenojen keskinäiset osuudet valtiontuesta kuitenkin vaihtelevat.

Joissakin jäsenvaltioissa yli 90 prosenttia tuesta myönnetään

talousarviosta, kun taas esimerkiksi Ranskassa, Irlannissa, Italiassa ja

Portugalissa yli 30 prosenttia tehdasteollisuudelle myönnettävästä

kokonaistuesta maksetaan verohelpotuksina.

71. Tarkasteltaessa tuen tavoitteita voidaan havaita, että suurin osuus eli 57

prosenttia tehdasteollisuudelle unionissa myönnettävästä tuesta

suunnataan aluetavoitteisiin, joista taas suurin osa koskee epäsuotuisia

alueita eli EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan

nojalla aluetukeen oikeutettuja alueita. Tämä osuus laskee 51 prosenttiin,

kun THA:n ja sen seuraajien Saksan uusille osavaltioille myöntämää

poikkeuksellista tukea ei oteta huomioon. Muun muassa tutkimuksen ja

kehityksen edistämisen, ympäristönsuojelun sekä pienten ja keskisuurten

yritysten tukemisen tapaisiin horisontaalisiin tavoitteisiin myönnetyn tuen

osuus on 31 prosenttia. Alakohtaisen tuen 12 prosentin osuus

tehdasteollisuudelle myönnetystä tuesta on yhä suuri.

72. Edellisten tarkastelujaksojen tapaan suhteellisen suuri osuus muusta kuin

horisontaalisia, alakohtaisia tai alueellisia tavoitteita koskeviin järjestelyihin

kuuluvasta tuesta myönnetään edelleen tapauskohtaisesti yksittäisille

yrityksille. Tehdasteollisuuden, rahoituspalvelujen ja lentoliikenteen alalla

pieni määrä yksittäisiä tukia muodostaa suhteettoman suuren osuuden

myönnetystä kokonaistuesta. Suurimmaksi osaksi yritysten

pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävän ja lisäksi

helpoiten kilpailua vääristävän tapauskohtaisen tuen osuus näille aloille

myönnetystä kokonaistuesta oli 6 prosenttia vuonna 1992, mutta 10

prosenttia vuonna 1997. Jos otetaan huomioon lisäksi Saksassa

Treuhandanstaltin tai BvS:n kautta uusille osavaltioille myönnetty tuki,

jota voidaan pitää tapauskohtaista tukea vastaavana tukena,

tapauskohtaisen tuen osuus kokonaistuesta nousi 19 prosentista 37
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prosenttiin vuosina 1992–1997 ja laski myöhemmin vuonna 1997

uudelleen 20 prosenttiin.

73. Kansallisen kokonaistuen vuotuinen keskiarvo oli vuosina 1995–1997 noin

95 miljardia euroa, johon ei sisälly 9 kohdassa mainittu Irlannin

yhtiöverojärjestelmä. Vastaava 12 jäsenvaltion luku on 88 miljardia, kun

se edellisellä kaudella 1993–1995 oli 101 miljardia euroa (josta 2,9

miljardia oli kivihiiliteollisuuden sosiaalietuusjärjestelmiin myönnettyjä

tukia). Tehdasteollisuuden ja liikenteen alalle myönnetyn tuen määrä laski

noin 10 prosenttia, kun taas kalastusalalla lasku oli jyrkempi. Sekä

maatalouden että kivihiiliteollisuuden osuudet kokonaistuesta ovat noin 11

prosenttia. Rahoituspalvelualalle myönnettävien tukien muutosten

odotetaan olevan lentoliikenteen alalla havaittujen muutosten tavoin

tilapäisiä.
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74. Euron historiallisesti merkittävä käyttöönotto on lujittanut

yhtenäismarkkinoita huomattavasti. Kansallisen valtiontuen muodossa

maksettu hallituksen tuki on nyt yksi harvoista jäljellä olevista keinoista,

joilla yritykset voivat suojautua entistäkin kireämmältä kilpailulta. Lisäksi

yhteisen rahan käyttöönotto edellyttää jäsenvaltioilta tiukkaa

budjettikuria. Koska tuet ovat yksi viimeisistä valtion tukitoimenpiteistä,

jotka uhkaavat vääristää kilpailua ja lisäksi muodostavat huomattavan

osuuden julkisista menoista, valtiontuen tasoa on jatkossakin valvottava

tiukasti. Valvoessaan valtiontukea komissio tietysti hyväksyy tukea

moniin tarkoituksiin, jotka ovat yhteisen edun mukaisia. Esimerkkejä

tuesta, johon komissio selvästi suhtautuu myönteisesti, ovat tutkimus- ja

kehitystuet, pk-yritysten tuet, koulutustuet, työllisyystuet,

ympäristönsuojelutuet ja aluetuet. Koska tukimäärät ovat edelleen suuria

ja nykyinen tukimäärien pienentyminen johtuu tukien poikkeuksellisesta

vähentymisestä Saksassa, komissio ei voi heikentää valtiontukien

valvontaa yhteisössä.

75. Valtiontukien valvonnan lujittaminen on myös olennainen osa

työttömyyden torjuntaa, joka on Euroopan unionin keskeinen tavoite.

Kilpailupolitiikka ja erityisesti valtiontukien valvonta ovat niitä yhteisön

politiikan aloja, joilla voidaan edistää talouden tehokkuutta ja näin luoda

suotuisat olosuhteet kestävälle kasvulle ja kannattavien työpaikkojen

syntymiselle. Ei pitäisi sallia, että tukitoimenpiteillä suojataan toimialoja

tai kannattamattomia yrityksiä ja siten luodaan väline työttömyyden

siirtämiseksi jäsenvaltiosta toiseen. Tähän liittyen Wienissä äskettäin

pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsiteltiin haitallista

verokilpailua. Terveen verokilpailun tunnustetaan myötävaikuttavan

yhtenäismarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Sitä vastoin

haitallisella verokilpailulla, joka lisää työvoimasta aiheutuvaa

verotaakkaa verrattuna liikkuvampiin veron perusteisiin, voi olla

kielteinen vaikutus työllisyyteen.  Komissio on ryhtynyt tällä alalla jo

toimiin ja antanut verotuksellisia valtiontukia koskevan tiedonannon,

jossa annetaan jäsenvaltioille ohjeet 92 artiklan soveltamisesta

välittömään yritysverotukseen. Lisäksi komissio on alkanut tarkastella

nykyisiä verotukseen liittyviä toimenpiteitä valtiontukisääntöjen

perusteella.
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76. Tämän lisäksi komissio alkaa myös tutkia pk-yrityksille rajatylittäviin

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin annettua tukea. Vaikka tällaisille

sijoituksille myönnettävä tuki saattaa lujittaa joidenkin maiden

talouskehitystä, se saattaa lisätä yritysten toimipaikan siirtoja ja näin

ollen haitata työllisyyttä edistävää unionin politiikkaa. Lisäksi tällainen

tuki voi olla ristiriidassa tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n

sopimuksen sisältämän vientitukikiellon kanssa. Tässä

yleiskatsauksessa esitettyjen alustavien lukujen perusteella

tämänkaltainen tuki on lisääntynyt. Tulevaisuudessa asiaa on syytä

tarkastella lähemmin.

77. Talous- ja rahoitusasioita käsittelevä neuvosto antoi 1. toukokuuta 1998

pidetyssä kokouksessaan lausuman, jossa korostetaan tuote- ja

pääomamarkkinoiden tehostamisen tärkeyttä talous- ja rahaliiton

yhteydessä. Cardiffissa 15.–16. kesäkuuta kokoontunut Eurooppa-

neuvosto jatkoi samalla linjalla ja sopi menettelystä, jolla valvotaan

tuote- ja pääomamarkkinoiden toimintaa sekä rakenteellisten

uudistusten edistymistä. Päätelmissään Eurooppa-neuvosto korosti

kilpailun edistämisen ja valtiontukien tapaisten vääristymien

vähentämisen tärkeyttä.  Tämän jälkeen antamissaan kertomuksissa

tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta (KOM (1999)10) sekä talous-

ja rakenneuudistuksesta (KOM (1999)61) komissio kehotti jäsenvaltioita

harkitsemaan markkinatoimintojen tukemisen laajuutta ja

asianmukaisuutta sekä asettamaan tarkat tavoitteet ja aikataulun

kokonaistukibudjettien pienentämiselle. Sisämarkkina-asioita käsittelevä

neuvosto totesi 25. helmikuuta 1999 pidetyssä kokouksessaan

tekemissään päätelmissä, että talouden tehokkuuden lisäämiseksi on

tarpeen jatkaa toimenpiteitä valtiontukien yleisen tason laskemiseksi ja

tukien suuntaamiseksi avoimille toimenpiteille, joilla pyritään työllisyyden

kaltaisiin yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin.

78. Eurooppa-neuvoston Wienin kokouksessa kehotettiin myös

sisämarkkina-asioita käsittelevää neuvostoa esittämään arvio siitä,

ovatko yhtenäismarkkinoiden toimintasuunnitelmassa määritellyt,

markkinoiden keskeisten vääristymien käsittelyä ja valtiontuen valvontaa

koskevat tavoitteet toteutuneet. Useimmat valtiontukia koskevat

erityistavoitteet on saavutettu suurelta osin. Lisäksi nyt on annettu

monissa aiemmissa yleiskatsauksissa mainittuja uusia säädöksiä, joiden
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tarkoituksena on auttaa komissiota soveltamaan EY:n

perustamissopimuksen 92 artiklaa entistä tehokkaammin sekä auttaa

sitä käsittelemään valtiontukia koskevia merkittäviä yksittäistapauksia.

Erityisesti valtuusasetuksessa20 annetaan komissiolle oikeusperusta,

jonka nojalla se voi vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta tietyt

valtiontukimuodot kuten tuet pk-yrityksille, tutkimus- ja kehitystuet,

ympäristönsuojelutuet ja koulutustuet. Näin komissio voi keskittää

resurssinsa ja työnsä monimutkaisempiin ja tärkeämpiin asioihin ja siten

lisätä työnsä tehokkuutta. Lisäksi vuoden 1999 alkupuoliskolla voimaan

tuleva menettelyasetus lisää oikeusvarmuutta koontamalla komission

nykyisen käytännön ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja

lisäksi se mahdollistaa komissiolle valtiontukien valvonnan

vahvistamisen muun muassa tukien takaisinperinnän alalla.

79. Tämän yleiskatsauksen tulokset osoittavat, että jäsenvaltioiden

tehdasteollisuuden rakenneuudistuksiin myöntämän tuen määrä on

laskusuunnassa. Seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana sama

suuntaus nähtäneen lentoliikenteen ja rahoituspalvelujen

rakenneuudistusten suhteen. Joidenkin jäsenvaltioiden jatkuva taipumus

myöntää suhteellisen suuria määriä tapauskohtaista tukea lisää yritysten

pelastamiseen ja rakenneuudistukseen myönnettävää tukea koskevien

suuntaviivojen tarkistuksen tarpeellisuutta. Tätä tarkistusta suunniteltiin

itse asiassa jo yhtenäismarkkinoita koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Vaikka tuen tarkoituksena olisikin yritysten elinkelpoisuuden

palauttaminen tai sopeutumisprosessin sosiaalisten vaikutusten

pienentäminen tietyillä aloilla, se voi tulla kalliiksi, koska siten

menetetään mahdollisuuksia käyttää resursseja tehokkaasti.

Kannattamattomien yritysten toiminnassa pitäminen estää kestävän

talouskasvun saavuttamisen ja uusien työpaikkojen luomisen sekä

uhkaa vaarantaa yhtenäismarkkinoiden edut. Sen vuoksi komissio

katsoo jatkossakin, että pelastus- ja rakenneuudistustukea ei voida

hyväksyä, kun sitä käytetään tekosyynä ongelma-alojen tai vaikeuksissa

olevien yritysten suojelemiselle.

80. Kun tarkastellaan koheesiota Euroopan unionissa, yleiskatsauksen

tulokset osoittavat, että rikkaimmissa jäsenvaltioissa ja neljässä

                                           
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan

yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion
monialaisen tuen muotoihin (EYVL L 142, 14.5.1998)
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koheesiomaassa myönnetyn valtiontuen määrän välinen ero on

hiljalleen pienentymässä. Myös eri jäsenvaltioiden väliset erot

pienenevät huomattavasti, kun tarkastellaan tuen osuutta

jalostusarvosta. Tätä kehitystä, joka tällä hetkellä on seurausta

Saksassa ja Italiassa tapahtuneesta laskusta, on jatkettava. Hiljaittain

käyttöön otettujen aluetukea koskevien suuntaviivojen avulla komissio

pyrkii varmistamaan, että aluetuella edistetään kannattavia investointeja,

jotka vaikuttavat pysyvästi alueelliseen kehitykseen. Samoin hiljaittain

käyttöön otetut alueellisen tuen monialaiset puitteet suojaavat

huonommassa asemassa olevia maita tai alueita, joilla on pienet

taloudelliset voimavarat, rikkaampien alueiden tarjoamilta suuremmilta

tuilta. On tunnustettava, että valtiontuen suuri määrä, erityisesti

rikkaammissa jäsenvaltioissa, on mahdollinen riski koheesiotavoitteelle,

koska on selvää, että koheesiomaat eivät voi kilpailla näissä

rikkaammissa maissa vallitsevilla tukitasoilla.

81. Kesäkuussa 1993 Kööpenhaminassa pidetyssä Eurooppa-neuvoston

kokouksessa tunnustettiin, että Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-

maiden) sekä unionin taloudellisia, poliittisia ja turvallisuusetuja palveltiin

parhaiten luomalla mahdollisimman nopeasti läheiset yhteydet

siirtymätalousmaihin. Seuraavien kolmen vuoden aikana allekirjoitettiin

assosiaatio- ja yhteistyösopimukset kymmenen KIE-maan kanssa.

Myöhemmin allekirjoitettiin sopimukset Venäjän, uusien itsenäisten

valtioiden ja muiden maiden kanssa. Kaikkiin sopimuksiin sisältyy

kilpailua ja valtiontukien valvontaa koskevia määräyksiä, jotka

perustuvat yhteisön sääntöihin. Näiden sopimusten täytäntöönpanon

merkitys on erittäin suuri, koska valtiontukien valvonta ulotetaan siten

vähitellen näihin maihin. Yleensä valtiontukisääntöjen antamista ja

asianmukaista soveltamista kolmansissa maissa pidetään merkittävänä

askeleena kohti yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välisten

kauppariitojen vähentämistä. Oikein täytäntöönpantuina ne voivat

poistaa molemmilta osapuolilta tarpeen turvautua tukia koskevaan

WTO:n sopimukseen esimerkiksi tasoitustullien määräämiseksi tukien

vastapainoksi. Komission ensisijaisena tehtävänä on auttaa näitä maita

luomaan uskottava valtiontukien valvontajärjestelmä. Tämä auttaa

luomaan samanlaisen kilpailuympäristön kuin yhteisössä.

82. Tämä on erityisen tärkeää liittymisneuvottelujen kannalta, koska

noudattamalla valtiontukea koskevia yhteisön sääntöjä hyvissä ajoin
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ennen itse liittymistä, hakijamaat voivat täyttää liittymiselle asetetut

kriteerit valtiontukien valvonnan alalla. Komissio on sitoutunut

seuraamaan tiiviisti kehitystä valtiontuen alalla varmistaakseen riittävän

avoimuuden, joka on ensisijaisen tärkeä näiden maiden alkaessa

soveltaa yhteisön valtiontukisääntöjä. Sen vuoksi tämä yleiskatsaus on

assosioituneille maille tehokas vertauskohde, jonka pohjalta voidaan

saavuttaa tarvittava vertailukelpoisuus.

83. Vaikka valtiontukien valvonta onkin tärkeää terveen ja

oikeudenmukaisen kilpailun säilyttämiseksi Euroopan unionissa, on

myös maailmanlaajuisella tasolla pyrittävä vähentämään valtioiden

toimenpiteitä, jotka vääristävät kilpailua ja vaikuttavat kauppaan.

Monenvälistä kauppajärjestelmää on sen vuoksi vahvistettava yhteisön

kilpailupolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Tämän saavuttamiseksi

komission on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa asetuttava vastustamaan

kaikkia Euroopan teollisuutta uhkaavia kilpailunvastaisia käytäntöjä

ajamalla tiukempaa valtiontukien valvontaa kolmella rintamalla.

Ensinnäkin Maailman kauppajärjestössä, jolloin kysymys on erityisesti

tukia koskevasta WTO:n sopimuksesta. Toiseksi kolmansien maiden

kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten avulla, joissa tiukka

valtiontukien valvonta on jatkossakin keskeinen tekijä. Kolmanneksi

unionin on asianmukaisella kansainvälisellä foorumilla rohkaistava

jatkossakin kansainvälisten työntekoa koskevien standardien

parantamiseen ja muun muassa pienennettävä riittämättömien

standardien mahdollista vääristävää vaikutusta kauppaan.
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Tämän liitteen tarkoituksena on antaa taustatietoja tässä valtiontukea
koskevassa yleiskatsauksessa käytetyistä menetelmistä ja tietolähteistä.
Erityisesti käsitellään seuraavia seikkoja:

I. Tutkimuksen kohdealat
Alat, joita tutkimus ei koske

II. Tukiluokat, tukimuodot ja tuen tavoitteet

III. Tukiosan arvioinnissa käytetyt tiedot, lähteet ja menetelmät

IV. Erityisongelmat

- tutkimus ja kehitys (T&K)
- maatalouselintarvikkeet
- koulutus ja työllisyys
- kolmen uuden jäsenvaltion liittyminen yhteisöön
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1. Tässä teknisessä liitteessä selvitetään yleiskatsauksen
laadinnassa käytettyjä menetelmiä ja tilastointia koskevat
taustatiedot. Edellisen yleiskatsauksen tekninen liite saatetaan
tässä liitteessä ajan tasalle.

Yleiskatsauksessa keskitytään EY:n perustamissopimuksen 92 ja
93 artiklan ja EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan
soveltamisalaan kuuluville yrityksille myönnettyyn valtiontukeen.
Yleiset tukitoimenpiteet (joita käsitellään EY:n
perustamissopimuksen 101 artiklan mukaisesti, jos ne vääristävät
kilpailua) eivät siten sisälly tässä katsauksessa esitettyihin lukuihin.

2. Seuraavia toimenpiteitä tai aloja ei käsitellä:

2.1 Tuki, jonka saajina ovat muut kuin yritykset

- kotitalouksille myönnetty tuki
- vammaisille myönnetty tuki
- infrastruktuureille myönnetty tuki
- koulutuslaitoksille, sairaaloille ja valtion asuntotuotantoon

myönnetty tuki
- julkisille ammattikoulutuskeskuksille myönnetty tuki
- suoraan kehitysmaille myönnetty tuki.

2.2 Yleiset ja muut toimenpiteet

- erot jäsenvaltioiden verojärjestelmien ja yleisten
sosiaaliturvajärjestelmien välillä (rahan arvon aleneminen,
sosiaaliturvavaje jne.)

- kiintiöt, julkiset hankinnat, markkinarajoitukset, tekniset
standardit

- erityiset verotusjärjestelyt (osuuskunnat, omistajayhtiöt,
itsenäiset ammatinharjoittajat jne.)21

- alv:n yleinen alentaminen (esimerkiksi elintarvikkeet
Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

2.3 Kansainvälisten ja monikansallisten organisaatioiden myöntämä
tuki

- yhteisön rahastot (EAKR, EMOTR jne.)
- EIP:n ja EJKP:n myöntämä rahoitus
- Euroopan avaruusjärjestölle myönnetty tuki.

                                           
21 Pienyritysten tavallista alempaa yhtiöveroastetta pidetään kuitenkin tukena, ja se

sisältyy tähän katsaukseen (esim. Saksa).



7733

2.4 Yksittäiset tukityypit

- puolustusteollisuus (katso tämän liitteen 11.1 kohta)
- koulutus- ja työllisyystoimenpiteet (katso tämän liitteen

12 kohta)
- tie- ja vesirakennustyöt.
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3. Tukiluokat

Kaikki tuki aiheuttaa kustannuksia ja tulonmenetyksiä
viranomaisille ja tuottaa etua tuensaajille. Tukiosa, toisin sanoen
siirretyn nimellisen tukisumman sisältämän lopullisen rahallisen
edun määrä, riippuu paljolti siitä, missä muodossa tuki on
myönnetty. Sen vuoksi tuki olisi jaettava luokkiin sen mukaan,
missä muodossa se myönnetään. Tätä varten on määritelty neljä
tukiluokkaa. Kutakin luokkaa vastaa kirjaintunnus: A, B, C tai D.
Kirjaintunnusta seuraa joko numero 1, joka merkitsee
talousarviosta myönnettyä tukea (eli keskushallinnon talousarviosta
myönnettyä tukea), tai 2, joka tarkoittaa verohuojennusta (eli
verotusjärjestelmän kautta myönnettyä tukea), sekä A-kirjain, jos
tukiosan määrä on tiedossa. Esimerkiksi tunnus C1A viittaa
matalakorkoisen lainan (C1) tukiosaan (A).

4. Luokka A (A1+A2)

4.1 Ensimmäinen luokka (A) kattaa tuen, joka siirretään
lyhentämättömänä tuensaajalle. Toisin sanoen tukiosa on yhtä
suuri kuin tuen pääoma-arvo. Ensimmäinen luokka on jaettu
kahteen alaluokkaan sen mukaan, onko tuki myönnetty
talousarviosta (A1) vai verotus- tai sosiaaliturvajärjestelmän kautta
(A2).

4.2 Luettelo luokkiin A1 ja A2 kuuluvista tuista

- avustukset
- tuensaajan suoraan saama korkotuki
- verohyvitykset ja muut verotusta koskevat toimet, joissa edun

saaminen ei riipu verovelasta (eli jos verohyvitys on suurempi
kuin perittävä vero, yli menevä osa maksetaan takaisin)

- verovähennykset, vapautukset ja huojennukset, joissa edun
saaminen riippuu verovelasta

- sosiaaliturvamaksujen alennus
- avustukset, jotka vastaavat esimerkiksi julkisen maa-alueen

tai omaisuuden myyntiä tai vuokraamista alle markkina-arvon.
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5. Luokka B1

5.1 On tarpeen määritellä, voidaanko viranomaisten suorittamaa
varainsiirtoa, joka tehdään oman pääoman ehtoisena sijoituksena,
pitää tuensaajalle myönnettynä tukena vai onko kyse julkisen
sektorin osallistumisesta kaupalliseen toimintaan ja sen
toimimisesta yksityisen sijoittajan tapaan tavanomaisissa
markkinatalouden olosuhteissa. Vaikka pääomaosakkuudet olisi
voitu eri muodoissaan sisällyttää ensimmäiseen luokkaan, ne on
erotettu omaksi luokakseen (B1).

5.2 Luettelo luokkaan B1 kuuluvista tuista

- pääomaosakkuudet missä tahansa muodossa (mukaan
lukien velan muunto).

6. Luokka C (C1+C2)

6.1 Kolmas luokka (C) kattaa siirrot, joissa tukiosa muodostuu
tuensaajan säästämistä korkomenoista siltä ajalta, kun siirretty
pääoma on tämän hallussa. Lopullinen varainsiirto tapahtuu
matalakorkoisena lainana (C1) tai veron lykkäyksenä (C2). Tässä
luokassa tukiosat (C1A/C2A) jäävät selvästi siirtojen pääoma-arvon
alle.

6.2 Luettelo luokkiin C1 tai C2 kuuluvista tuista

- julkisista tai yksityisistä lähteistä myönnetyt matalakorkoiset
lainat (korkotuet kuuluvat luokkaan A1)

- julkisista tai yksityisistä lähteistä myönnetyt osakaslainat
- ennakot, jotka on palautettava, jos hanke onnistuu
- veron lykkäykset (varaukset, vapaat tai nopeutetut poistot

jne.).

7. Luokka D1

7.1 Viimeinen luokka (D1) kattaa takaukset, jotka ilmaistaan takauksen
kohteena olevina nimellismäärinä. Tukiosat (D1A) ovat tavallisesti
paljon nimellismääriä alhaisemmat, koska ne vastaavat sitä etua,
jonka tuensaaja saa ilmaiseksi tai markkinakorkoa alhaisemmalla
korolla, jos siitä maksetaan riskilisä. Jos takausohjelmasta
kuitenkin aiheutuu tappioita, tappioiden kokonaismäärä eli kaikkien
maksettujen riskilisien nettomäärä kuuluu luokkaan D1A, koska
tätä määrää voidaan pitää tuensaajalle suoritettuna lopullisena
siirtona. Näiden takausten nimellismäärät ilmoitetaan luokassa D1
vastuusitoumuksen tason osoittamiseksi.



7755

7.2 Luettelo luokkaan D1 kuuluvista tuista

- takausohjelmien kattamat määrät (D1)
- takausohjelmien aiheuttamat menetykset, maksettujen

riskilisien nettomäärä (D1A).

8. Tuen tavoitteet

8.1 Tukiohjelmat on jaettu 19 ryhmään alakohtaisten tai toiminnallisten
tavoitteiden mukaan:

1.1. Maatalous
1.2. Kalatalous

2. Tehdasteollisuus ja palveluala
2.1. (Horisontaaliset tavoitteet)
2.1.1. Tutkimus ja kehitys
2.1.2. Ympäristö
2.1.3. Pienet ja keskisuuret yritykset
2.1.4. Kauppa
2.1.5. Energiansäästö
2.1.6. Yleiset investoinnit
2.1.7. Työllisyystuki

(katso liitteen 14 kohta)
2.1.8. Koulutustuki

(katso liitteen 14 kohta)
2.1.9. Muut tavoitteet

2. Tehdasteollisuus ja palveluala
2.2 (Erityisalat)
2.2.1 Terästeollisuus
2.2.2 Laivanrakennus
2.2.3 Liikenne (rautatie-, lento-, sisävesi- ja

meriliikenne)
2.2.4.1 Kivihiiliteollisuus

(nykyinen tuotanto)
2.2.4.2 Kivihiiliteollisuus (muu tuki)
2.2.5 Muut alat

3. Aluetuki
3.1 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan

alueet
3.2 Muut alueet

9. 31.12.1997 asti voimassa ollut luettelo 92 artiklan 3 kohdan a
alakohdassa tarkoitetuista alueista22

                                           
22 EYVL C 212, 12.8.1988, s. 2–10 ja myöhemmät muutokset.



7766

Jäsenvaltio Alueet

Kreikka )
Irlanti ) koko maa
Portugali )

Itävalta Burgenland

Saksa Berliini (itäosa)
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Espanja Galicia
Asturias
Kantabria
Kastilia ja León
Kastilia - La Mancha
Extremadura
Valencia
Andalusia
Murcia
Ceuta y Melilla
Kanariansaaret

Ranska Merentakaiset departementit

Italia Campania
Sud
Sisilia
Sardinia

Yhdistynyt
kuningaskunta Pohjois-Irlanti
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10. Luvut on yleensä ilmoitettu tosiasiallisina menoina (veromenot on
ilmaistu tosiasiallisina tulotappioina).23 Jos tämä ei ole ollut
mahdollista, on käytetty talousarviomäärärahoja tai
suunnitteluohjelmissa varattuja määrärahoja kyseisten
jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen. Jos lukuja ei ollut saatavilla,
aiempien vuosien lukuja on käytetty arvioina, ellei toisin ilmoiteta.

10.1. Kaikki luvut on koottu kansallisena valuuttana ja muunnettu
euroiksi vuoden 1996 kiintein hinnoin.

Seuraavat yleiskatsauksessa käytetyt tilastotiedot on saatu
Eurostatista (New Cronos -tietokannasta).

- markkinahintainen bruttokansantuote (BKT)
- implisiittinen BKT:n deflaattori
- julkisen talouden menot yhteensä
- teollisuustuotteiden, maatalouden ja liikenteen bruttojalostusarvo

markkinahinnoin
- laivanrakennuksen jalostusarvo tuotannontekijähintaan
- työssäkäyvä väestö, kokonaistyöllisyys
- tehdasteollisuuden ja kivihiiliteollisuuden työllisyys aloittain
- EY:n sisäinen teollisuustuotteiden vienti CTCI:n 3. toisinnon

luokkien 5–8 perusteella.

Kalastuksen jalostusarvo on laskettu purettujen määrien
perusteella. Harvoja puuttuvia tilastotietoja on täydennetty
tilastoilla, jotka on saatu AMECO-tietokannasta, jota ylläpitää
talous- ja rahoitusasioista vastaava komission pääosasto II.

10.2. Komission yksiköt ovat toimittaneet omia alojaan koskevia lukuja
seuraavien periaatteiden mukaisesti. Suurin osa luvuista on
peräisin jäsenvaltioista.

Maataloutta koskevat tiedot on aikaisemmin toimitettu
2. lokakuuta 1974 pidetyssä 306:nnessa neuvoston istunnossa
annetun jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman
mukaista menettelyä noudattaen kattavien tietojen saamiseksi
kunkinhetkisistä kansallisista tukitoimista. Sekä OECD:n että
WTO:n nykyisissä ilmoitusvelvoitteissa vaaditaan samoin tietojen
toimittamista kaikista jäsenvaltioiden niin kansallisesti kuin
alueellisesti myöntämistä tuista, ja tämän vuoksi nämä tiedot
esitetään nyt tässä yleiskatsauksessa. Tiedot koskevat suoria
maksuja, tuotantokustannusten keventämistä ja yleishyödyllisiä

                                           
23 On syytä korostaa, että vuotuiset menot (maksusitoumukset) eivät välttämättä täysin

vastaa tukiohjelman vuotuisia talousarviomäärärahoja.
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palveluja sekä maatalouden monipuolisuutta tukevia siirtoja.
Lisäksi on tietoja tuista, jotka koskevat työpaikkojen luomista ja
säilyttämistä maaseudulla, tasapainoiseen maankäyttöön tähtääviä
maatalouden ympäristöohjelmia, luonnonvarojen suojelua ja niiden
uusiutumisen edistämistä sekä tiettyjä sosiaaliturvajärjestelmiä ja
BSE-kriisin aiheuttamia poikkeuksellisia kuluja.

Kalastusta koskevat tiedot toimitettiin 2. lokakuuta 1974 pidetyssä
306:nnessa neuvoston istunnossa annetun jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien päätöslauselman mukaista menettelyä
noudattaen. Katsausta laadittaessa vuotta 1997 koskevat tiedot oli
käytettävissä Tanskan Espanjan, Suomen, Portugalin, ja
Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet kivihiiliteollisuutta koskevat luvut
komission päätösten N:o 528/76/EHTY, N:o 2064/86/EHTY ja N:o
3632/93/EHTY mukaisesti. Näistä luvuista on esitetty tiivistelmä
tämän alan tukia koskevassa vuotuisessa komission
tiedonannossa neuvostolle. Nämä luvut on jaettu nykyiselle
tuotannolle myönnettyyn tukeen ja muuhun tukeen (esimerkiksi
kaivostyöntekijöiden erityisiin sosiaaliturvaetuuksiin ja aikaisempien
kausien kulujen kattamiseen myönnettyyn tukeen). Komissio ei
kuitenkaan ole enää vuodesta 1994 sisällyttänyt
sosiaaliturvaetuuksien rahoittamista koskevia lukuja
kivihiiliteollisuudelle myönnettyjä tukia koskevaan vuotuiseen
tiedonantoonsa.

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet rautatieliikennettä koskevat luvut
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1107/70 mukaisesti. Lisäksi
erikseen esitetään tuet, jotka on myönnetty rautateille neuvoston
asetuksen (ETY) 1191/69, sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) 1893/91, nojalla julkisen palvelun velvoitteiden
ylläpitämistä varten.
Paikallisliikennettä koskevia tietoja ei ole saatavilla.

10.3. Tehdasteollisuus

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet miltei kaikki tehdasteollisuudelle
myönnettyjä tukia koskevat tiedot säännönmukaisen
vuosikertomuksen laatimista koskevan menettelyn mukaisesti.
Tämä menettely vahvistettiin komission 22. helmikuuta 1994
jäsenvaltioille osoittamalla kirjeellä ja se saatettiin ajan tasalle
komission 2. elokuuta 1995 jäsenvaltioille osoittamalla kirjeellä.
Lisäksi tiedot on tarkistettu vertaamalla niitä komission päätöksiin,
tuen myöntämistä koskeviin kansallisiin julkaisuihin,
kansantalouden tilinpitoon, alustaviin talousarvioihin ja muihin
saatavilla oleviin lähteisiin.

10.4. Terästeollisuus ja laivanrakennus
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Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut on koottu
seurantakertomuksista, jotka komissio on laatinut neuvostolle.

10.5. Tukiosan arviointimenetelmät

10.5.1 Luokka A - avustukset, verojen ja sosiaaliturvamaksujen
alennukset jne.
Tukiosaa ei tarvitse laskea, koska tuen määrä on sama kuin
avustuksen tai sitä vastaavan toimenpiteen määrä.

10.5.2 Luokka B - osakkuus (mukaan lukien velan muunto)
Komission vakiintuneen menettelyn mukaan tällaiset toimenpiteet
ovat tukea, jos tavanomaisissa markkinatalouden olosuhteissa
toimiva yksityinen sijoittaja ei olisi tehnyt tällaista sijoitusta. Katso
komission tiedonanto ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93
artiklan ja komission direktiivin 80/723/ETY 5 artiklan
soveltamisesta julkisiin yrityksiin tehdasteollisuuden alalla, EYVL C
307, 13.11.1993, s. 3. Menetelmä perustuu tukitoimenpiteestä
tuensaajalle koituvan edun laskentaan.

10.5.3. Luokka C - matalakorkoiset lainat jne
Tässä luokassa tukiosat (C1A/C2A) jäävät selvästi tuen pääoma-
arvon alle. Jos jäsenvaltio ei toimita tukiosaa koskevia tietoja,
vuodesta 1995 eteenpäin valtion lainaaman kokonaismäärän
tukiosaksi arvioidaan alustavasti 15 prosenttia, kun aiempina
vuosina vastaava osuus on ollut 33 prosenttia. Tätä alaspäin
tapahtunutta tarkistusta perustellaan tukiosan yleisellä
pienenemisellä, joka johtuu jäsenvaltioiden yleisesti alhaisemmista
korkotasoista verrattuna aiempien yleiskatsausten aikaiseen
tilanteeseen.

Takaisin maksettavien ennakoiden tapauksessa tukiosan
suuruudeksi katsotaan 90 prosenttia, jos jäsenvaltio ei ole
ilmoittanut takaisinmaksuosuutta, koska takaisin maksettava osuus
on osoittautunut keskimäärin hyvin pieneksi.

10.5.4. Luokka D - takaukset
Tukiosa (D1A) on paljon pienempi kuin takauksen kohteena oleva
pääoma-arvo. Jos tarkkaa tietoa tukiosasta ei ole saatavilla, arvio
laaditaan valtion tappioiden perusteella. Jos jäsenvaltioiden
tiedoista käy ilmi ainoastaan takauksen kohteena oleva pääoma-
arvo, tukiosan katsotaan olevan 10 prosenttia tästä arvosta.
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11. Tutkimus ja kehitys (T&K)

11.1 T&K-hankintasopimukset

Tutkimusta ja kehitystä koskevien hankintasopimusten lukuja ei ole
sisällytetty näihin lukuihin, koska tukiosaa ei nykyisin voida ilmaista
määrällisesti. Lisäksi lähteiden perusteella ei ole mahdollista
eriyttää erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tehtyjä tutkimus- ja
kehityssopimuksia eikä arvioida tällaisten sopimusten
markkinavaikutuksia. 24

11.2 Julkinen tutkimus

Valtion tai julkisten tutkimuskeskusten taikka korkeakoulujen
laitosten suorittamaan tutkimukseen annetun laitoksen sisäisen
rahoituksen sisältämistä tukiosista ei ole saatavilla lukuja.25

Julkisten voittoa tavoittelemattomien korkeakoulujen tai
tutkimuslaitosten rahoittama T&K-toiminta ei yleensä kuulu EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

11.3 Ydinenergia

Jäsenvaltiot tukevat ydinenergia-alaa julkisten yritysten tai
(pääasiallisesti T&K-sopimuksina ja julkisena tutkimustyönä
toteutettavan) T&K-rahoitustoiminnan kautta. Ainoastaan osa tästä
rahoituksesta sisältyy T&K-lukuihin. Tämän vuoksi ydinenergian
osuus T&K-toimia koskevissa luvuissa on voitu arvioida todellista
pienemmäksi.

12. Koulutus ja työllisyys

Jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia kannustusjärjestelyjä
yleiskoulutuksen tai työllisyyden edistämiseksi ja helpottamiseksi.
Näitä ohjelmia ei aina pidetä valtiontukena, jos ne eivät liity tiettyyn
teollisuudenalaan, jos kaikkien elinkeinoelämän alojen on
mahdollista osallistua niihin ja jos ne todella ovat osa yleistä
työllistämisjärjestelmää. Vaikka komissio onkin käsitellyt joitakin
koulutus- ja työllistämisohjelmia valtiontukena, kaikkia
jäsenvaltioiden kyseisellä alalla nykyisin toteuttamia toimia ei ole
tutkittu yksityiskohtaisesti. Jotta jäsenvaltioiden lukuja voidaan
vertailla keskenään, tässä yleiskatsauksessa ei ole tarkasteltu

                                           
24 Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle tuelle, kohta 2.5.

EYVL C 45, 17.2.1996.
25 Yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle tuelle, kohta 2.4.
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mitään koulutus- ja työllisyystoimenpiteitä. Kun hiljattain annetut
työllisyys- ja koulutustukia koskevat suuntaviivat pannaan
täytäntöön, valtiontukea sisältävien ja yleisten toimenpiteiden
välinen erottelu voidaan toteuttaa ja koulutus- ja työllisyystukia
koskevia tietoja esittää tulevaisuudessa.

13. Kolmen uuden jäsenvaltion liittyminen yhteisöön kesken
tarkastelujakson

Jäsenvaltioiden myöntämiä tukimääriä vertailtaessa arvioinnissa
keskitytään vuotuisiin keskiarvoihin kolmivuotiskautena
1995–1997. Koska kolme uutta jäsenvaltiota liittyivät yhteisöön
vasta 1995, niiden osalta ei tätä vuotta aikaisempia tietoja ole
saatavilla. Tämän vuoksi vuosia 1993–1995 ja vuosia 1995–1997
koskevia tietoja ei ole vertailtu keskenään näiden maiden osalta.
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(Taulukoiden laadinnassa käytetyt menetelmät selitetään teknisessä
liitteessä.)

Taulukko A1 Valtiontuki tehdasteollisuudelle. Vuotuinen kokonaismäärä
vuosina 1993–1997 nykyisin hinnoin ja kansallisina valuuttoina.

Taulukko A2 Valtiontuki tehdasteollisuudelle. Vuotuinen kokonaismäärä
vuosina 1993–1997 nykyisin hinnoin ja euroina.

Taulukko A3 Valtiontuki Saksan uusille osavaltioille. Vuotuinen keskiarvo
vuosina 1993–1997 euroina.

Kuvio A1 Valtiontuki tehdasteollisuudelle ja yhteisön sosiaali- ja
aluerahastot. Vuotuinen keskiarvo vuosina 1993–1997
työntekijää kohden euroina.

Taulukot
A4/1–15 Valtiontuen kokonaismäärä - vuotuinen keskiarvo vuosina

1995–1997 jäsenvaltiota kohden
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miljoonaa (kansallinen valuutta)
1993 1994 1995 1996 1997

   Itävalta 0 0 6 449 6 646 8 521

   Belgia 31 718 39 573 36 683 45 162 28 394

   Tanska 4 259 4 210 4 747 5 351 5 966

   Saksa 38 098 38 811 29 601 24 671 23 168

   Kreikka 173 600 102 339 198 820 177 941 223 574

   Espanja 167 991 168 849 418 592 441 303 326 183

   Suomi 0 0 2 288 1 905 2 508

   Ranska 35 198 27 057 21 158 24 496 38 026

   Irlanti 270 244 255 344 339

   Italia 20 853 17 913 23 062 19 453 18 219

   Luxemburg 1 669 1 679 1 830 1 815 1 821

   Alankomaat 1 108 1 146 1 387 1 470 1 482

   Portugali 70 803 112 495 83 927 137 988 92 741

   Ruotsi 0 0 3 413 3 450 3 191

   Yhdistynyt kuningaskunta 877 1 007 1 228 1 358 1 419

   EU-15 38 877 36 594 36 272

   EU-12 41 812 39 356 37 621 35 367 34 860

   Saksan vanhat osavaltiot 6 994 6 024 5 790 5 919 5 820

   Saksan uudet osavaltiot 31 104 32 787 23 811 18 752 17 348

   YHTEENSÄ 38 098 38 811 29 601 24 671 23 168
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miljoonaa
euroa

1993 1994 1995 1996 1997
   Itävalta 0 0 489 495 616

   Belgia 784 998 952 1 149 701

   Tanska 561 558 648 727 797

   Saksa 19 675 20 167 15 798 12 920 11 794

   Kreikka 646 355 656 582 723

   Espanja 1 127 1 062 2 568 2 745 1 966

   Suomi 0 0 401 327 426

   Ranska 5 306 4 110 3 243 3 773 5 750

   Irlanti 368 307 313 434 454

   Italia 11 325 9 354 10 826 9 930 9 443

   Luxemburg 41 42 47 46 45

   Alankomaat 509 531 661 687 670

   Portugali 376 571 428 705 467

   Ruotsi 0 0 366 405 369

   Yhdistynyt
kuningaskunta

1 124 1 298 1 482 1 668 2 050

   EU-15 38 877 36 594 36 272

   EU-12 41 812 39 356 37 621 35 367 34 860
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miljoonaa euroa prosenttia prosenttia

kokonaismäärästä

   Avustukset 5 327 51 39

   Verovapautukset 1 539 15 11

   Pääomaosakkuudet 16 0 0

   Matalakorkoiset lainat 3 036 29 22

   Verolykkäykset 0 0 0

   Takaukset 563 5 4

   YHTEENSÄ 10 482,43 100 77,38

Vuosina 1995–1997 uusille osavaltioille myönnettiin tukea vuodessa

keskimäärin 10 482 miljoonaa euroa. Määrä vastaa 77 prosenttia kaikesta

Saksassa tehdasteollisuudelle myönnetystä tuesta, jonka määrä on laskenut

jatkuvasti vuodesta 1993.
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I. Yhteisön rahastot, välineet ja ohjelmat sekä EHTY:n toimet

Tässä liitteessä esitettävissä taulukoissa tuodaan esiin tärkeimpien

yhteisön ja EHTY:n toimien mukaisesti myönnettyjen tukien määrä

vuosina 1993–1997. EAKR:sta myönnetty tuki Euroopan laajuisille

yleisille infrastruktuureille, tuki ulkopolitiikalle ja toimielinten

hallintokuluja koskeva tuki eivät sisälly taulukkoihin.

Koska tässä yleiskatsauksessa aiemmin kuvatun (eli kansallisista

talousarvio- ja veromenoista myönnetyn) valtiontuen talousvaikutukset

eivät aina välttämättä vastaa yhteisön tukitoimien vaikutuksia, näitä ei

aina voida suoraan vertailla keskenään.

Esimerkiksi maatalousalalla vertailut voisivat johtaa virheellisiin

päätelmiin, koska yhteisön tukitoimien hyöty kohdistuu suurelta osin

muihin kuin yrityksiin. Jäsenvaltioiden välisen vertailun osalta voidaan

todeta, että yhteisön tukitoimista hyötyvät kaikki talouselämän toimijat

unionin alueella riippumatta siitä, missä menot (vientituki tai interventio-

ostot) toteutuvat. Yhteisön ja kansallisten menojen vertailussa on

otettava huomioon, että maataloustuotteiden vaihtelevien

maailmanmarkkina- ja yhteisöhintojen välisellä erolla on selvä vaikutus

yhteisön menoihin. Sen sijaan kansallisten menojen osalta tilanne on

toinen.

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1988, jolloin annettiin ensimmäinen

valtiontukia koskeva yleiskatsaus, on vuonna 1997 havaittu ilmoitetun

ja komission hyväksymän valtiontuen kokonaismäärän vähentyneen ja

lähestyneen yhteisön omaa talousarviotasoa. Jos nykyinen suuntaus

jatkuu, kansallinen valtiontuki laskee alle yhteisön talousarvion tason

ennen vuosituhannen vaihdetta.

Jäljempänä esitetään suppea kuvaus EHTY:n tärkeimmistä toimista ja

yhteisön rahastoista, välineistä ja ohjelmista, joiden osuus yhteisön

vuoden 1997 talousarviosta on noin kaksi kolmasosaa.

Yksityiskohtaisia tietoja on vastaavissa Euroopan komission antamissa

vuosikertomuksissa, jotka on lueteltu kohdassa 5.
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Rakennetoimet

Rakennerahastojen (EMOTR:n ohjausosaston, Euroopan

aluekehitysrahaston, EAKR:n, sosiaalirahaston sekä kalatalouden

ohjauksen rahoitusvälineen KOR:n) toisesta uudistuksesta sovittiin

heinäkuussa 1993. Edinburghissa pidetyssä Eurooppa-neuvoston

kokouksessa tehtyjen päätelmien mukaisesti neljälle

koheesiorahastosta myönnettävään tukeen oikeutetulle jäsenvaltiolle

(Kreikalle, Espanjalle, Irlannille ja Portugalille) osoitettujen

rakennerahastojen määrärahojen todellinen määrä kaksinkertaistettiin

vuosina 1992–1999, ja vuosina 1994–1999 rakennerahastojen

kokonaisrahoitus nousi 141,471 miljardiin euroon (vuoden 1992

hinnoin). Vuonna 1994 otettiin käyttöön uusi kalatalouden ohjauksen

rahoitusväline, jolla tuetaan kalatalousalan rakenneuudistusta.

Tätä katsausta kirjoitettaessa Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin

komission ehdotuksesta asetuksiksi, joilla ohjataan rakennerahastojen

toimintaa vuosina 2000–2006. Näissä ehdotuksissa tuodaan esiin

suuntaviivat, jotka komissio esitteli heinäkuussa 1997 antamassaan

strategia-asiakirjassa ”Agenda 2000 – Kohti vahvempaa ja laajempaa

unionia”. Ehdotetussa rakennerahastouudistuksessa on kolme

painopistealuetta: tuen entistä parempi kohdentaminen,

rakennerahastojen hajautettu ja yksinkertaistettu toimeenpano sekä

niiden tehokkuuden ja valvonnan lujittaminen.

-      EMOTR:n tukiosasto

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta

rahoitetaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) markkinatukitoimia ja

hintatukia sekä joitakin muita maataloustoimia. Tukiosasto muodostaa

suurimman osan unionin talousarviomenoista (40 440 miljoonaa euroa

vuonna 1999, eli 49 prosenttia Euroopan unionin yleisestä

talousarviosta).

Perustamisestaan aina vuoteen 1992 YMP oli yleinen tukijärjestelmä

maatalouden keskeisille aloille, joille on perustettu yhteisiä

markkinajärjestelyjä. Useimmissa tapauksissa kunkin yhteisen

markkinajärjestelyn lainsäädännöllisellä kehyksellä on pyritty

varmistamaan tuottajien tulojen epäsuora tuki säilyttämällä
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markkinahintojen taso ennallaan. Tässä ovat olleet keinoina muun

muassa:

– suoja yhteisön ulkorajoilla (kynnyshinnat ja muut viennin

vähimmäishinnat, joita tuettiin erisuuruisilla yhteisön ulkopuolelta

tuleviin tuotteisiin sovellettavilla maksuilla; näiden tuotteiden

maailmanmarkkinahinta oli yleensä yhteisön hintaa huomattavasti

alhaisempi)

– vientituet yhteisöstä yhteisön ulkopuolisiin maihin suuntautuvalle

viennille; tukien tarkoituksena on tasoittaa yhteisön markkinahintojen ja

yhteisön ulkopuolisten markkinoiden tavallisesti alhaisemien hintojen

välistä eroa.

– sellaisten julkisten varastointitoimenpiteiden hyväksyminen, joilla

yhteisö sitoutui hankkimaan myymättä jääneet ylijäämät ennalta

määriteltyyn interventiohintaan varmistaen markkinoille todellisen

vähimmäishinnan.

Kun ei ollut omavaraisuutta, tämä epäsuorien tukien järjestelmä oli

selkeämpi ja edullisempi kuin suorien tuottajatukien järjestelmä. Tämä

johtui siitä, että maksut osoitettiin ainoastaan niille toimijoille, jotka

veivät tai myivät tuotteitaan intervention turvin; tuella katettiin

ainoastaan se osa kokonaistuotannosta, jota ei voitu myydä unionissa

markkinahintaan. Jos tuotteita voitiin myydä sisämarkkinoilla

interventionhintaa korkeampaan hintaan, tukiin tai valtion

interventioihin ei ollut tarvetta.

Vuosien 1983–1986 budjettikriisi (EMOTR:n tukiosaston menot

kasvoivat 3 927 miljoonasta eurosta 15 786 miljoonaan euroon vuosien

1973 ja 1983 välillä ja nousivat 40 prosenttia lisää vuonna 1986, jolloin

ne olivat 22 119 miljoonaa ecua) johtui kulutuksen ja

maataloustuotteiden tarjonnan eron kasvusta, jota maatalouden

nykyaikaistaminen ja tekninen edistys lisäsivät, mutta myös kuuden

uuden jäsenvaltion liittymisestä sekä uusien yhteisten

markkinajärjestelyjen perustamisesta. Tämä johti

vakauttamisjärjestelmien hyväksymiseen ja lopetti rajattoman tukien

maksun tärkeimmillä maatalouden aloilla.
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Vuonna 1992 toteutettu YMP:n uudistus oli merkittävä käännekohta

EMOTR:n tukiosaston tukimuodoissa: joillakin tärkeillä maatalouden

aloilla (vilja- ja naudanliha-alalla) tuki erotettiin osittain tuotannosta.

Markkinoita tukevia perinteisiä toimenpiteitä lievennettiin laskemalla

virallisia hintoja, mikä johti entistä alhaisempiin hintoihin

sisämarkkinoilla ja tämän tasoittamiseksi sellaisiin suoriin

tuottajatukijärjestelmiin, joissa tuen enimmäismäärä määräytyi

viljelyalan tai kasvatettavan karjan pääluvun perusteella. Lisäksi

käyttöön otettiin liitännäistoimenpiteitä (metsitys, varhaiseläkkeet ja

maatalouden ympäristötoimet), joita rahoitetaan EMOTR:n

tukiosastosta.

Agenda 2000:n ehdotuksissa jatketaan ja syvennetään vuoden 1999

jälkeen vuonna 1992 aloitettua uudistusta. Vaikka uusien

jäsenvaltioiden vauraus onkin suhteellista, niiden maatalous on melko

tärkeää, ja niiden liittyminen yhteisöön sekä Euroopan maatalouden

kilpailukyvyn välttämätön parantaminen (erityisesti peltokasvien viljelyn

ja kotieläintuotannon alalla) – vaikkapa ainoastaan yhteisön

kauppakumppaneiden Maailman kauppajärjestössä harjoittaman

painostuksen vuoksi – edellyttää kiireellistä perinteisten tukimuotojen

(kuten vientitukien ja interventio-ostojen) vähentämistä siten, että

hintoja lasketaan lisää. Vaikutuksia tasoitetaan jälleen tuottajille

maksettavin suorin maksuin. Lisäksi ehdotetaan vuonna 1992 käyttöön

otettujen liitännäistoimenpiteiden järjestämistä yhteiseen kehykseen,

johon kuuluisivat kaikki sellaiset maaseudun kehittämistoimenpiteet,

jotka eivät kuulu tavoitteen 1 mukaisiin ohjelmiin. Lisäksi näiden

toimenpiteiden rahoitus tulisi EMOTR:n tukiosastosta. Tällä siirrolla

lujitetaan maatalouden monikäyttöisyyttä sekä sen rahoittamista

EMOTR:n ohjausosastosta.

-    EMOTR:n ohjausosasto

EMOTR:n ohjausosasto osallistuu ohjelmien osana toteutettavien

rakenteellisten toimenpiteiden yhteisrahoitukseen. Ohjelmat ovat

jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten toteuttamia, ja niillä pyritään

saavuttamaan seuraavat tavoitteet:
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- maa- ja metsätalouden rakenteiden vahvistaminen ja

uudelleenjärjestely, mukaan lukien tuotteiden markkinoille

saattamiseen ja jalostukseen liittyvät rakenteet

- luonnonolojen maataloudelle aiheuttamien haittojen

korvaaminen

- maataloustuotannon muuntaminen ja lisätoiminnan

kehittäminen maanviljelijöille

- maatalousalueiden sosiaalisen rakenteen kehittäminen ja

luonnonvarojen säilyttäminen.

Tavoitteisiin 1 ja 5b kuuluvilla alueilla yhteisrahoitettavat toimet liittyvät

erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

- maatalouden tuotantomahdollisuuksien muuntaminen,

monipuolistaminen, uudelleen suuntaaminen ja

sopeuttaminen

- paikallisten ja alueellisten maa- ja metsätalouden

laatutuotteiden edistäminen, niiden laatumerkinnät ja

niihin tehtävät investoinnit

- rakenteiden ja maaseudun infrastruktuurien kehittäminen

- monipuolistamiseen tähtäävät toimenpiteet, erityisesti ne,

joiden avulla maanviljelijät voivat monipuolistaa

toimintaansa

- kylien kunnostus ja kehittäminen sekä maaseudun

kulttuuriperinnön suojelu ja säilyttäminen

- matkailuun ja käsityöhön tehtävien investointien

lisääminen

- luonnonmullistuksia ehkäisevien toimien käyttöönotto

(erityisesti tavoitteen 1 alueilla) luonnonmullistuksista

kärsineiden maa- ja metsätalouden

tuotantomahdollisuuksien palauttamiseksi
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- kastelu, ympäristönsuojelu ja maaseutumaiseman

entistäminen

- metsien täysimääräinen hyödyntäminen

- maa- ja metsätalouden neuvontapalvelujen ja

ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

-KOR

Kalatalousalan tehdasteollisuudelle on myönnetty rakennetukea jo

vuodesta 1971. Tuona vuonna päätettiin käyttää Euroopan

maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosaston varoja

tukemaan rannikko- ja avomerikalastukseen tarkoitettujen alusten

rakentamista ja uudenaikaistamista sekä kalanjalostusta ja

markkinointia. Alkuperäiset säännöt korvattiin vuonna 1978 vuotuisilla

väliaikaisilla toimenpiteillä, jotka laajennettiin käsittämään

rannikkolaivaston rakenneuudistus ja vesiviljelyn kehittäminen.

Vuonna 1983 käynnistettiin monivuotisten ohjelmien kattava

järjestelmä, jonka mukaan tukea voidaan myöntää alan

rakenneuudistukseen ja kalastustoiminnan muuntamiseen. Tarve

vahvistaa tätä lähestymistapaa johti vuonna 1986 lukuisiin

rakenteellisiin toimenpiteisiin, joilla laivastoa ja vesiviljelyä varten

laadittiin yksi yhteinen säännöstö.

Kalataloustuotteiden jalostusta ja markkinointia tukevat järjestelmät

ovat peräisin toisesta lähteestä: ne yhdistettiin maataloustuotteiden

jalostuksen ja markkinoinnin rakennepolitiikkaan. Molempien

tuoteryhmien jalostusta ja markkinointia säänneltiin pitkän aikaa

yhteisellä asetuksella. Kalatalousalan erityistarpeiden huomioon

ottamiseksi nämä kaksi tuoteryhmää erotettiin toisistaan vuonna 1989.

Kalataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin myönnettävällä

tuella on siitä lähtien ollut omat sääntönsä, jotka on yhdistetty yhteisön

rakennerahastojen järjestelyihin.

Yhteisen kalastuspolitiikan rakenteellisia osia tarkistettiin vuonna 1993,

jolloin tehtiin kolme suurta muutosta. Niillä varmistettiin politiikan eri

osien entistä suurempi yhdenmukaisuus, yhdistettiin yhteinen

kalastuspolitiikka yhteisön muihin toimintoihin ja otettiin huomioon
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alalla tapahtuneet muutokset. Yhteisen kalastuspolitiikan rakenteelliset

toimenpiteet yhdistettiin yhteisön rakennerahastojärjestelmään

rakennerahastojen uudistuksen yhteydessä vuonna 1993. Lisäksi

kalatalousalan käytettävissä olevat varat yhdistettiin yhdeksi

rahastoksi, jota nimitetään kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeksi

(KOR). Välineellä oli kaksi yhdistettyä tavoitetta: sen oli edistettävä

yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja samalla

toteutettava tehtävänsä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion

vahvistajana. KOR:sta myönnettiin rahoitusta pyyntiä, kaupan

pitämistä, jalostusta ja vesiviljelyalaa koskeviin rakenteellisiin toimiin,

rannikkoalueilla sijaitsevien merensuojelualueiden perustamiseen sekä

satamainfrastruktuurin kehittämiseen. Nykyaikaistamista ja

ylituotannon korjaamista koskevat tavoitteet on yhdistetty. Tukea

saavat myös muut toimenpiteet, kuten uusien markkinoiden

edistäminen ja tunnistaminen sekä sosiaalialan toimenpiteet.

- Sosiaalirahasto

Sosiaalirahaston tavoitteena on tukea nuorten (alle 25-vuotiaiden) ja

muiden tuen tarpeessa olevien (pitkäaikaistyöttömien, vammaisten,

siirtotyöläisten ja muiden sosiaalisesti heikossa asemassa olevien

ryhmien) työllistymistä. Rahastosta rahoitetaan toimia, joita julkiset tai

yksityiset toimijat toteuttavat seuraavilla aloilla:

- pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen

- ammatillinen koulutus

- työpaikkojen luomiseen liittyvä tekninen neuvonta

- työntekijöiden sopeutumisen helpottaminen teollisuuden ja

tuotantojärjestelmien muuttuessa.

Kaikki tukihakemukset jätetään jäsenvaltioiden kautta.

Sosiaalirahastosta myönnetään varoja horisontaalisella eikä

alakohtaisella perusteella, joten tuen osuuden määrittäminen EY:n

perustamissopimuksen 92 artiklassa tarkoitetun tuen käsitteen

mukaisesti ei ole mahdollista.
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- Aluerahasto

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) pyrkii vähentämään yhteisön

alueiden välisiä eroja myöntämällä rahoitustukea

- kehityksessä jälkeen jääneille alueille (tavoite 1)

- taantuneille teollisuusalueille (tavoite 2)

- maaseudun ongelma-alueille (tavoite 5b)

- erittäin harvaan asuttujen alueiden kehittämiseen (tavoite 6).

Tämä tuki kohdistetaan pääasiassa infrastruktuureihin,

henkilöresursseihin ja tuotannollisiin investointeihin.

Koska EAKR-tuki myönnetään yleensä horisontaalisella eikä

alakohtaisella perusteella, perustamissopimuksen 92 artiklassa

tarkoitetun valtiontuen osuuden määrittäminen tästä tuesta ei aina ole

mahdollista. Sen sijaan tehdasteollisuuteen ja palveluihin sekä

talouskehitykseen liittyvät luvut on kuitenkin otettu mukaan. Näin

saadut tiedot antavat EAKR:n tuen määrästä kuitenkin ainoastaan

yleiskuvan.

- Koheesion rahoitusväline: koheesiorahasto

Sen jälkeen kun koheesiorahaston periaate oli sisällytetty Maastrichtin

sopimukseen, Edinburghissa pidetyssä Eurooppa-neuvoston

kokouksessa päätettiin perustaa koheesion rahoitusväline. Tästä

rahoitusvälineestä annettiin vuodesta 1993 yhteisön rahoitustukea

tuensaajina oleville jäsenvaltioille ennen Maastrichtin sopimuksen

voimaatuloa, joka sitten mahdollisti koheesiorahaston perustamisen

toukokuussa 1994.

Komissio teki perustamissopimuksen 235 artiklan nojalla ehdotuksen

asetukseksi koheesion rahoitusvälineen perustamisesta. Neuvosto

antoi asetuksen 30. huhtikuuta 1993, ja sen voimassaoloaika ulotettiin

vuoden 1994 loppuun.

Koheesiorahasto perustettiin EY:n perustamissopimuksen, sellaisena

kuin se on muutettuna Maastrichtin sopimuksella, 130 d artiklan

mukaisesti, ja se oli uusi vaihe lähinnä rakennerahastojen avulla

aloitetussa yhteisvastuupolitiikassa. Koheesiorahastolla on oma
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erityinen ja täydentävä tehtävänsä, koska se perustuu (jo toteutumassa

olevan) talous- ja rahaliiton vaatimuksiin. Rahastolla on alusta alkaen

ollut omat erityispiirteensä, jotka perustuvat kolmeen

pääperiaatteeseen.

Ensimmäinen periaate on rajallinen soveltamisala: pöytäkirjassa

taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta todetaan, että

koheesiorahasto ”osoittaa yhteisön rahoitusosuuksia jäsenvaltioille,

joiden bruttokansantuote henkeä kohti on alle 90 prosenttia yhteisön

keskitasosta".

Toisen periaatteen mukaan tuki rajoittuu ympäristöön ja Euroopan

laajuisiin verkkoihin liittyvien hankkeiden osarahoitukseen.

Kolmas periaate koskee rahaston yhteyttä talous- ja rahaliiton

toteuttamiseen: rahastosta tuetaan jäsenvaltioita, jotka ovat laatineet

ohjelman, joka on liiallisia julkistalouden alijäämiä koskevien 104 c

artiklan määräysten mukainen.

Koheesion rahoitusväline ja myöhemmin (toukokuusta 1994)

koheesiorahasto edistää lisäksi yhteenkuuluvuuden tavoitetta. Koska

suurin osa käytettävissä olleista määrärahoista suunnattiin

infrastruktuurihankkeisiin eikä tuotannollisiin investointeihin, jäljempänä

taulukossa B olevat luvut annetaan vain lisätietoina.

Yhteisön tutkimus ja teknologinen kehittäminen (TTK)

Neljäs tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva

puiteohjelma hyväksyttiin huhtikuussa 1994�vuosiksi�1994–1998. Tämä

puiteohjelma kattaa kaikki yhteisön toimet tutkimuksen, teknologisen

kehityksen ja esittelyn alalla. Puiteohjelman määrärahat ovat 13,215

miljardia euroa. Sillä on kolme päätavoitetta:

- Euroopan tieteellisen ja teknologisen pohjan vahvistaminen ja

siten yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kehitykseen

myötävaikuttaminen ja yhteisön kansalaisten elämänlaadun

parantaminen

- yhteisön muilla aloilla harjoittaman politiikan kannalta

tarpeellisten tutkimustoimintojen edistäminen



111133

- yhteistyön lisääminen ja yhteisön tutkimustoiminnan

yhteensovittamisen ja hyödyntämisen parantaminen.

Yhteisön tutkimustoiminta tapahtuu pääasiassa kahdella tasolla:

(I) kolmansien osapuolten kanssa yhteisrahoitettavat toimet

(mukaan lukien TTK-hankkeet ja aihepiirikohtaiset verkot) ja

yhtenäinen toiminta (epäsuorat toimet)

(II) yhteisessä tutkimuskeskuksessa toteutettavat (suorat) toimet.

PO XII (tiede, tutkimus ja kehitys) hallinnoi puiteohjelman epäsuoria

toimia yhdessä PO III:n (teollisuus), PO VI:n (maatalous), PO VII:n

(liikenne), PO XIII:n (televiestintä, markkinat ja teknologia, innovaatiot

ja tutkimuksen hyödyntäminen), PO XIV:n (kalastus) ja PO XVII:n

(energia) kanssa. TTK-toimiin osallistuvat pääasiassa korkeakoulut,

tutkimuskeskukset ja tehdasteollisuus (mukaan lukien pk-yritykset).

Euroopan yhteisen tutkimuskeskuksen osuus tuesta on vähän yli 950

miljoonaa euroa.

EHTY:n rahoitustoimet

EHTY antaa rahoitustukea lainoina ja avustuksina. Lainat jaetaan

kolmeen pääluokkaan:

- teollisuuslainat

- lainat tuotantosuunnan muuttamiseen

- lainat työntekijöille tarkoitettuun asuntotuotantoon.

Lainojen saajat voivat hyötyä siitä, että lainoja myöntävät

rahoituslaitokset eivät tavoittele voittoa, mutta tätä etua ei pidetä

perustamissopimuksissa tarkoitettuna tukena. Avustusten suhteen

tilanne on toinen. Lainojen korkotukia pidetään yleensä tukena, kun

taas muiden toimenpiteiden, kuten entisille teräs- ja kivihiilialan

työntekijöille suoritettujen sosiaalisluonteisten maksujen, ei yhtä

todennäköisesti katsota olevan tukea.
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Euroopan investointipankki

Pankin tehtävänä on edistää Euroopan unionin tavoitteita myöntämällä

pitkäaikaista rahoitusta kannattaville investoinneille. Rooman

sopimuksella perustetun Euroopan investointipankin osakkaina ovat

jäsenvaltiot, ja sen hallintoneuvosto koostuu jäsenvaltioiden

valtiovarainministereistä. Jotta hankkeet ja ohjelmat saisivat tukea,

niiden on oltava taloudellisesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja

rahoituksellisesti elinkelpoisia. Mahdollisuudet saada rahoitusta ovat

monipuoliset, koska oman lainanantonsa lisäksi pankki pystyy

hankkimaan rahoitusta myös muualta. Investointipankki edistää

ottolainauksellaan pääomamarkkinoiden kehitystä koko unionissa.

Pankin toimintapolitiikasta päätettäessä toimitaan läheisessä

yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin muiden toimielinten

kanssa. Yhteistyö liike-elämän ja pankkialan sekä tämän alan

tärkeimpien kansainvälisten organisaatioiden kanssa on myös tiivistä.

Euroopan investointirahasto

Euroopan investointirahasto (EIR) on rahoituslaitos, joka on perustettu

myöntämään takauksia keskipitkän ja pitkän aikavälin investoinneille,

joita tehdään kahdelle Euroopan talouden kehittymisen kannalta

tärkeälle alalle – Euroopan laajuisiin verkkoihin sekä pieniin ja

keskisuuriin yrityksiin. Kesäkuussa 1994 perustettu investointirahasto

on uusi ainutlaatuinen yhteistyöelin, jonka avulla Euroopan

investointipankki ja komissio Euroopan unionin edustajana tekevät

yhteistyötä jäsenvaltioiden pankkien ja rahoituslaitosten kanssa.

Euroopan investointirahastolle myönnettiin 15. maaliskuuta 1994

annetulla komission direktiivillä monenkeskisen kehityspankin asema.

Investointirahaston perustavoite on houkutella enemmän yksityistä

pääomaa infrastruktuurien rahoitukseen ja lisätä rahoitusvarojen virtaa

pk-yrityksiin. Rahasto pyrkii tavoitteeseensa kehittämällä järjestelmiä,

joilla siirretään ja jaetaan rahoitukseen liittyviä riskejä.

Investointirahasto keskittyy myöntämään rahoitustakauksia pankkien ja

muiden rahoituslaitosten myöntämille keskipitkille ja pitkille lainoille.

Euroopan laajuisille verkoille myönnettävien etuoikeutettujen

pitkäaikaisten lainojen lisäksi investointirahasto voi taata suunnattuja

osakeanteja, joukkovelkakirjalainoja, tuloin tai omaisuudella taattuja
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arvopapereita ja pääomalainoja. Pk-yritysten rahoituksessa se voi taata

lainoja, luottoja ja arvopaperistettua omaisuutta.

EIR voi myös hankkia pääomaosuuksia riskipääomarahastoista.

EIR toimii kaupalliselta pohjalta pankkialaa täydentäen yhteistyössä

EU:n muiden rahoituslaitosten ja -välineiden kanssa.
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II. Tilastotiedot

1. Taulukossa A esitetään yleisesti yhteisön myöntämä rahoitustuki
vuosina 1993–1997.

2. Taulukossa B esitetään yhteisön muista rahoitusvälineiestä myönnetty
tuki vuosina 1993–1997.

3. Taulukoissa C1 ja C2 esitetään yhteisön myöntämän tuen
kokonaismäärän vuotuinen keskiarvo vuosina 1993–1995 ja 1995–
1997. Luvut on eritelty mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioittain.

4. Teknisessä liitteessä annetaan lisätietoja yhteisön rahastoista.

5. Yksityiskohtaisia tietoja yhteisön ohjelmista, rahastoista ja
rahoitusvälineistä on seuraavissa asiakirjoissa:

- Maatalouden tilanne Euroopan unionissa. Vuosikertomus 1996.

ISBN 92-827-9007-X

- Euroopan unionin toiminta tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen
alalla

Vuosikertomus 1995 ISBN 92-77-93761-0
Vuosikertomus 1996 ISBN 92-78-08603-7
Vuosikertomus 1997 ISBN 92-78-23634-9

- Rakennerahastot
Vuosikertomus 1995 ISBN 92-78-10829-4
Vuosikertomus 1996 ISBN 92-78-26044-4
Vuosikertomus 1997 ISBN 92-78-39641-9

- Koheesion rahoitusväline ja koheesiorahasto
Yhdistetty kertomus 1993–1994 ISBN 92-827-5739-0
Vuosikertomus 1995 ISBN 92-827-9688-4
Vuosikertomus 1996 ISBN 92-827-8877-6
Vuosikertomus 1997 ISBN 92-78-39497-1

- EHTY:n rahoituskertomus 1995 ISBN 92-827-7933-5
EHTY:n rahoituskertomus 1996 ISBN 92-828-0908-0
EHTY:n rahoituskertomus 1997 ISBN 92-828-3852-8

- Euroopan investointipankki
Vuosikertomus 1995 ISBN 92-827-9688-4
Vuosikertomus 1996 ISBN 92-827-9943-3
Vuosikertomus 1997 ISBN 92-828-3197-3
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EMOTR:n tukiosasto – maatalous 34 715,9 33 376,8 34 463,3 39 073,7 40 641,5
EMOTR:n ohjausosasto – maatalous 3 092,4 3 335,4 3 609,0 3 934,5 4 129,0
EMOTR:n tukiosasto – kalatalous 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5
KOR 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4
SOSIAALIRAHASTO 5 615,2 5 580,4 4 382,9 7 145,8 7 533,6
ALUERAHASTO (1) 1 555,5 1 899,6 1 969,8 2 261,3 2 501,7
KOHEESIORAHASTO 1 560,6 1 853,1 2 151,7 2 443,7 2 748,7
YHTEISÖN TTK-PUITEOHJELMA 2 094,3 2 018,6 2 983,7 3 153,5 3 485,4
EHTY:n avustukset
Muuttoavustukset, 56 artiklan 2 kohdan b alakohta 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0
Sosiaaliset avustukset terästeollisuudelle, 56 artiklan 2
kohdan b alakohta

60,0 86,0 41,3 0,0 -

Sosiaaliset avustukset kivihiiliteollisuudelle, 56 artiklan 2
kohdan b alakohta

50,0 40,0 40,0 23,2 29,0

Tutkimus, 55 artikla 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0
Korkotuki, 54 ja 56 artikla 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8

YHTEENSÄ 49 598,8 48 879,4 50 358,3 58 772,9 61 644,6

(1) Osa, joka suunnilleen vastaa EY:n perustamissopimuksen 92 artiklassa määritettyä tuen käsitettä.

Itävallan, Suomen ja Ruotsin tiedot sisältyvät vuoden 1995
tietoihin.
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EHTY (liikkeeseen lasketut uudet
lainat)

918,3 673,4 402,8 279,7 541,2

Euroopan investointipankki* 17 672,6 17 656,0 18 603,0 20 946,0 22 958,0

Euroopan investointirahasto** - 643,0 1 441,0 2 239,0 3 020,0

*  EU:n alueella myönnetty rahoitus.
** Perustamisesta (vuonna 1994) alkaen myönnetyt takaukset (yhteenlaskettu
kokonaismäärä).
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EMOTR
-tuki

EMOTR
-ohjaus

EMOTR
-tuki

(kalatalous)

KOR Sosiaali-
rahasto

Alue-
rahasto

Koheesio-
rahasto

EY:n TTK-
puite-

ohjelma*

EHTY:n
avustukset

*

YHTEENSÄ

BELGIA 1 363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1 512,4
TANSKA 1 329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1 446,4
SAKSA 5 178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6 593,4
KREIKKA 2 626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4 009,6
ESPANJA 4 372,4 555,7 9,7 152,6 1 155,8 489,2 1 019,0 7 754,4
RANSKA 8 176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9 481,1
IRLANTI 1 513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2 252,7
ITALIA 3 862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5 370,0
LUXEMBURG 11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9
ALANKOMAAT 2 057,8 21,6 0,1 6,9 166,5 12,2 2 265,1
PORTUGALI 628,2 369,0 2,5 35,6 487,1 238,4 335,0 2 092,5
YHDISTYNYT
KUNINGAS-
KUNTA

2 875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3 678,3

Tekninen tuki 0,9 0,9
EY:n suorat maksut 120,2 0,2 120,4

2 365,5 398,4 2 763,9
YHTEENSÄ 34 113,9 3 268,2 35,7 406,5 5 150,5 1 775,6 1 855,1 2 365,5 398,4 49 366,0
*  Tukea ei voida jaotella jäsenvaltioittain.
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EMOTR
-tuki

EMOTR
-ohjaus

EMOTR
-tuki

(kalatalous)

KOR Sosiaali-
rahasto

Alue-
rahasto

Koheesio-
rahasto

EY:N TTK-
puiteohjelma

*

EHTY:n
avustukset

YHTEENSÄ

ITÄVALTA 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2
BELGIA 1 246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1 430,5
TANSKA 1 320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1 426,3
SAKSA 5 734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7 775,0
KREIKKA 2 661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4 028,1
ESPANJA 4 393,9 776,6 7,2 191,8 1 380,0 588,4 1 347,0 8 684,9
SUOMI 425,8 113,8 0,0 9,3 83,9 40,4 673,2
RANSKA 9 013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10 344,2
IRLANTI 1 714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2 561,1
ITALIA 4 235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5 937,8
LUXEMBURG 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8
ALNKOMAAT 1 740,5 18,0 0,1 6,9 207,3 17,7 1 990,5
PORTUGALI 664,9 323,8 3,8 36,3 505,5 236,0 439,9 2 210,2
RUOTSI 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1
YHDISTYNYT
KUNINGASKUNTA

3 605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4 751,4

Tekninen tuki 2,0 2,0
EY:n suorat tuet 85,3 1,4 86,7

3 207,5 220,0 3 427,5
YHTEENSÄ 38 059,5 3 890,8 35,7 448,7 6 354,1 2 244,3 2 448,0 3 207,5 220,0 56 908,4

*  Tukea ei voida jaotella jäsenvaltioittain.


