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1. ONGELMAN MÄÄRITTELY 

1.1. Poliittinen tausta 
Alueellisen valtiontuen tavoitteena on edistää Euroopan epäedullisessa asemassa olevien 
alueiden kehitystä tukemalla yksityisiä tuottavia investointeja tai – joissain tapauksissa – 
tarjoamalla toimintatukea. 

Alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa vahvistetaan säännöt, joiden perusteella 
jäsenvaltiot voivat myöntää valtiontukea alueellisen talouskehityksen tukemiseksi. Niihin 
sisältyvät myös aluetukikartat, joissa määritellään, millä alueilla yrityksille voidaan myöntää 
alueellista valtiontukea ja missä määrin.  

Alueellisia tukia koskevien sääntöjen (aluetukisuuntaviivat, tiedonanto alueellista tukea 
koskevasta perusteellisesta arvioinnista, yleinen ryhmäpoikkeusasetus) voimassaolo päättyy 
vuoden 2013 lopussa. Komissio on tämän vuoksi ryhtynyt tarkistamaan niitä.  

Alueellisia tukia koskevien sääntöjen tarkistuksessa on otettava huomioon seuraava kehitys:  

– alueellisten erojen ilmeinen supistuminen EU:ssa kaudella 2007–20131 ja 
talouskriisin erilaiset vaikutukset aluetasolla; 

– ryhmäpoikkeusasetusten lisääntynyt käyttö jäsenvaltioiden myöntäessä alueellista 
tukea (jolloin vältetään ennakkoilmoituksen tekeminen komissiolle) ja 
valtiontukiuudistuksen2 käynnistäminen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja 
järkiperäistää valtiontukisääntöjä ja keskittää valtiontukien soveltamisen valvonta 
vääristävimpiin tukimuotoihin;  

– tarve varmistaa johdonmukaisuus EU:n koheesiopolitiikan uudistuksen kanssa 
kaudella 2014–2020 ja ottaa huomioon muut EU:n politiikat Eurooppa 2020 
-strategian puitteissa. 

1.2. Yleiset poliittiset ongelmat 
Alueellisen valtiontuen valvonnan poliittisena tavoitteena on varmistaa, että tuki johtaa 
myönteisiin tuloksiin tukialueilla lisääntyneenä taloudellisena toimintana3. Lisäksi näiden 
myönteisten tulosten on oltava mahdollisia kielteisiä vaikutuksia suuremmat kauppaan ja 
kilpailuun sisämarkkinoilla kohdistuvien rajoitusten osalta. Sen vuoksi alueellisia valtiontukia 
koskevien suuntaviivojen tarkistuksen tavoitteena on puuttua kahteen kysymykseen: 

1) Alueellisen valtiontuen vaikuttavuus poliittisena välineenä alueellisen 
talouskehityksen tukemisessa: Eräät yritykset investoisivat tukialueilla joka 
tapauksessa, myös ilman tukea. Kannustavan vaikutuksen riittävä valvonta on sen 
vuoksi olennaista varmistettaessa, että alueellinen tuki edistää uusia yksityisiä 
investointeja tukialueilla. Jos kannustavaa vaikutusta ei todenneta riittävästi, se 
aiheuttaa merkittävän riskin nollavaikutuksesta, joka vääristäisi kilpailua ja 
heikentäisi alueellisen tuen lisäarvoa talouskehityksen välineenä. 

                                                            
1 Mitattuna NUTS 2 -tasolla alueellisen asukaskohtaisen BKT:n vaihtelun vähenemisellä verrattuna EU-

27:n keskiarvoon. 
2 Komission tiedonanto, EU:n valtiontukiuudistus, 8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
3 Ts. alueet, jotka on nimetty aluetukikelpoisiksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a tai c 

alakohdan nojalla (”a-alueet” ja ”c-alueet”).  



 

 

2) Alueellista valtiontukea koskevien sääntöjen tehokkuus komission ja jäsenvaltioiden 
suorittaman kilpailuvaikutusten valvonnan varmistamisessa: Jäsenvaltiot panevat 
aluetukisääntöjä täytäntöön eri tavoin, mikä saattaisi uhata sisämarkkinoiden 
yhtenäisyyttä (kun alueet pyrkivät kilpailemaan toistensa kanssa tuen avulla). 
Komission nykyisin suorittamassa alueellisen tuen kielteisen vaikutusten 
valvonnassa ei keskitytä tilanteisiin, joissa kilpailun vääristyminen on 
todennäköisempää. Tämä aiheuttaa epätasapainoa ja tehottomuutta 
valtiontukipolitiikan hallinnoinnissa sekä jäsenvaltioissa että komissiossa. 

Lisäksi on muita, toissijaisia ongelmia, jotka liittyvät alueellisen valtiontuen valvonnan ja 
EU:n muiden politiikkojen väliseen johdonmukaisuuteen ja tarpeeseen yksinkertaistaa 
sääntöjä ja menettelyjä sekä vähentää hallinnollisia muodollisuuksia. 

1.3. Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen laatimiseen ja soveltamiseen 
liittyvät ongelmat 

• Tukialueiden osuus EU:ssa: Mille tasolle tukialueiden kokonaisväestökattavuus on 
asetettava? Onko alueellisten erojen väheneminen riittävä peruste 
kokonaiskattavuuden supistamiseen vai olisiko nykyinen kattavuus säilytettävä 
talouden taantuman vuoksi? Olisiko aluetukikarttoja tarkistettava kokonaisuudessaan 
kun kriisin täysimääräinen vaikutus aluetasolla tiedetään? 

• EU:n ja kansallisella tasolla tukea eniten tarvitsevat alueet: Millainen tasapaino 
pitäisi luoda, kun tarkastellaan tukialueiden nimeämistä EU:n näkökulmasta 
(jäsenvaltioiden väliset erot) ja jätettäessä tämä tehtävä jäsenvaltioille, jotka tekevät 
valintansa kansallisten poliittisten painopisteiden perusteella (jäsenvaltion sisäiset 
erot)? Kuinka paljon jäsenvaltioille olisi annettava liikkumavaraa tukialueiden 
nimeämisessä? Olisiko komission määriteltävä ennalta enemmän alueita (esim. 
siirtymäalueet, raja-alueet, saaret, vuoristoalueet jne.)?  

• Tuki-intensiteettien vaihtelu eri tukialueryhmien välillä4: Olisiko voimassa olevat 
tuki-intensiteetin ylärajat säilytettävä vai olisiko niitä korotettava tai alennettava? 
Mitkä tukitasot tarjoavat asianmukaisia kannusteita yrityksille tukialueille 
investoimiseen samalla kun ne pitävät kilpailuun (satunnaisvaikutukset, investoinnin 
siirto) ja julkiseen talouteen (nollavaikutus) kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
mahdollisimman pieninä? 

• Aluetukisuuntaviivojen alakohtainen soveltamisala: Olisiko alueellisen tuen oltava 
kiellettyä teräs-, synteettikuitu- ja hiiliteollisuudessa? Miten 
laivanrakennusteollisuuden alueellista tukea olisi arvioitava ja olisiko kaikesta 
tällaisesta tuesta ilmoitettava?  

• Pk-yrityksiin ja suuriin yrityksiin sovellettavien sääntöjen eriyttäminen: Kuinka 
varmistetaan, että investointituki saa erityisesti suuret yritykset tekemään 
investointeja, joita ei muuten olisi tehty tukialueilla? Olisiko suurten yritysten 
investointituki kiellettävä c-alueilla (koska a-alueisiin verrattuna on 
todennäköisempää, että tuen myönteiset vaikutukset eivät ylitä kielteisiä vaikutuksia) 
vai olisiko tietynlaisille investoinneille oltava tiukemmat edellytykset? 

• Oikeuspaikkakeinottelu: Olisiko alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen ja 
muiden valtiontukisuuntaviivojen välistä päällekkäisyyttä rajoitettava säännöillä niin, 
että alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa vahvistettavat edellytykset 

                                                            
4 Tuen enimmäisintensiteetit (pois lukien esim. pk-yritysten lisät) vaihtelevat 10–50 prosenttiin riippuen 

tukialueiden kehitystasosta. 



 

 

vastaisivat muissa sovellettavissa suuntaviivoissa olevia edellytyksiä erityisesti 
mahdollisten kilpailuongelmien välttämiseksi? Olisiko valtiontuki sallittava energia-
alan tapaisilla säännellyillä markkinoilla alueellisia valtiontukia koskevien 
suuntaviivojen vai vain alakohtaisten sääntöjen perusteella? 

• Ilmoitusta edellyttävät kynnysarvot ja avoimuus: Olisiko yksittäisen tuen 
ilmoittamista koskevaa kynnysarvoa mukautettava, jotta vältetään se, että vähän 
kilpailua vääristävistä toimenpiteistä on ilmoitettava kun taas muista mahdollisesti 
vääristävistä toimenpiteistä ei ilmoiteta? Miten kartoitetaan suurten tukiohjelmien 
aiheuttamat kumulatiiviset vääristävät vaikutukset? Miten puututaan alueelliseen 
tukeen, joka johtaa toiminnan siirtymiseen? Olisiko jäsenvaltiolle asetettua 
vaatimusta julkaista myönnettyä tukea koskevat tiedot (avoimuusmenettely) 
sovellettava kaikkeen tukeen sen määrästä riippumatta? 

• Ilmoitettujen aluetukitoimenpiteiden soveltuvuuden arviointia koskevat säännöt: 
Miten varmistetaan, että tuki edistää yhteisen tavoitteen (eli koheesiotavoitteen) 
saavuttamista ja on asianmukainen tämän tavoitteen saavuttamiseksi? Kuinka 
varmistetaan, että tuki muuttaa tuensaajan toimintaa (ts. investointia ei olisi tehty 
ilman tukea tai olisi tehty eri sijaintipaikassa) ja rajoittuu tämän toiminnan 
muuttamiseksi tarvittavaan vähimmäismäärään? Kuinka ratkaistaan paremmin 
ilmoitetun tuen mahdollisesti suuremmat vääristävät vaikutukset ja varmistetaan, että 
tuella ei ole kohtuuttomia kielteisiä vaikutuksia kilpailuun?  

2. TOISSIJAISUUSANALYYSI 

Valtiontukien valvonta kuuluu yksinomaisesti komission toimivaltaan. Komission on 
arvioitava jäsenvaltion alueellisen kehityksen edistämiseen myöntämän valtiontuen 
soveltuvuus sisämarkkinoille joko suoraan SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a tai c 
alakohdan perusteella tai niiden suuntaviivojen perusteella, joissa komissio vahvistaa ne 
menettelysäännöt ja aineelliset säännöt, joita se soveltaa analysoidessaan alueellisten 
valtiontukitoimenpiteiden vaikutuksia. 

3. TAVOITTEET 
Alueellisia valtiontukia koskevissa suuntaviivoissa tasapainotetaan kaksi yleistä tavoitetta:  

– ’koheesiotavoite’: varmistetaan, että tiettyjen alueiden talouskehityksen edistämiseen 
myönnetty tuki ei vääristä kauppaa ja kilpailua yhteisen edun vastaisesti,  

– ’kilpailutavoite’: tarjotaan komissiolle puitteet, joita se soveltaa arvioidessaan 
ilmoitettujen tukitoimenpiteiden soveltuvuutta sisämarkkinoille tavalla, joka vastaa 
niiden sisämarkkinoilla mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia.  

Tämä kaksiosainen yleistavoite voidaan jakaa tarkemmin seuraaviin erityistavoitteisiin.  

1) Tehokkuus ja tuloksellisuus:  

– keskitetään alueellinen tuki epäedullisimmassa asemassa oleviin alueisiin 
mutta annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus toteuttaa kansallista aluepolitiikkaa; 

– varmistetaan, että alueellinen tuki kohdistuu sitä tarvitseviin aloihin ja 
yrityksiin;  

– pidetään tuen suuruus vähimmäismääränä, joka tarvitaan odotettujen 
alueellisten kehitysetujen saavuttamiseksi; 



 

 

– keskitetään komission tarkastelu tukitoimenpiteisiin, jotka todennäköisimmin 
vääristävät kauppaa ja kilpailua; 

– parannetaan menetelmiä, joiden avulla arvioidaan tuen myönteisiä ja kielteisiä 
vaikutuksia (yhteiset periaatteet, taloudellinen analyysi). 

2) Hallinnon yksinkertaistaminen: 

– minimoidaan yrityksille ja kansallisille viranomaisille aiheutuva hallinnollinen 
rasitus;  

– yksinkertaistetaan ja rationalisoidaan jäsenvaltioille asetettuja avoimuutta ja 
raportointia koskevia vaatimuksia. 

3) Johdonmukaisuus: 

– pannaan täytäntöön valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen mukaiset 
tavoitteet ja periaatteet; 

– edistetään EU:n koheesiopoliittisia tavoitteita ja vältetään EU:n rahastojen 
käyttöönottoa koskevia tarpeettomia rajoituksia; 

– varmistetaan johdonmukaisuus muiden EU-politiikkojen kanssa Eurooppa 
2020 -strategian mukaisesti ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia niiden pyrkiessä 
tehostamaan julkisten varojen käyttöä. 

4. TOIMINTAVAIHTOEHDOT 
Tutkitut kolme toimintavaihtoehtoa voidaan tiivistää seuraavasti:  

• Perusskenaario (vaihtoehto 1) perustuu nykyisiin alueellisia valtiontukia koskeviin 
suuntaviivoihin, mutta vuosien 2014–2020 aluetukikarttojen laatimisessa käytetään 
viimeisimpiä Eurostat-lukuja (alueellinen BKT asukasta kohden vuosina 2008–2010, 
alueellinen työttömyys vuosina 2009–20115). 

• Vaihtoehto 2 koostuu pääasiassa nykyisiin sääntöihin tehtävistä pienehköistä 
muutoksista, ensi sijassa nykyisen käytännön järkeistämiseksi ja kilpailuvaikutusten 
arvioinnin lujittamiseksi, mutta kuitenkin niin, että keskitytään edelleen vahvasti 
alueellisen tuen koheesiotavoitteeseen.  

• Vaihtoehto 3 koostuu nykyisiin sääntöihin tehtävistä radikaalimmista muutoksista 
pääasiallisesti siten, että tukitasoja alennetaan ja valtiontukien valvonta keskitetään 
kilpailua eniten vääristäviin tapauksiin asettamalla etusijalle alueellisten 
valtiontukien kilpailuoikeudellinen tavoite.  

Vaihtoehtojen keskeiset piirteet  
 Perusskenaario:  

(Vaihtoehto 1) 
Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 

1. Tukialueiden nimeäminen 
Kokonaisväestönosuus 45,5 % 46,54 % 38 % 

A-alueiden 
nimeäminen 

BKT < 75 % EU:n 
keskiarvosta 

Vrt. perusskenaario BKT < 75 % tai 
työttömyysaste > 150 % 
EU:n keskiarvosta  

Siirtymäjärjestely a- ja 
c-alueiden välillä 

Kaikki entiset a-alueet Vrt. perusskenaario Ei siirtymäjärjestelyä 

                                                            
5 Samoja tietokokonaisuuksia sovellettaisiin vaihtoehdoissa 2 ja 3. 



 

 

Ennalta 
määrittelemättömien c-
alueiden kattavuus – 
jakomenetelmä 

Ensi sijassa kansallisen 
tason indikaattorit 

Sekä kansallisen että 
EU:n tason indikaattorit 

Ensi sijassa EU-tason 
indikaattorit 

Suojatoimenpiteet 50 % 100 % ohjelmamaiden 
osalta; 50 %; 
vähimmäiskattavuus 7,5 
% maan väestöstä 

Ei suojatoimenpiteitä 

Tuki-intensiteetit Ei muutosta Pieni vähennys, paitsi 
vähiten kehittyneiden 
alueiden osalta 

Suuri vähennys 

2. Soveltamisala ja yhteys muihin suuntaviivoihin 
Alakohtainen 
soveltamisala 

Pl. laivanrakennus- ja 
hiiliteollisuus; teräs- ja 
synteettikuituteollisuuden 
tuki kielletty 

Ml. laivanrakennus; hiili-, 
teräs- ja 
synteettikuituteollisuuden 
tuki kielletty 

Ei kieltoa (hiili-, teräs- ja 
synteettikuituteollisuuden 
tuesta ilmoitettava) 

Pk-yritysten ja suurten 
yritysten erottelu 

Suurten yritysten tuki c-
alueilla sallittu  

Suurten yritysten tuki c-
alueilla sallittu vain 
uusiin toimintoihin tai 
tuotteisiin 

Ei tukea suurille 
yrityksille c-alueilla 

Oikeuspaikkakeinottelu Sallittu Sallittu muihin 
suuntaviivoihin 
perustuvien keskeisten 
edellytysten täyttyessä 
(paitsi energia-alalla)  

Ei sallittu 

3. Ilmoitusvelvollisuus ja avoimuus 
Ilmoitusvelvollisuus Alakohtaiset ohjelmat; 

kaikki 
toimintatukiohjelmat; 
yksittäinen tuki > 
ilmoituksen kynnysarvo; 
tapauskohtainen tuki 

Alakohtaiset ohjelmat 
(ml. laivanrakennus); 
suuret ohjelmat; tietyt 
toimintatukiohjelmat; 
yksittäinen tuki > 
ilmoituksen kynnysarvo; 
tapauskohtainen tuki; 
toiminnon siirtoon 
liittyvä tuki; tuki suurille 
yrityksille c-alueilla 
uusien tuotteiden 
tuotantoon 

Tietyt 
toimintatukiohjelmat; 
yksittäinen tuki > 15 
milj. euroa a-alueilla ja > 
5 milj. euroa c-alueilla; 
tuki teräs- synteettikuitu- 
ja hiiliteollisuudelle  

Avoimuus  Vain hankkeille, joiden 
tukikelpoiset 
kustannukset > 50 milj. 
euroa (suuret 
investointihankkeet) 

Kaikki yksittäinen tuki Vrt. perusskenaario (+ 
julkaiseminen 
jäsenvaltion 
verkkosivustolla) 

4. Sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi 
Aluekehityksen 
edistäminen 

Muodolliset vaatimukset: 
hankkeet tukialueilla; 
perusteellinen analyysi 
(alueellisen vaikutuksen 

Tiukemmat vaatimukset: 
osoitettava tukiohjelman 
tasolla; hankkeen on 
edistettävä ohjelman 

Vain muodolliset 
vaatimukset 



 

 

osoittaminen vain niiden 
tuensaajien osalta, joiden 
markkinaosuus > 25 % 
tai jos kapasiteetti > 5 % 
tehottomilla 
markkinoilla) 

tavoitteita; perusteellinen 
analyysi kaikista 
ilmoitetuista tapauksista 

Kannustava vaikutus Muodolliset vaatimukset 
(perusteellinen analyysi 
suurten 
investointihankkeiden 
vaihtoehtoisesta 
tilanteesta) 

Tiukemmat vaatimukset 
kannustavasta 
vaikutuksesta; 
perusteellinen analyysi 
kaikesta yksittäisestä 
tuesta 

Vain muodolliset 
vaatimukset 

Oikeasuhteisuus Tuki-intensiteetin 
noudattaminen 
(perusteellinen analyysi 
suurten 
investointihankkeiden 
ylimääräisistä 
nettokustannuksista) 

Pk-yritykset: tuki-
intensiteetti; suuret 
yritykset: ylimääräiset 
nettokustannukset; 
perusteellinen analyysi 
kaikesta ilmoitetusta 
yksittäisestä tuesta 

Vain tuki-intensiteetti 

Tasapainotesti Perusteellinen analyysi 
vain suurista 
investointihankkeista  

Kaikesta ilmoitetusta 
yksittäisestä tuesta 

Ei tasapainotestiä 
(vääristävimmän tuen 
kielto) 

5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1. Tukialueiden nimeäminen 

• Maantieteellinen kattavuus 

Kysymys Vaikutus6 Syyt 
Vaihtoehto 2: 
+ 

Maantieteellisen soveltamisalan vähäinen 
lisääntyminen 

1. Vaikuttavuus 
alueellisen 
talouskehityksen 
edistämisessä 

Vaihtoehto 3: 
− − 

Maantieteellisen soveltamisalan huomattava 
supistuminen 

Vaihtoehto 2: 
0 

: 2. Tehokkuus kilpailun ja 
kaupan vääristymien 
valvonnassa Vaihtoehto 3: 

+ + 
Tuen huomattavasti alhaisempi kokonaistaso 

Vaihtoehto 2: 
0 

: 3. Johdonmukaisuus 
suhteessa EU:n muuhun 
politiikkaan Vaihtoehto 3: 

− − 
Epäjohdonmukaisuus EU:n koheesiopolitiikan 
kanssa 

Vaihtoehto 2: 
0 

: 4. Hallinnollisen 
rasituksen väheneminen 

Vaihtoehto 3: 
0 

: 

                                                            
6 ++: suuri myönteinen vaikutus; +: myönteinen vaikutus, 0: ei merkittäviä vaikutuksia; −: kielteinen 

vaikutus; − −: suuri kielteinen vaikutus. 



 

 

• Tuki-intensiteetit:  

Kysymys Vaikutus Syyt 
Vaihtoehto 2: 
− 

Tuki-intensiteettien pieni supistuminen 1. Vaikuttavuus 
alueellisen 
talouskehityksen 
edistämisessä 

Vaihtoehto 3: 
− − 

Tuki-intensiteettien huomattava supistuminen 

Vaihtoehto 2: 
+ 

Ks. edellä  2. Tehokkuus kilpailun ja 
kaupan vääristymien 
valvonnassa Vaihtoehto 3: 

+  
Ks. edellä (mutta enemmän a-alueiden osalta) 

Vaihtoehto 2: 
− 

Rajoittaa hieman rahoitusta EU:n muiden 
politiikkojen puitteissa 

3. Johdonmukaisuus 
suhteessa EU:n muuhun 
politiikkaan Vaihtoehto 3: 

− − 
Rajoittaa merkittävästi rahoitusta EU:n muiden 
politiikkojen puitteissa 

Vaihtoehto 2: 
0 

: 4. Hallinnollisen 
rasituksen väheneminen 

Vaihtoehto 3: 
0 

: 

5.2. Soveltamisala ja yhteys muihin valtiontukivälineisiin  

Kysymys Vaikutus Syyt 
Vaihtoehto 2: 
+ 

Laivanrakennuksen mukaan ottaminen; 
keskittyminen uusiin toimintoihin/tuotteisiin c-
alueilla 

1. Vaikuttavuus 
alueellisen 
talouskehityksen 
edistämisessä Vaihtoehto 3: 

− 
Riski tuesta taantuville aloille; rajoitettu 
soveltamisala 

Vaihtoehto 2: 
+ 

Hieman laajempi soveltamisala ja mukautetut 
suojatoimenpiteet oikeuspaikkakeinottelun varalta 

2. Tehokkuus kilpailun ja 
kaupan vääristymien 
valvonnassa Vaihtoehto 3: 

+ 
Ei tukea suurille yrityksille (vältetään mahdollisesti 
huomattavat kielteiset vaikutukset); ei 
oikeuspaikkakeinottelua 

Vaihtoehto 2: 
+/− 

Johdonmukaisempi EU:n energia- ja 
ympäristönsuojelupolitiikkojen kanssa; vähemmän 
johdonmukaisempi EU:n koheesio- ja 
teollisuuspolitiikkojen kanssa 

3. Johdonmukaisuus 
suhteessa EU:n muuhun 
politiikkaan 

Vaihtoehto 3: 
+/− 

Johdonmukaisempi EU:n energia- ja 
teollisuuspolitiikkojen kanssa; vähemmän 
johdonmukaisempi EU:n ympäristönsuojelu- ja 
koheesiopolitiikkojen kanssa 

Vaihtoehto 2: 
0 

: 4. Hallinnollisen 
rasituksen väheneminen 

Vaihtoehto 3: 
+ 

Yksinkertaisempi täytäntöönpano 

5.3. Ilmoitusvelvollisuus ja avoimuus 

Kysymys Vaikutus Syyt 
Vaihtoehto 2: 
0 

: 1. Vaikuttavuus 
alueellisen 
talouskehityksen 
edistämisessä 

Vaihtoehto 3: 
0 

: 



 

 

Vaihtoehto 2: 
+  

Useista erilaisista vääristävistä toimenpiteistä 
ilmoitettava 

2. Tehokkuus kilpailun ja 
kaupan vääristymien 
valvonnassa Vaihtoehto 3: 

− 
Vain vääristävimmistä toimenpiteistä ilmoitettava

Vaihtoehto 2: 
0 

: 3. Johdonmukaisuus 
suhteessa EU:n muuhun 
politiikkaan Vaihtoehto 3: 

+ 
Mahdollista myöntää ryhmäpoikkeus 
useammanlaisille toimenpiteille ja helpottaa näin 
EU:n varojen käyttöä 

Vaihtoehto 2: 
+ 

Vähemmän ilmoitettavia toimenpiteitä; 
väljemmät avoimuusvaatimukset 

4. Hallinnollisen 
rasituksen väheneminen 

Vaihtoehto 3: 
− 

Vähemmän ilmoitettavia tapauksia mutta 
tiukemmat vaatimukset ryhmäpoikkeuksen piiriin 
kuuluville toimenpiteille 

5.4. Sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi 

Kysymys Vaikutus Syyt 
Vaihtoehto 2: 
+ + 

Tiukemmat vaatimukset vaikutuksesta 
aluekehitykseen ja kannustavasta vaikutuksesta 

1. Vaikuttavuus 
alueellisen 
talouskehityksen 
edistämisessä 

Vaihtoehto 3: 
0 

: 

Vaihtoehto 2: 
+ + 

Tiukemmat vaatimukset, perusteellinen analyysi 
kaikesta ilmoitetusta yksittäisestä tuesta 

2. Tehokkuus kilpailun ja 
kaupan vääristymien 
valvonnassa Vaihtoehto 3: 

+ 
Vääristävimmät tukimuodot kielletty 

Vaihtoehto 2: 
0 

: 3. Johdonmukaisuus 
suhteessa EU:n muuhun 
politiikkaan Vaihtoehto 3: 

0 
: 

Vaihtoehto 2: 
− 

Tiukemmat vaatimukset suurten yritysten osalta 4. Hallinnollisen 
rasituksen väheneminen 

Vaihtoehto 3: 
0 

: 

6. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
Vaikutusten suuruus (perusskenaarioon verrattuna) 

Optiot Vaikuttavuus 
alueellisen 

talouskehityksen 
edistämisessä 

Tehokkuus 
kilpailun ja 

kaupan 
vääristymien 
valvonnassa 

Johdonmukaisuus 
suhteessa EU:n 

muuhun 
politiikkaan 

Hallinnollisen 
rasituksen 

väheneminen 

1a. Tukialueiden nimeäminen 
Vaihtoehto 
2  

+ 0 0 0 

Vaihtoehto 
3 

− − + + − − 0 

1b. Tuki-intensiteetit: 
Vaihtoehto 
2  

− + − 0 



 

 

Vaihtoehto 
3 

− − + − − 0 

2. Soveltamisala ja yhteys muihin valtiontukivälineisiin 
Vaihtoehto 
2  

+ + + / − * 0 

Vaihtoehto 
3 

− + + / − * + 

3. Ilmoitusvelvollisuus ja avoimuus 
Vaihtoehto 
2  

0 + 0 + 

Vaihtoehto 
3 

0 − + − 

4. Sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi 
Vaihtoehto 
2  

+ + + + 0 − 

Vaihtoehto 
3 

0 + 0 0 

* Riippuen kyseisestä EU:n politiikan alasta. 

Suositeltavin toimintavaihtoehto kaikkien kysymysten osalta olisi vaihtoehto 2. 

7. SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kilpailun pääosasto valvoo edelleen yleisesti valtiontukia (vuotuinen otokseen perustuva 
valvonta, valtiontukien tulostaulu). Se laatii myös erityiset valvontaindikaattorit vuosien 
2014–2020 alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja varten.  

Komissio saattaa vaatia jäsenvaltioita rajoittamaan tiettyjen ilmoitettujen tukiohjelmien kestoa 
(yleensä enintään neljään vuoteen). Riippumattomat asiantuntijat toteuttavat pakolliset 
arvioinnit sellaisista tukiohjelmista, joissa on vaarana merkittävä kilpailun rajoittuminen, 
erityisesti ohjelmista, joiden vuositalousarvio on huomattava, tai ohjelmista, jotka saattavat 
johtaa muutoksiin markkinoilla tai teknologisessa tai sääntely-ympäristössä. Arviointien olisi 
perustuttava yhteisiin menetelmiin ja ne julkaistaan.  

Komissio aikoo myös tarkistaa alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja vuoden 2017 
ensimmäisellä puoliskolla jäsenvaltioita ja muita asianomaisia kuultuaan. Tarkistus voi 
perustua riippumattomaan arviointiin. Komissio arvioi suuntaviivoja myös jälkikäteen ennen 
niiden tarkistamista vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle. 
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