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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a regionális politikáról egy szélesebb körű állami támogatási rendszer részeként
(2013/000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikkére és az azt 
követő cikkeire, amelyek meghatározzák a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
célkitűzését és az eléréséhez szükséges strukturális pénzügyi eszközöket,

– tekintettel az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjaira, amelyek 
meghatározzák az Európai Unió bizonyos hátrányos helyzetű területei gazdasági 
fejlődésének elősegítésére igényelhető regionális állami támogatásokra való feltételeket, 

– tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló, módosított (COM(2013)0146), 2011. október 6-i bizottsági 
javaslatra (COM(2012)0496),

– tekintettel az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló 2013. 
január 17-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális 
állami támogatásokról szóló iránymutatásról szóló 2232/2012 számú, 2013. február 1-i 
véleményére,

– tekintettel a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó állami regionális támogatásról szóló 
bizottsági iránymutatásokra2,

– tekintettel „Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése” című 2012. 
május 8-i bizottsági közleményre (COM(2012)0209),

– tekintettel a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága szolgálatainak a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás-
tervezetet tartalmazó munkadokumentumára3, 

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának a T-443/08 és T-455/08T sz., Mitteldeutsche 
Flughafen és Flughafen Leipzig/Halle kontra Bizottság közös ügyében hozott ítéletére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,
                                               
1

 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0026.
2

 HL C 54., 2006.3.4., 13. o.
3

 Brüsszel, 2012 (dátum nélkül).
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– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel a Bizottságban jelenleg zajlik az állami támogatási szabályok korszerűsítésének 
folyamata, melynek célja a növekedés ösztönzése, a legfontosabb ügyekre történő 
összpontosítás, valamint a vonatkozó szabályok végrehajtásának egyszerűsítése és 
felgyorsítása;

B. mivel – az EUMSZ 109. cikkének előírása szerint – az új javaslatok jogalapja csupán a 
Parlamenttel történő konzultációt teszi lehetővé, nem pedig a rendes jogalkotási eljárást;

C. mivel az európai strukturális és beruházási alapok 2014 és 2020 közötti időszakára 
vonatkozó kohéziós politikai jogalkotási csomagot még nem fogadták el;

D. mivel az állami támogatási rendszerek leggyakoribb formái a nemzeti, regionális és helyi 
kormányzatok, illetve az államilag ellenőrzött intézmények által nyújtott vissza nem 
térítendő támogatások, adólevonások, mentességek, ösztönző díjak, kedvezményes 
kamatozású kölcsönök, kezességvállalás, kedvezményes hitelkamat és tőkerészesedés;

E. mivel az állami támogatásokra számos szabály és iránymutatás vonatkozik regionális, 
ágazati vagy horizontális szinten, de bizonyos fokig a tagállamokra van bízva, hogy 
melyik típusú támogatást alkalmazzák;

F. mivel az állami támogatásokat jobban hozzá kell igazítani az Európai Tanács 2000. 
márciusi, lisszaboni ülésén lefektetett célokhoz, ugyanakkor e támogatásoknak ki kell 
egészíteniük más uniós politikák, különösen a kohéziós politika célkitűzéseit;

G. mivel az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazása és értelmezése 
nagymértékben függ az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatától is;

H. mivel az uniós állami támogatások hatékony végrehajtását és alkalmazását biztosító 
mechanizmus megléte egyike a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politikával kapcsolatos szabályozástervezetben előírt általános előzetes feltételeknek;

I. mivel nem vizsgálják elegendő mértékben az állami támogatások és az állami 
támogatások ellenőrzésének a tagállamokra, a régiókra és a helyi hatóságokra, illetve a 
társaságokra, a piacokra és a gazdaság egészére gyakorolt utólagos hatását, ahogy azt a 
Számvevőszék „Az állami támogatások bizottsági ellenőrzésének hatékonysága” című 
jelentésében1 is megállapítja;

J. mivel az adminisztrációs terhek miatt érzett feszültség a kedvezményezettek legfőbb 
problémája az állami támogatásokra vagy a kohéziós politikára vonatkozó szabályok 
kapcsán;

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok és a kohéziós politika összehangolása

1. úgy véli, hogy a kohéziós politikának és az állami támogatási rendszerekre vonatkozó 
szabályoknak a helyi és regionális beruházások megerősítését célzó végrehajtása 

                                               
1

 A Számvevőszék 15. sz. különjelentése: Az állami támogatások bizottsági ellenőrzésének hatékonysága. 2011 
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kulcsfontosságú a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a regionális és helyi fejlődés, 
valamint az ipari növekedés és a munkahelyteremtés elősegítése szempontjából; kétségei 
vannak ugyanakkor amiatt, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 
összhangban vannak-e az európai strukturális és beruházási alapok végrehajtásával;

2. kiemeli, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak, csakúgy mint a kohéziós 
politika célkitűzéseinek, a kevésbé fejlett régiók helyzetének javításához kell vezetniük, és 
hogy az állami támogatások korszerűsítése folyamatának az egész Unióban tükröznie kell 
a kohézió célkitűzéseit; úgy véli, hogy a versenyszabályok korszerűsítését e szabályoknak 
a szubnacionális szintre gyakorolt hatásainak megértésére kell alapozni;

3. üdvözli az állami támogatások korszerűsítésének folyamatában azt a bizottsági célt, hogy 
az alapelveket világosabbá, egyértelműbbé és könnyebbé tegyék; úgy véli, hogy jobban 
össze kell hangolni ezen alapelveket a többi uniós politikával, másrészt pedig megfelelően 
világossá, kiszámíthatóvá és rugalmassá kell tenni őket, hogy megfeleljenek a válsággal és 
gazdasági nehézségekkel küzdő tagállamok és régióik szükségleteinek; újfent elismeri az 
állami támogatásoknak a válság leküzdésében játszott szerepét; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a konzultációra bocsátott javaslat nem alapoz elegendő mértékben 
bizonyítékokra, és hogy nem fog megfelelni az egyszerűsítés céljának;

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó regionális célú állami támogatások területi 
lefedettsége

4. úgy véli, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó regionális célú állami 
támogatásokról szóló új iránymutatásban foglalt területfelosztást nem szabad 
lecsökkenteni, és hogy át kell gondolni a támogatás intenzitásának csökkentését, 
figyelembe véve a tagállamok politikai, gazdasági és társadalmi helyzetét; rámutat, hogy 
globális szempontból nézve az Unió gazdaságát hátrányos helyzetűnek lehet tekinteni 
olyan harmadik országokhoz képest, amelyek hasznot húznak a lazább foglalkoztatási 
rendszerekből vagy alacsonyabb költségekből;

5. rámutat a régiók beruházásaira és növekedésére vonatkozó új szabályok korlátozó 
hatására, amikor e régiók a kevésbé fejlett kategóriából a fejlettebb kategóriába kerülnek; 
tudatában van, hogy a jelenlegi rendszerben az állami támogatásokra jogosult bizonyos 
régiók nem fogják teljesíteni a regionális célú állami támogatások területfelosztási 
feltételeit a következő időszakban; úgy véli, hogy e régiók számára a kohéziós politikában 
az átmeneti régiók számára elérhető biztonsági rendszerhez hasonló, az új helyzetükhöz 
való alkalmazkodást megkönnyítő eszközt kell biztosítani;

6. kiemeli az állami támogatásoknak a válság által különösen sújtott gazdaságokban játszott 
szerepét, amelyek számára a kohéziós politika keretében elérhető közfinanszírozás lehet 
az egyetlen beruházási forrás; rámutat, hogy a 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozó, 
a Bizottság által az állami támogatások odaítélésének alapját képező adatok még nem 
tükrözik a kedvezőtlen gazdasági helyzetet; üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, 
hogy 2016-ban elvégezze a regionális támogatási térképek félidős értékelését;

A kohéziós politika keretében az állami támogatási szabályok adminisztratív korlátai

7. úgy véli, hogy az állami támogatási szabályok kohéziós politikai programokon belüli 
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alkalmazása könnyebben elérhető, ha a hangsúlyt a nagyszabású támogatásra, a szabályok 
egyszerűsítésére, a de minimis küszöbérték növelésére és a felhatalmazó rendelet1

horizontális kategóriáinak, illetve az általános csoportmentességi rendelet 2 hatályának 
kiterjesztésére helyezik; 

8. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy írjon elő részletes kritériumokat arra vonatkozóan, 
hogy miként kell megkülönböztetni az állami támogatás fontos ügyeit a kevésbé 
fontosaktól;

9. úgy véli, hogy a kohéziós politika programjai során az állami támogatási szabályoknak a 
gazdasági tevékenységeket szolgáló infrastrukturális projektekre való alkalmazása 
következtében – konkrétan a Mitteldeutsche Flughafen és Flughafen Leipzig/Halle kontra 
Bizottság egyesített ügyekben hozott EB-ítéletet követően – nagyobb adminisztrációs 
terhek hárulhatnak a helyi és regionális önkormányzatokra és/vagy állami szervekre; 
hangsúlyozza, hogy a szigorú pénzügyi gazdálkodási szabályok – köztük a kohéziós 
politika kötelezettségvállalások visszavonására vonatkozó szabályai és az állami 
támogatási eljárás panasztételi gyakorlata – veszélybe sodorhatják e projektek 
végrehajtását; 

10. ismételten kéri a csoportmentességi rendelet alapján a tagállamok által nyújtott állami 
támogatások értékelésének tisztázását, mivel ez nem csupán a kkv-k, de a helyi és 
regionális önkormányzatok és intézményeik számára is a kohéziós politika 2014–2020-es 
programozása során különös nehézséget jelent;

11. kiemeli, hogy a kohéziós politikán belüli állami támogatás általános előzetes 
feltételrendszere értelmében a Bizottságnak proaktívabb megközelítést kell alkalmaznia az 
állami támogatási ügyek során, különösen, ha az állami támogatások bejelentése alóli 
mentesség mérete és hatálya növekszik; támogatja a Számvevőszék azon véleményét, 
hogy a Bizottságnak fel kell hívnia a figyelmet a bejelentési kötelezettségre, elő kell 
mozdítania a bevált gyakorlatokat, célzott tájékoztatást kell nyújtania a bejelentés 
különböző típusairól vagy oly módon, hogy a Bizottság versenypolitikai honlapján 
rendszeresen frissített „gyakran feltett kérdések” oldalt üzemeltet, vagy pedig úgy, hogy 
létrehoz egy ügyfélszolgálatot az iránymutatás értelmezésével kapcsolatosan felmerülő 
kérdések megválaszolására;

12. véleménye szerint a tagállamoknak jobban össze kell hangolniuk tevékenységüket a 
Bizottsággal, az általuk benyújtandó információk és bejelentések minősége és 
időszerűsége szempontjából egyaránt; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a kohéziós 
politika keretében nyújtott állami támogatások előzetes feltételrendszerének megfelelő 
alkalmazását, és nemzeti szinten jobban tartsák be az állami támogatási szabályokat;

13. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az állami támogatási szabályokról szóló 
információs kampányaikkal kifejezetten a regionális és helyi szerveket célozzák meg, 
amelyek közül sokan csak ritkán részesültek állami támogatásban, és ezért korlátozott 
ismeretekkel rendelkeznek a rájuk vonatkozó szabályokról; felhívja a Bizottságot, hogy 

                                               
1

 A Tanács 1998. május 7-i 994/98/EGK rendelete.
2

 Az Európai Bizottság 2008. augusztus 6-i általános csoportmentességi rendelete (800/2008/EK)
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vegye ezt figyelembe, amikor értékeli az állami támogatásokra a tagállamokban 
alkalmazandó előzetes feltételrendszert;

14. úgy véli, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális célú állami 
támogatásokról szóló iránymutatások (RSAG) tervezetébe újonnan javasolt szabályok –
például az alternatív forgatókönyvek, egyértelmű bizonyítékok arra nézve, hogy a 
támogatás hatással van a beruházási döntés meghozatalára, vagy az a (Bizottság által az 
elkövetkező időszakra bevezetendő, az ösztönzőkre pályázó vállalatokra és a 
tagállamokra, illetve azok szubnacionális kormányzati struktúráira egyaránt vonatkozó) 
feltétel, hogy a projekttevékenység nem kezdődhet el azelőtt, hogy a hatóságok 
meghoznák a döntést a támogatás odaítéléséről – a kohéziós politika, illetve más uniós és 
nemzeti politikák által szorgalmazott egyszerűsítés és a bürokrácia csökkentése elvei ellen 
szólnak; megismétli, hogy ezek a szabályok bizonyos projektek beruházási támogatásból 
való kizárásával is járhatnak;

A régiók vonzereje az állami támogatási szabályokon keresztül 

15. hangsúlyozza a regionális, ágazatspecifikus állami támogatási szabályok fontosságát az 
EU és régiói számára közvetlen külföldi befektetések vonzása, illetve a globális 
versenyképesség biztosítása érdekében;

16. véleménye szerint nem indokolt a nagyvállalatok kivonása az állami támogatási szabályok 
alól az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontjának hatálya alá tartozó területeken, 
minthogy e nagyvállalatok hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz, a kkv-kel ellátási láncokat 
alakítanak ki, közös kutatásban és fejlesztésben vesznek részt, valamint szerepet vállalnak 
a gazdasági válságban; úgy véli, hogy a nagyvállalkozások jelenléte gyakran a kkv-k 
sikerének a kulcsa, amelyek számára előnyösek a nagyvállalatok által vezetett klaszterek 
és a nekik nyújtott alvállalkozói tevékenység; hangsúlyozza, hogy egy ilyen döntés a 
régióban munkahelyek elvesztéséhez és a gazdasági tevékenység csökkenéséhez, valamint 
a vállalatok más – EU-n belüli vagy kívüli – régiókba való áttelepüléséhez vezethet;

17. úgy véli, hogy a nagyvállalatok állami támogatási ösztönzőkre való jogosultságát nem a 
vállalkozás mérete vagy a tevékenységi ágazat alapján kell meghatározni, hanem az 
alapján, hogy az ösztönző révén hány és milyen minőségű munkahelyet lehetne létrehozni, 
illetve az alapján, hogy a projekt fenntartható-e; hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás 
elvével összhangban a tagállamokra, az érintett régiókra és a helyi önkormányzatokra kell 
hagyni az arra vonatkozó döntések meghozatalát, hogy mely projektekben rejlik a 
legnagyobb lehetőség az uniós politikák célkitűzéseinek eléréséhez;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés
Az Európai Bizottság 2011 júniusában kezdte meg a vitát a kohéziós politikával kapcsolatos 
jogalkotási csomagról. Célja, hogy a kohéziós politika keretében megvalósuló beruházások 
révén hozzájáruljon az Európai Unió versenyképességének fokozásához és az Európa 2020 
stratégiához, és mindeközben segítse a kevésbé fejlett régiókat abban, hogy fejlődés révén 
egyensúlyba kerülhessenek a fejlettebb régiókkal. A Lisszaboni Szerződéssel bevezetett 
változásoknak köszönhetően a kohéziós politikával kapcsolatos jogalkotás a rendes 
jogalkotási eljárás alá tartozik, ami lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy 
politikai üzeneteit beépítse a rendeletekbe. Az intézményközi viták még nem zárultak le, és 
számos olyan kérdés van, amellyel kapcsolatban még keresik a kompromisszumot.

Az állami támogatások szempontjából a kohéziós politikával kapcsolatos jogalkotási csomag 
bevezeti az állami támogatások előzetes feltételrendszerét, melyet a tagállamoknak be kell 
tartaniuk. A feltételrendszer célja, hogy biztosítsa az állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályok tényleges végrehajtását a kohéziós politika keretein belül, és azt valamennyi 
támogatási formára (például a csekély összegű támogatásra, a segélyekre vagy a pénzügyi 
eszközökön keresztül történő támogatásra is) alkalmazni kell. A Bizottság felügyeli majd, 
hogy a tagállamok eleget tesznek-e ezen előzetes feltételrendszernek, illetve hogy a nemzeti 
közigazgatás képes-e kezelni az ügyeket, ideértve azok kellő időben történő rendezését.

2012 májusában a Bizottság azzal kezdte meg az állami támogatásokra vonatkozó szabályok 
korszerűsítésének folyamatát, hogy közleményt tett közzé az állami támogatások 
korszerűsítéséről. E folyamat három fő célja a következő: a növekedésre történő 
összpontosítás a belső piac erőssé, dinamikussá és versenyképessé tétele mellett, a belső 
piacot torzító legnagyobb állami támogatásokra történő összpontosítás, valamint az állami 
támogatás eljárásaihoz kapcsolódó döntések egyszerűsítése és felgyorsítása. Az eljárást az 
ágazatspecifikus állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos számos új 
dokumentumtervezet, valamint a regionális állami támogatásokra vonatkozó szabályokról 
szóló új iránymutatás-tervezet előterjesztése követte. E dokumentumokat 2013. február és 
április között nyilvános konzultációra bocsátották, és a Bizottság várhatóan még a nyár előtt 
hivatalosan elfogadja őket.

A regionális állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak a Bizottság által 2013 elején 
közzétett tervezete számos új elemet vezetett be. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

 az új iránymutatások területi övezetekre bontásának felülvizsgálata, valamint a 
támogatható területek lefedettsége felső határának 42%-ra történő csökkentése;

 a támogatás intenzitásának csökkentése az „a” jelű területeken;
 a kedvezményezettek által betartandó új igazgatási kötelezettségek bevezetése;
 a „c” jelű régiókban a nagyvállalatok kivonása a támogatás alól, illetve az „a” jelű 

régiókban a termelő beruházások korlátozása.

A regionális állami támogatásokra vonatkozó szabályokat módosított (2013 végére várható) 
általános csoportmentességi szabályok fogják kiegészíteni, amelyek a de minimis szabállyal, a 
már létező rendszerekből nyújtott támogatásokkal, az általános gazdasági érdekű 
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szolgáltatásokra vonatkozó bizottsági határozatnak1 megfelelően az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásként megjelölt projekteknek nyújtott támogatással és az 1370/2007/EK 
rendelet2 hatálya alá tartozó támogatással együtt olyan csoportot alkotnak, amely mentesül az 
előzetes bejelentés kötelezettsége alól.
Az állami támogatási szabályok korszerűsítésének folyamatában az Európai Parlament csupán 
konzultációs, nem pedig együttdöntési jogkörrel rendelkezik. Az Európai Parlament az állami 
támogatások korszerűsítéséről szóló, 2013. január 17-i állásfoglalásában aggodalmának adott 
hangot az ilyen döntéshozatallal együtt járó demokratikus deficit kapcsán. Regionális 
szemszögből nézve az állásfoglalás fontos eleme volt, hogy rámutatott arra a szerepre, 
amelyet az állami támogatási ösztönzők válság idején betöltenek a tagállamok és régiók 
számára, felszólította a Bizottságot, hogy legyen proaktívabb a fontos és a kevésbé fontos 
ügyek közötti különbségtétel terén, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Számvevőszék szerint 
az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtott állami támogatásoknak akár 40%-a is 
problematikus lehet.

2012 decemberében az Európai Bíróság ítéletet hozott a Leipzig-Halle ügyben. A Bíróság úgy 
ítélte meg, hogy kapcsolat áll fenn az infrastruktúra használata mint gazdasági tevékenység, 
valamint az infrastruktúra későbbi használata érdekében történő kiépítése között. Mivel a 
tagállamok hajlamosak úgy tekinteni, hogy az infrastruktúra kiépítésére (annak közérdekű 
jellege miatt) nem vonatkoznak az állami támogatásra vonatkozó szabályok, gyakran 
elmulasztották értesíteni a Bizottságot.  Ez többé nem fordulhat elő, mivel a közcélú 
infrastruktúráról szóló bírósági ítélettel tisztázódott a helyzet. Ez ugyanakkor nagyobb 
nyomást is jelentene a közcélú infrastruktúra kiépítését a jövőbeli kohéziós politika keretei 
között finanszírozó állami hatóságok számára, valamint az ilyen projektekbe beruházó helyi 
és regionális önkormányzatok több adminisztratív jellegű korlátozástól tarthatnak.

A fent említett, egymással összefüggő, valamint a 2014 utáni kohéziós politika formáját és 
végrehajtását befolyásoló kérdéskörökre való tekintettel a REGI bizottság úgy határozott, 
hogy reakcióképpen benyújtja állásfoglalásra irányuló indítványtervezetét az Európai 
Parlamentnek.

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok és a kohéziós politika összehangolása
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az uniós kohéziós politikának az 
érintett és kevésbé fejlett régiók gazdasági, társadalmi és területi helyzetére kell 
összpontosítania3. A Szerződés azt is kimondja, hogy a kevésbé fejlett régiók strukturális, 
gazdasági és társadalmi helyzetének javítása céljából nyújtott támogatás a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek tekinthető4. Habár a két – az állami támogatásokra és a kohézióra 
vonatkozó – uniós szakpolitika más-más háttérrel rendelkezik, vannak közös értékeik: ilyen a 
kevésbé fejlett régiók segítése, fejlődésük előmozdítása, illetve az alacsonyabb 
életszínvonallal rendelkező vagy munkanélküliséggel sújtott területek támogatása.

Az uniós intézményeknek a két politika összehangolt megközelítésére kell törekedniük. A két 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):HU:NOT
2 A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet
3 Az EUMSZ 174. cikke
4 Az EUMSZ 107. cikke
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politika fontosabb jogszabályaival kapcsolatosan folytatott munka jelenlegi menetrendje és 
azok eltérő jóváhagyási eljárásai azonban részben sem teszik lehetővé a kettő közötti 
interakciót. Az állami támogatásra vonatkozó szabályokat, vagyis a regionális fejlesztés 
szempontjából fontosabb regionális állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a Bizottság 
valószínűleg még a jogalkotási csomagról szóló, kohéziós politikai intézményközi tárgyalások 
lezárása előtt elfogadja. Ez a két politika megközelítése közötti eltéréshez vezethet, valamint 
ahhoz, hogy nem lesz kellően biztosított a kohéziós politikával összeegyeztethető, 
egyértelmű, kiszámítható és rugalmas szabályok lefektetése.

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó regionális célú állami támogatások területi 
lefedettsége
A regionális állami támogatásokra vonatkozó új szabályok egyik kulcskérdése az új 
küszöbérték bevezetése az állami támogatásokra vonatkozó új szabályok területi lefedettsége 
vonatkozásában, valamint a támogatás intenzitásának csökkentése az „a” régiókban. Az 
előadó ezt megkérdőjelezi, mivel aggodalmak merültek fel az EU-n belül, amelyek szerint ezt 
a döntést nem most kellene meghozni.

Az első indok a válság és az állami beruházások szerepe a tagállamok gazdasági nehézségei 
közepette. Ebben a válságos időszakban kulcsfontosságú az állami támogatások szerepe a 
regionális fejlődés szempontjából, amit nem lehet alábecsülni. A Számvevőszék 
megállapította, hogy „az iparnak és a szolgáltatási szektornak (a vasúti, a közlekedési, a 
mezőgazdasági és a halászati ágazat kivételével) nyújtott állami támogatás a 2008 második 
felében kezdődő pénzügyi válságig az EU-27 GDP-jének 0,5%-a körül mozgott, de 2009-ben 
a GDP 3,5%-ára, azaz 410 milliárd euróra emelkedett, ami a legmagasabb érték azóta, hogy 
a Bizottság 1990-ben elkezdte az állami támogatásokra vonatkozó felméréseit”1. Egyértelmű, 
hogy az állami támogatási rendszerek és ösztönzők segíthetnek egyes tagállamoknak és 
régióknak a gazdasági nehézségeik leküzdésében, és hozzájárulhatnak a növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez.

Ugyanakkor nem a tagállamokbeli válság az egyetlen érv amellett, hogy az állami támogatási 
szabályok korszerűsítése során óvatosan és a valóságot figyelembe véve kell eljárni. Más 
kérdések is felmerülnek – az EU versenyképessége a globális piacon, összehasonlítva a 
kevésbé szigorú foglalkoztatási rendszereket alkalmazó vagy az alacsonyabb költségű 
harmadik országokkal, vagy a tagállamok politikai és szociális helyzete. Ezek mind elég erős 
érvek amellett, hogy el kell vetni a területi lefedettségnek a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó regionális célú állami támogatásokról szóló új iránymutatásban eredetileg tervezett 
csökkentését vagy a támogatás intenzitásának csökkentését egyes régiókban. Az állami 
támogatási szabályok korszerűsítése során figyelembe kell venni a tagállamok és régióik valós 
helyzetét, értékelve az új szabályok nemzeti szint alatti hatásait.

Rendkívül nehéz azon régiók helyzete is, amelyek lekerülnek a regionális támogatási 
térképről. Tisztességtelen lenne elmulasztani e régiók támogatását bizonyos egyedi, a 
kohéziós politika átmeneti régióihoz hasonló védőhálóval, ami nehezebbé tenné számukra az 
EU 2020 célkitűzéseinek elérését. A megoldás az lehetne, hogy például valamennyi jelenlegi 

                                               
1 A Számvevőszék 15. sz. különjelentése: A Bizottság hatékonysága az állami támogatások értékelésében. 2011.
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„a” területet „c” területként kezelnénk, tekintet nélkül hivatalos gazdaságstatisztikai 
helyzetükre.

A kohéziós politika keretében az állami támogatásra vonatkozó szabályok 
adminisztratív korlátai
A kohéziós politika keretében az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatékony és 
könnyebb alkalmazása érdekében fontos, hogy az állami támogatási szabályok korszerűsítése 
a nagy léptékű támogatásokra és a szabályok egyszerűsítésére összpontosítson. Ezt a 
minimális küszöbérték növelése vagy a horizontális kategóriák bővítése révén lehetne elérni a 
felhatalmazó rendeletben1 vagy az általános csoportmentességi rendelet2 hatályának 
kiterjesztése által.

Ehhez a mentességi szabályok jobb alkalmazására is szükség volna a Bizottság és a 
tagállamok részéről. A Bizottságnak pontosítania kellene, hogy milyen kritériumokat 
alkalmaz a fontos és a kevésbé fontos ügyekben, a tagállamoknak pedig időben és teljes 
körűen tájékoztatást kellene nyújtaniuk, ha a kedvezményezettek egyes egyedi ügyekben 
kérik. Az előadó véleménye szerint a Bizottság megközelítésének proaktívabbnak kellene 
lennie, és a tudatosság növeléséhez kellene vezetnie az állami támogatásokkal kapcsolatos 
kérdésekben, különös tekintettel azokra a helyi és regionális hatóságokra, amelyek csak 
alkalmanként kapnak állami támogatást.

Miután a Bíróság ítéletet hirdetett a Mitteldeutsche Flughafen és Flughafen Leipzig/Halle 
kontra Bizottság ügyben, a tagállamok és a helyi és regionális hatóságok nagyobb mennyiségű 
adminisztrációval és bürokráciával kell szembenézniük a kohéziós politika keretében kezelt 
projektek esetében.  Ez rendkívül releváns a nagyobb infrastrukturális projektek esetében, ha 
a jövőbeli gazdasági tevékenység szempontjából nézzük.

A Számvevőszék jelentése felhívja a figyelmet az előzetes és az értesítési eljárások 
hosszadalmasságára. Az esetek 40%-ában több mint 6 hónapra van szükség a 
döntéshozatalhoz. A Bizottság gyakran él arra vonatkozó jogával, hogy pontosítást kérjen a 
tagállamoktól, amit gyakran éppen a hivatalos határidő lejárta előtt tesz csak meg. Mivel a 
tagállamok sokszor nem válaszolnak időben és késlekednek a válaszadással, az eljárás 
elviselhetetlenül hosszúra nyúlik. Ugyanez vonatkozik a hivatalos vizsgálati eljárásokra is – a 
jogorvoslati eljárás rendkívül hosszú és nem eléggé átlátható. Mindezt szem előtt tartva, a 
helyi és regionális hatóságoknak problémát okozhat a szigorú pénzügyi gazdálkodási 
szabályok teljesítése, beleértve a kohéziós politika kötelezettségvállalások visszavonására 
vonatkozó szabályát is.

Az állami támogatásokra vonatkozó új szabályok megkérdőjelezik a kohéziós politika és más 
uniós politikák végrehajtásának egyszerűsítésére irányuló szándékot. Az előzetes értesítések 
kiterjesztése és az értesítés az ERFA vagy a Kohéziós Alap infrastrukturális projektjei 
vonatkozásában is több bürokratikus terhet ró a projektekre. A tervek szerint a vállalkozások 
részéről is több adminisztrációra lesz szükség a 2014–2020-as regionális állami támogatások 
esetében, például olyanok bevezetése révén, mint az alternatív forgatókönyvek, egyértelmű 

                                               
1 A Tanács 1998. május 7-i 994/98/EGK rendelete
2 Az Európai Bizottság 2008. augusztus 6-i általános csoportmentességi rendelete (800/2008/EK)
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bizonyítékok arra nézve, hogy a támogatás hatással van a beruházási döntés meghozatalára, 
vagy az a feltétel, hogy a projekttevékenység nem kezdődhet el azelőtt, hogy a hatóságok 
meghoznák a döntést a támogatás odaítéléséről. Mivel az eljárások már most is 
hosszadalmasak, és gyakran maguk a tagállamok sem értik, hogy mit kell értékelniük és 
miként, ez ahhoz vezethet, hogy egyes projektek eleshetnek a beruházási támogatástól.

A régiók vonzereje az állami támogatási szabályokon keresztül 
Annak lehetősége, hogy támogatást lehet nyújtani a tagállamok számára akár támogatások, 
adókedvezmények, ösztönzők, hitelek vagy biztosítékok formájában, gyakran vonzóbbá teszi 
az érintett régiókat a közvetlen külföldi befektetések szempontjából. Azonban a 
nagyvállalatok támogatására jogosult régiókban a feltételeknek szigorúbbaknak kell lenniük a 
regionális állami támogatásokra vonatkozó szabályok tervezete szerint. A szabályok a „c” 
régiókban kizárják a nagyvállalatokat, az „a” régiókban pedig korlátozzák a termelő 
beruházásokat. A Bizottság tervezete szerint e régiókban a termelő beruházásokat csak a kkv-
k számára engedik, a támogatásokat a nagyvállalatok esetében pedig maximalizálják.

E döntés azonban kapcsolódik a kohéziós politikához. Az ERFA rendelettervezetében a 
Bizottság 2011 májusától kezdve javasolta a nagyvállalkozások általános kizárását a termelő 
beruházásokból. Ezt azonban mind az Európai Parlament, mind a Tanács ellenezte, és az 
intézményközi tárgyalások során azon óhajukat fejezték ki, hogy nyissanak meg bizonyos 
befektetési prioritásokat e vállalatok és termelő beruházásaik számára is. 

A regionális állami támogatásokra vonatkozó új szabályoknak tükrözniük kell az ERFÁ-ról 
szóló tárgyalások jelenlegi állását és azt az üzenetet, amelyet a két intézmény megfogalmaz a 
nem-kkv-k regionális fejlődésben való részvételéről alkotott álláspontjáról. Fontos az az érv 
is, hogy az arra vonatkozó döntést, hogy mely vállalkozásnak adható vagy nem adható 
támogatás azokon a területeken, amelyekre a regionális állami támogatásokra vonatkozó új 
szabályok vonatkoznak, a szubszidiaritás elvének megfelelően nemzeti vagy az alatti szinten 
kell meghozni. Az előadó azonban úgy véli, hogy a támogatás odaítélésére vonatkozó 
kritérium nem a vállalkozás mérete kell legyen, hanem hozzájárulása a regionális fejlődéshez, 
a foglalkoztatáshoz, a beruházás minőségéhez vagy a projekt fenntarthatóságához.


