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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl regioninės politikos kaip platesnės valstybės paramos sistemų dalies
(2013/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 ir paskesnius 
straipsnius, kuriuose nustatomas ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos tikslas 
ir apibrėžiamos struktūrinės finansinės priemonės šiam tikslui pasiekti,

– atsižvelgdamas į SESV 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus, kuriuose numatyta regioninė 
valstybės pagalba tam tikrų nepalankioje padėtyje esančių Europos Sąjungos regionų 
ekonominei plėtrai skatinti,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2012) 0496), su pakeitimais, padarytas 
Komisijos pasiūlymu COM(2013)0146,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl valstybės pagalbos 
modernizavimo1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę Nr. 2232/2012 dėl 
2014–2020 m. valstybės pagalbos regionams gairių,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo 
gaires2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 8 d. Komisijos komunikatą „ES valstybės pagalbos 
modernizavimas“ (COM (2012) 0209),

– atsižvelgdamas į Komisijos Konkurencijos GD tarnybų dokumentą su 2014–2020 m. 
valstybės pagalbos teikimo regionams gairių projektu3,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą sujungtose bylose T-
443/08, T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen ir Flughafen Leipzig/Halle prieš Komisiją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0000/2013),
                                               
1

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0026.
2

OL C 54, 2006 3 4, p. 13.
3

Briuselis, 2012 m. (nėra datos).
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A. kadangi Komisija vykdo valstybės pagalbos modernizavimo procesą, kurio tikslai –
skatinti augimą, skirti daugiau dėmesio svarbesniems atvejams ir supaprastinti bei 
racionalizuoti susijusių taisyklių įgyvendinimą ir jį paspartinti;

B. kadangi remiantis naujų pasiūlymų teisiniu pagrindu, kaip nustatyta SESV 109 
straipsnyje, numatoma tik konsultavimosi su Parlamentu, o ne įprasta teisėkūros 
procedūra;

C. kadangi įprasta teisėkūros procedūra dėl sanglaudos politikos teisės aktų rinkinio dėl 
Europos struktūrinių ir investicinių fondų 2014-2020 m. dar nėra baigta;

D. kadangi pagrindinės valstybės paramos sistemų formos yra dotacijos ir subsidijos, 
mokesčių atskaitos, atleidimai nuo mokesčių, skatinamosios priemonės, lengvatinės 
paskolos, garantijos, lengvatinės palūkanų normos, nacionalinės, regioninės ir vietos
valdžios bei valstybės valdomų įstaigų remiamos investicijos į nuosavą kapitalą;

E. kadangi yra tam tikros valstybės pagalbos teikimo taisyklės ir gairės, taikomos regioniniu, 
atskirų sektorių ar horizontaliu lygmeniu, o kokią pagalbos rūšį taikyti, tam tikra dalimi 
valstybės narės sprendžia savo nuožiūra;

F. kadangi valstybės pagalba turėtų būti labiau suderinta su tikslais, užsibrėžtais per Europos 
Vadovų Tarybos susitikimą Lisabonoje 2000 m. kovo mėn., ir tuo pat metu papildyti ES 
politikos sričių, ypač sanglaudos politikos, tikslus;

G. kadangi valstybės pagalbos taisyklių taikymas ir aiškinimas taip pat labai priklauso nuo 
Europos Teisingumo Teismo praktikos;

H. kadangi priemonės, užtikrinančios veiksmingą ES valstybės pagalbos įgyvendinimą ir 
taikymą, yra viena iš bendrųjų ex-ante sąlygų, pateiktų reglamentų dėl 2014–2020m. 
sanglaudos politikos projektų rinkinio;

I. kadangi valstybės pagalbos ir valstybės pagalbos kontrolės ex-post poveikis valstybėms 
narėms, regionams ir vietos valdžios institucijoms, taip pat įmonėms, rinkoms ir visai 
ekonomikai nėra pakankamai įvertintas, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje 
„Komisijos veiksmingumas vertinant valstybės pagalbą“1

J. kadangi rūpestis dėl administracinių išlaidų kelia didžiausią susirūpinimą paramos 
gavėjams, kai jie susiduria su valstybės pagalba ar sanglaudos politikos taisyklėmis;

Valstybės pagalbos taisyklių koordinavimas ir sanglaudos politika

1. laikosi nuomonės, kad norint skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, regionų 
ir vietos plėtrą, pramonės augimą ir darbo vietų kūrimą itin svarbu įgyvendinti ir 
sanglaudos politiką, ir valstybės paramos sistemų, skirtų vietos ir regioninėms 
investicijoms sustiprinti, taisykles; tačiau susirūpinęs dėl to, ar valstybės pagalbos 
taisyklės yra suderintos su Europos struktūrinių ir investicinių fondų įgyvendinimu;

                                               
1

2011 m. Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 15„Komisijos veiksmingumas vertinant valstybės pagalbą“
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2. pabrėžia, kad valstybės pagalbos taisyklės ir sanglaudos politikos tikslai turėtų pagerinti 
mažiau išsivysčiusių regionų padėtį ir kad valstybės pagalbos modernizavimo procesas 
turi atspindėti sanglaudos tikslus visoje ES; mano, kad konkurencijos taisyklių 
modernizavimas turi būti grindžiamas šių taisyklių poveikio subnacionaliniu lygmeniu 
supratimu;

3. palankiai vertina Komisijos tikslą modernizuojant valstybės pagalbą nustatyti aiškesnius, 
paprastesnius ir lengvesnius tikslus; laikosi nuomonės, kad šie principai turėtų būti ir 
geriau suderinti su ES politikos sritimis, ir pakankamai aiškūs, nuspėjami ir lankstūs, kad 
patenkintų kai kurių valstybių narių ir jų regionų, išgyvenančių krizę ir rimtus 
ekonominius sunkumus, poreikius; pakartoja, kad pripažįsta valstybės pagalbos vaidmenį 
sprendžiant su krize susijusias problemas; išreiškia susirūpinimą, kad konsultavimosi 
procedūrai paskelbtas pasiūlymas nepakankamai pagrįstas įrodymais ir prieštaraus 
supaprastinimo tikslui;

2014–2020 m. valstybės pagalbos regionams teritorinė aprėptis

4. laikosi nuomonės, kad naujose 2014–2020 m. valstybės pagalbos teikimo regionams 
gairėse (VPTRG) nustatytas suskirstymas zonomis neturėtų būti sumažintas ir kad reikėtų 
dar kartą apsvarstyti pagalbos teikimo intensyvumo mažinimą, atsižvelgiant į valstybių 
narių politinę, ekonominę ir socialinę padėtį; nurodo, kad pasaulinėmis aplinkybėmis ES 
ekonomika galėtų būti pastatyta į nepalankesnę padėtį palyginti su trečiosiomis šalimis, 
kurios naudojasi laisvesnėmis užimtumo sistemomis ir mažesnėmis išlaidomis;

5. atkreipia dėmesį į ribojantį naujų taisyklių dėl investicijų ir regionų augimo poveikį jiems 
pereinant iš mažiau išsivysčiusių regionų į labiau išsivysčiusių regionų kategoriją; žino, 
kad tam tikri regionai, kurie atitinka kriterijus valstybės pagalbai gauti, pagal dabartinę 
sistemą neatitiks VPTRG nustatytų suskirstymo zonomis kriterijų būsimuoju laikotarpiu; 
mano, kad šiems regionams turėtų būti nustatytas specialus saugumo rėžimas, panašus į 
rėžimą, taikomą pereinamojo laikotarpio regionams pagal sanglaudos politiką, kad jie 
galėtų susidoroti su savo nauja padėtimi;

6. pabrėžia valstybės pagalbos vaidmenį šalyse, kurių ekonomiką itin stipriai paveikė krizė ir 
kurioms viešasis finansavimas pagal sanglaudos politiką galėtų būti vienintelis investicijų 
šaltinis; atkreipia dėmesį, kad neigiama ekonominė padėtis dar neatsispindi 2008–2010 m. 
laikotarpio duomenyse, kuriuos Komisija turi panaudoti kaip atitikties kriterijams 
valstybės pagalbai gauti pagrindą; palankiai vertina Komisijos ketinimą atlikti laikotarpio 
vidurio regioninių žemėlapių peržiūrą 2016 m.;

Valstybės pagalbos administraciniai apribojimai atsižvelgiant į sanglaudos politiką

7. mano, kad įgyvendinant sanglaudos politikos programas būtų galima geriau taikyti 
valstybės pagalbos taisykles, jei didžiausias dėmesys būtų skiriamas didelio masto 
pagalbai, būtų padidinta de minimis riba ir išplėstos įgaliojimus suteikiančiame 
reglamente1 numatytos horizontalios valstybės pagalbos rūšys ir Bendrajame bendrosios 

                                               
1

1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas Nr. 994/98.
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išimties reglamente1 numatyta bendrosios išimties taisyklių taikymo apimtis;

8. dar kartą ragina Komisiją pateikti išsamius kriterijus, kaip šioje srityje atskirti svarbius 
valstybės pagalbos teikimo atvejus nuo mažiau svarbių;

9. laikosi nuomonės, kad taikant valstybės pagalbos taisykles, kai vykdomos sanglaudos 
politikos programos, infrastruktūros projektuose, kurie naudojami ekonominei veiklai, 
t. y. po minėto Teisingumo Teismo sprendimo jungtinėse bylose Mitteldeutsche Flughafen
ir Flughafen Leipzig/Halle prieš Komisiją, gali susidaryti didesnė administracinė našta 
vietos ir regionų valdžios institucijoms ir (arba) jų viešiesiems subjektams; pabrėžia, kad 
šių projektų įgyvendinimui gali kilti pavojus, jei bus nustatytos griežtos finansinio 
valdymo taisyklės, įskaitant įsipareigojimų panaikinimo taisykles, susijusias su 
sanglaudos politika ir skundų pateikimo praktika vykdant valstybės pagalbos teikimo 
procedūrą;

10. pakartoja savo prašymą pateikti paaiškinimą dėl valstybės pagalbos, kurią valstybės narės 
suteikė pagal bendrosios išimties reglamentus, įvertinimo, nes tai sudarys ypatingų 
sunkumų ne tik VMĮ, bet ir vietos ir regionų valdžios institucijoms ir jų subjektams pagal 
2014–2020 m. sanglaudos politikos programavimą;

11. pabrėžia, kad remiantis bendrąja ex-ante sąlyga dėl valstybės pagalbos pagal sanglaudos 
politiką reikalaujama, kad Komisija taikytų iniciatyvesnį požiūrį į valstybės pagalbos 
teikimo atvejus, visų pirma, jei padidėja pagalbos, apie kuri nereikia pranešti, dydis ir 
apimtis; pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad Komisija turėtų didinti informuotumą apie 
pareigą pranešti, skatinti geriausią patirtį, teikti tikslingą informaciją apie skirtingus 
pranešimo būdus ir Komisijos konkursų interneto svetainėje sukurti nuolat atnaujinamą 
dažnai užduodamų klausimų skiltį arba įsteigti pagalbos liniją, kuri atsakytų į klausimus 
dėl gairių aiškinimo;

12. mano, kad valstybės narės turėtų labiau su Komisija derinti savo veiklą, susijusią su 
informacijos, kurią jos turi pateikti, ir pranešimų, kuriuos jos turi parengti, kokybe ir 
punktualumu; ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą valstybės pagalbos ex-ante sąlygos 
taikymą pagal sanglaudos politiką ir nacionaliniu lygmeniu labiau laikytis valstybės 
pagalbos taisyklių;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares savo su valstybės pagalbos taisyklėmis susijusias 
informacijos kampanijas skirti konkrečiai regionų ir vietos įstaigoms, kurių daugelis tik 
retkarčiais teikia valstybės pagalbą ir todėl nedaug žino apie jos teikimui taikomas 
taisykles; ragina Komisiją į tai atsižvelgti vertinant ex-ante sąlygą, taikomą valstybės 
pagalbai valstybėse narėse;

14. mano, kad tam tikros 2014–2020 m. VPTRG projekte naujai pasiūlytos taisyklės, pvz., 
priešingos padėties scenarijai, aiškūs įrodymai, kad pagalba daro poveikį investicijų 
pasirinkimui, arba sąlyga, kad su projektu susijęs darbas neturi prasidėti iki tol, kol 
valdžios institucijos nepriėmė sprendimo dėl pagalbos skyrimo, kurias Komisija norėtų 
nustatyti būsimuoju laikotarpiu bendrovėms, kurios kreipiasi dėl paskatų ir valstybėms 
narėms bei jų subnacionalinės valdžios struktūroms, prieštarauja supaprastinimo ir 

                                               
1

2008 m. rugpjūčio 6  d. Europos Komisijos bendrasis bendrosios išimties reglamentas (800/2008).
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biurokratijos panaikinimo principui, kuris skatinamas pagal sanglaudos politiką ir kitas ES 
ir nacionalines politikos sritis; pakartoja, kad tokios taisyklės gali reikšti, kad tam tikri 
projektai negalės gauti investicinės pagalbos;

Regionų patrauklumo didinimas taikant valstybės pagalbos taisykles 

15. pabrėžia, kad regioninė ir pagal sektorius teikiama valstybės pagalba yra svarbi siekiant 
pritraukti į ES ir jos regionus tiesiogines investicijas ir užtikrinti jų pasaulinį 
konkurencingumą;

16. mano, kad nepagrįsta didelėms bendrovėms netaikyti valstybės pagalbos taisyklių SESV 
107 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytose srityse, atsižvelgiant į jų indėlį užimtumui, 
tiekimo grandines, kurias jos sukuria MVĮ, jų bendrą dalyvavimą moksliniuose tyrimuose 
ir taikomojoje veikloje ir vaidmenį, kurį jos atlieka ekonominės krizės sąlygomis; laikosi 
nuomonės, kad didelių įmonių buvimas dažnai lemia MVĮ sėkmę, nes jos gauna naudos iš 
didelių bendrovių vadovaujamų grupių ir iš savo subrangos veiklos; pabrėžia, kad priėmus 
tokį sprendimą gali būti prarasta darbo vietų ir sumažėti ekonominės veikla regionuose, o 
bendrovės gali persikelti į kitus regionus ES ar už jos ribų;

17. mano, kad didelių įmonių tinkamumas gauti valstybės pagalbą turėtų būti nustatomas ne 
remiantis įmonės ar sektoriaus, kuriame ji veikia, dydžiu, o darbo vietų, kurios galėtų būti 
sukurtos gavus šią pagalbą, skaičiumi, jų kokybe ar projekto tvarumu; pabrėžia, kad, 
remiantis subsidiarumo principu, sprendimus nustatyti, kurie konkretūs projektai turi 
daugiausia galimybių pasiekti ES politikos tikslus, turėtų priimti valstybės narės, susiję 
regionai ir vietos valdžia;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas
Europos Komisija diskusijas dėl sanglaudos politikos įstatymų rinkinio pradėjo 2011 m. 
birželį. Ji siekė prisidėti prie labiau konkurencingos Europos Sąjungos ir strategijos „Europa 
2020“ sanglaudos politikos instrumentais,  padedant mažiau išsivysčiusiems regionams 
subalansuoti savo plėtrą labiau išsivysčiusių regionų atžvilgiu. Dėl Lisabonos sutartimi įvestų 
pakeitimų, sanglaudos politikos srityje taikoma įprasta teisėkūros procedūra, kas leidžia 
Europos Parlamentui reglamentuose palikti savo politinį pranešimą. Tarpinstitucinės 
diskusijos šiuo metu dar nėra baigtos ir daugeliu klausimų dar ieškoma kompromiso.

Valstybės pagalbos požiūriu Sanglaudos politikos įstatymų paketu įvedamas valstybės 
pagalbos ex-ante sąlyga, kurią valstybės narės privalo tenkinti. Ja siekiama užtikrinti 
veiksmingą ES valstybės pagalbos įstatymų įgyvendinimą ir pritaikymą Sanglaudos politikos 
apimtyje  ir ši sąlyga turėtų būti taikoma visų tipų paramai (įskaitant de minimis  pagalbą,  
subsidijas arba finansinėmis priemonėmis teikiamą pagalbą). Komisija prižiūrės ar  valstybės 
narės laikosi  šios ex-ante sąlygos ir ar nacionalinės administracijos sugeba spręsti klausimus 
konkrečiais atvejais, įskaitant atitinkamų lėšų surinkimą laiku.

2012  m. gegužę Komisija pradėjo valstybės pagalbos  taisyklių modernizavimo procesą, 
išleisdama komunikatą dėl valstybės pagalbos modernizavimo. Trys pagrindiniai šio proceso 
tikslai yra – dėmesys augimui išlaikant vidaus rinką  stipria, dinamiška ir konkurencinga, 
susitelkiant ties stambiausios valstybės pagalbos atvejais, kurie iškraipo vidaus rinką ir 
supaprastinti bei paspartinti sprendimus, susijusius su valstybės pagalbos procedūromis. Šio 
modernizavimo proceso metu buvo išleisti nauji pagrindinių klausimų dokumentai, susiję su 
konkretiems sektoriams teikiamos valstybės pagalbos taisyklėmis ir naujų gairių dėl 
regionams  teikiamos  valstybės pagalbos projektas. Su visais šiais dokumentais visuomenė 
galėjo susipažinti nuo 2013 m. vasario iki balandžio, o Komisija juos oficialiai patvirtins iki 
vasaros. 

Valstybės pagalbos regionams gairių projektą Komisija paskelbė šių metų pradžioje ir į jas 
buvo įtraukta nemažai naujų klausimų, iš kurių svarbiausi:

 naujų gairių teritorinių zonų persvarstymas ir pagalbą gauti teisę turintiems regionams 
teikiamos paramos bendros aukščiausios  ribos sumažinimas iki 42%

 pagalbos intensyvumo sumažinimas „a“ regionuose
 kai kurie nauji administraciniai  įpareigojimai, kuriuos privalo tenkinti paramos 

gavėjai
 stambių bendrovių išbraukimas iš paramos gavėjų sąrašo „c“ regionuose ir 

produktyvių investicijų juose ribojimas „a“ regionuose.

Valstybės pagalbos regionams gairės bus papildytos papildytomis bendrosiomis bendrų 
išimčių taisyklėmis (iki 2013 m. pabaigos), kuriomis kartu su de minimis taisykle, 
vadovaujantis  dabartinėmis taisyklėmis teikiama pagalba, pagalba projektams, susijusiems su  
visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis pagal Komisijos VESP sprendimą1 ir pagalba,
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taikoma  pagal Reglamentą 1370/20072, sukuriama išimčių grupė, kurioms netaikomas  
išankstinio įspėjimo reikalavimas.
Valstybės pagalbos modernizavimo procese Europos Parlamentas turi tik konsultacinį, bet ne 
bendro sprendimo priėmimo vaidmenį. Europos Parlamentas savo 2013 m. sausio 17  d. 
rezoliucijoje dėl valstybės pagalbos modernizavimo išreiškė savo susirūpinimą apie 
demokratijos trūkumą tokiame sprendimo priėmimo procese. Regionų atveju rezoliucijoje 
pabrėžiamas valstybės pagalba suteikiamos paskatos valstybėse narėse ir regionuose krizės 
metu, vaidmuo. Komisija raginama aktyviau veikti atskiriant svarbius ir mažiau svarbius  
atvejus ir atkreipti dėmesį į 40 % atvejų, priklausančių Bendrajam bendrosios išimties 
reglamentui, kas pasak Audito Rūmų kelia problemų.

2012 m. gruodį ES  Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą Leipcig—Halės oro uosto 
byloje. Teismas nusprendė, kad yra ryšys tarp infrastruktūros panaudojimo kaip ekonominės 
veiklos ir statybų su tikslu ją panaudoti vėliau. Kadangi valstybės narės yra linkusios 
infrastruktūros statybų veiklos nelaikyti tinkama valstybės pagalbai gauti (dėl visuomeninio 
intereso užduočių), Komisijos informavimo procedūra dažnai nebuvo atliekama. To  daugiau 
nebus daroma, nes Teismo sprendimu dėl viešosios infrastruktūros padėtis buvo paaiškinta. 
Tačiau, tai  reikštų didesnį spaudimą valdžios institucijoms finansuojant viešąją  
infrastruktūrą būsimosios sanglaudos politikos apimtyje bei gerokai daugiau administracinių 
suvaržymų vietos bei regiono valdžios institucijoms investuojant į tokius projektus.

Atsižvelgiant į aukščiau  paminėtas tarpusavyje susijusias problemas, kurios turėtų poveikio 
sanglaudos politikos įgyvenimui bei  formavimui po 2014 m., Regioninės plėtros komitetas 
nusprendė reaguoti ir Europos Parlamentui pateikė savo pasiūlymo dėl rezoliucijos projektą.

Valstybės pagalbos taisyklių koordinavimas ir Sanglaudos politika
Pagal SESV Sanglaudos politika susitelkiama ties ekonomine,  socialine ir teritorine paveiktų 
ir mažiau išsivysčiusių regionų padėtimi1. Sutartyje taip  pat nustatoma, kad pagalba,  
teikiama siekiant pagerinti struktūrinę, ekonominę ir socialinę mažiaus išsivysčiusių regionų 
padėtį nelaikoma prieštaraujančia ES vidaus rinkos taisyklėms2. Nors tiek ES politika dėl 
valstybės pagalbos, tiek ir dėl sanglaudos turi skirtingas  priežastis, tam tikros vertybės yra 
bendros –  tikslas yra padėti mažiau išsivysčiusiems regionams, skatinti jų vystimąsi, padėti 
žemesnių gyvenimo standartų zonoms arba nuo darbo vietų trūkumo kenčiantiems regionams.

ES institucijos turėtų siekti šių dviejų politikų koordinavimo. Tačiau dabartiniu darbų ties 
pagrindiniais šių politikų teisės aktais kalendoriniu grafiku bei skirtingomis šių aktų 
tvirtinimo procedūromis nesuteikiama net dalinio aiškumo apie šių politikų tarpusavio 
sąveiką. Valstybės pagalbos taisyklės arba  regionų plėtrai svarbesnės Valstybės  paramos  
regionams gairės greičiausiai Komisijos bus patvirtintos iki tarpinstitucinių derybų dėl 
sanglaudos politikos įstatymų paketo pabaigos. Tai  gali sukelti  skirtingą abiejų politikų 
interpretavimą bei nepakankamai aiškių, nuspėjamų ir lanksčių taisyklių, suderinamų su 
Sanglaudos politika.
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2014–2020 m. valstybės pagalbos regionams teritorinė aprėptis
Naujos viršutinės ribos, taikomos geografinei naujųjų Valstybės pagalbos taisyklių apimčiai, 
taip pat pagalbos intensyvumo sumažinimas „a“ regionuose yra vieni svarbiausių naujų 
Valstybės pagalbos regionams gairių aspektai. Pranešėjas norėtų tai aptarti, nes ES egzistuoja 
susirūpinimas, remiant idėją šiuo metu tokio sprendimo nepriimti.

Pagrindinis argumentas yra krizė ir valstybės investicijų vaidmuo ekonominių sunkumų 
valstybėse narėse metu. Šiuo laikotarpiu suteiktos valstybės pagalbos vaidmuo regionų plėtrai 
yra ypač svarbus  ir jo negalima  nuvertinti. Pasak  Audito Rūmų: „iki finansų krizės pradžios 
antroje 2008 m. pusėje valstybės pagalba pramonės ir paslaugų sektoriui (išskyrus 
geležinkelius, kitų rūšių transportą, žemės ūkį ir žuvininkystę) sudarydavo apie 0,5 % 
ES 27 BVP, bet 2009 m. padidėjo iki 3,5 % BVP arba 410 milijardų eurų – didžiausio lygio 
nuo 1990 m., kai Komisija pradėjo skelbti savo valstybės pagalbos apžvalgas“1.
 Akivaizdu, kad valstybės paramos sistemos ir paskatos padeda tam tikroms valstybėms 
narėms ir regionams įveikti ekonominius sunkumus ir prisideda prie plėtros bei darbo vietų 
kūrimo.
Tačiau ne tik krizės valstybėse narėse argumentas moko modernizuojant valstybės pagalbą 
būti atsargiu ir nepamiršti realybės. Yra ir kitų problemų – ES konkurencingumas pasaulinėje 
rinkoje lyginant su kitomis šalimis, besinaudojančiomis laisvesnėmis įdarbinimo sistemomis 
arba mažesnėmis sąnaudomis, politinė ir ekonominė padėtis valstybėse narėse. Šie argumentai 
yra pakankamai  stiprūs nutraukti iš pradžių naujose gairėse dėl Valstybės pagalbos 
regionams 2014 – 2020 m. laikotarpiui numatytą teritorinės apimties  sumažinimą arba 
pagalbos intensyvumo regionuose sumažinimą. Modernizuojant valstybės pagalbą būtina 
atsižvelgt į realią  padėtį valstybėse narėse ir regionuose, įsisąmoninant naujų taisyklių 
poveikį subnacionaliniu lygiu.

Labai sunki  padėtis yra ir regionuose, nepatenkančiuose į valstybės pagalbos regionams 
žemėlapį. Vykdant sanglaudos politiką nepadėti šiems regionams panaudojant tam tikras 
apsaugos priemones, panašias į taikomas pereinamojo laikotarpio regionams būtų nesąžininga 
ir tai  galėtų sukliudyti jiems pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. Sprendimas galėtų būti 
rastas visus „a“ kategorijos regionus traktuojant kaip „c“ kategorijos regionus, nepaisant jų 
oficialios  ekonominės statistikos.

Valstybės pagalbos taisyklių administraciniai apribojimai vykdant sanglaudos politiką
Veiksmingesniam ir paprastesniam valstybės pagalbos taisyklių įgyvendinimui svarbu, kad 
modernizuojant valstybės pagalbą būtų susitelkiama ties didelės apimties pagalba ir taisyklių 
supaprastinimu. To būtų galima pasiekti padidinant de minimis aukščiausią ribą arba 
praplečiant horizontalias kategorijas įgalinančiame reglamente 1 bei praplečiant bendrosios 
išimties taisyklių apimtį Bendrajame bendrosios išimties reglamente2.

Taip pat Komisijai ir valstybėms narėms reikėtų geriau taikyti išimties taisykles. Komisija 

                                               

11998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas Nr. 994/98.
2 2008 m. rugpjūčio 6  d. Europos Komisijos Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (800/2008)
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turėtų paaiškinti  kokie kriterijai taikomi svarbiais ir mažiau svarbiais atvejais, o valstybės 
narės konkrečiais klausimais turėtų laiku pateikti visapusišką informaciją, kai gavėjai šito 
paprašo. Pranešėjo nuomone Komisija turėtų būti aktyvesnė ir didinti informuotumą apie 
valstybės pagalbą, ypač vietos ir regiono valdžios institucijų, kurios tik ganėtinai retai suteikia 
valstybės pagalbą, atveju. 

Po Teisingumo Teismo sprendimo bylose Mitteldeutsche Flughafen AG ir  Flughafen 
Leipzig/Halle GmbH prieš Komisiją, valstybės narės ir vietos bei regionų valdžios institucijos 
numato didesnę valstybės pagalbos administravimo ir biurokratinę naštą, kuri teks 
administruojant sanglaudos politikos projektus. Tai ypač aktualu projektams, susijusiems su 
stambesne infrastruktūra, svarbia ateities ekonominei veiklai.

Audito Rūmų metinėje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į pradinių ir informavimo procesų 
trukmę. 40 % atvejų priimti sprendimą užtrunka ilgiau nei 6 mėnesius. Komisija dažnai 
naudojasi savo teise prašyti aiškesnės informacijos iš valstybės narės, kai  tokia informacija  
pateikiama labai arti teisiškai nustatyto galutinio termino. Kadangi daugeliu atveju valstybės 
narės neatsako laiku ir delsia atsakyti, procesas tampa nepakeliamai ilgas. Tas pats vyksta ir 
oficialios tyrimo procedūros metu. Skundo  nagrinėjimo procedūra yra labai ilga  ir 
nepakankamai skaidri. Turint tai omenyje, vietos ir regionų valdžios institucijos gali turėti 
sunkumų laikantis griežtų finansinio valdymo taisyklių, įskaitant sanglaudos politikos 
biudžetinių įsipareigojimų panaikinimo taisyklę.
Ketinimas supaprastinti sanglaudos politikos įgyvendinimą bei kitas ES vykdomas politikas 
yra svarstomas naujose Valstybės pagalbos taisyklėse. Didesni išankstinio informavimo 
reikalavimai arba informavimas Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo 
infrastruktūros projektų atvejais sukuria didesnę biurokratinę naštą. Valstybės pagalbos 
regionams 2014–2020 m. laikotarpiu  taisyklėse įmonėms numatoma didesnė administracinė 
našta, įvedant tokius reikalavimus kaip priešingos padėties scenarijus, aiškūs įrodymai, kad 
pagalba turi poveikio investiciniams pasirinkimams arba sąlyga, kad darbas prie projekto 
nebus pradėtas valdžios institucijoms nepriėmus sprendimo dėl pagalbos suteikimo. Kadangi 
procedūros jau šiuo metu yra pakankamai ilgos, o valstybės narės dažnai neturi pakankamo  
supratimo apie tai ką  jos turėtų vertinti ir kaip, tai gali baigtis tam tikrų projektų išbraukimu 
iš tinkamumo gauti valstybės pagalbą sąrašo.

Regionų patrauklumo didinimas taikant valstybės pagalbos taisykles 
Valstybėms narėms teikiant iniciatyvas subsidijų, mokesčių lengvatų, skatinamųjų priemonių, 
paskolų arba garantijų pavidalu dažnai padidinamas atitinkamų regionų patrauklumas 
tiesioginių užsienio investicijų atžvilgiu. Tačiau srityse, kuriose leidžiama pagalba teikti 
stambioms  įmonėms, tokios pagalbos teikimo sąlygos laikantis regionams  teikiamos 
valstybės pagalbos gairių projekto turėtų būti ribotos. Jomis „c“ regionuose neįtraukiamos 
stambios įmonėms, o „a“ regionuose ribojamos pelningos investicijos. Pasak Komisijos 
dokumento projekto, šiuose regionuose pelningos investicijos turėtų būti numatytos MVI, o 
stambioms įmonėms jos turėtų būti nutrauktos.

Tačiau šis sprendimas taip pat yra susijęs su sanglaudos politika. 2011 m. gegužės mėn. 
reglamento projekte dėl Europos regioninės  plėtros  fondo Komisija pasiūlė bendrą  išimtį, 
pelningų investicijų atveju taikomą stambioms įmonėms. Tačiau tam prieštaravo tiek Europos 
Parlamentas, tiek ir Taryba, kurie tarpinstitucinių derybų metu išreiškė savo norą kai kuriuos 
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investicinius prioritetus atverti ir tokioms įmonėms bei su jomis susijusiomis pelningomis
investicijomis.

Naujame regionams  teikiamos valstybės pagalbos gairių projekte reikėtų atspindėti 
dabartinėse derybose dėl Europos regioninės plėtros  fondo pasiektą pažangą ir žinią, kurią 
abi institucijos siunčia išreikšdamos savo požiūrį dėl ne MVĮ dalyvavimo regionų plėtroje. 
Svarbus argumentas  yra  tai, kad sprendimas dėl to, kuriai įmonei turėtų būti suteikta parama 
srityse, kurioms  taikomos valstybės pagalbos regionams gairės, laikantis subsidiarumo 
principo turėtų būti paliktas priimti nacionaliniu arba subnacionaliniu lygmeniu. Tačiau 
pranešėjas taip pat mano, kad kriterijumi pagalbos suteikimui neturėtų būti laikomas įmonės 
dydis, tačiau jos indėlis į regiono plėtrą, užimtumą, investicijų kokybę arba projekto tvarumą.


