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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o regionalni politiki kot delu širših shem državne pomoči

(2013/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 174 in naslednjih členov Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), ki določajo cilj ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter opredeljujejo 
finančne strukturne instrumente za uresničevanje tega cilja,

– ob upoštevanju člena 107(3)(a) in (c) PDEU, ki določa upravičenost do regionalne 
državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja za določena območja v Evropski 
uniji z omejenimi možnostmi,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. oktobra 2011 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni 
strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 (COM(2012)0496), kot je bil spremenjen s COM(2013)0146, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2013 o posodobitvi državne pomoči1,

– ob upoštevanju menja Odbora regij št. 2232/2012 z dne 1. februarja 2013 o smernicah za 
državno regionalno pomoč za obdobje 2014–2020,

– ob upoštevanju smernic Komisije o državni regionalni pomoči za 2007–20132,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. maja 2012 z naslovom „Posodobitev področja 
državnih pomoči EU“ (COM(2012)0209),

– ob upoštevanju dokumenta Komisije z naslovom „Dokument služb GD za konkurenco, ki 
vsebuje osnutek smernic o državni regionalni pomoči za obdobje 2014–2020“3,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije v združenih zadevah T-443/08 in T-
455/08T: Mitteldeutsche Flughafen in Flughafen Leipzig/Halle proti Komisiji, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2013),

A. ker Komisija izvaja proces posodobitve državne pomoči, katerega cilji so spodbujanje 
rasti, osredotočanje na glavna področja ter poenostavitev, racionalizacija in pospešitev 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0026.
2 UL C 54, 4.3.2006, str. 13.
3 Bruselj, 2012 (brez datuma).
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izvajanja ustreznih pravil;

B. ker pravna podlaga za nove predloge, kot jo določa člen 109 PDEU, predvideva le 
posvetovanje s Parlamentom, ne pa rednega zakonodajnega postopka;

C. ker redni zakonodajni postopek v zvezi z zakonodajnim svežnjem za kohezijsko politiko o 
evropskih strukturnih in investicijskih skladih za obdobje 2014–2020 še ni bil zaključen;

D. ker so najpogostejše oblike programov državne podpore nepovratna sredstva in 
subvencije, davčne olajšave, opustitve, spodbudne nagrade, ugodna posojila, jamstva, 
ugodne posojilne obrestne mere in kapitalska udeležba, ki jih dodeljujejo nacionalne, 
regionalne in lokalne uprave ter subjekti pod javnim nadzorom;

E. ker obstaja veliko pravil in smernic o državni pomoči, ki se uporabljajo na regionalni, 
sektorski ali horizontalni ravni, odločitev o vrsti uporabljene pomoči pa je v določenem 
obsegu prepuščena državam članicam;

F. ker bi morala biti državna pomoč bolje usklajena s cilji, ki jih je postavil Evropski svet 
marca 2000 v Lizboni, hkrati pa dopolnjevati cilje drugih politik EU, zlasti kohezijske;

G. ker sta uporaba in razlaga pravil o državni pomoči zelo odvisni tudi od sodne prakse 
Sodišča Evropske unije;

H. ker je obstoj mehanizma, ki zagotavlja učinkovito izvajanje in uporabo državne pomoči 
EU, eden od splošnih predhodnih pogojev, določenih v osnutku sklopa predpisov za 
kohezijsko politiko za obdobje 2014–2020;

I. ker po navedbah Računskega sodišča v poročilu „ Ali postopki Komisije zagotavljajo 
uspešno upravljanje nadzora državne pomoči?“1 naknadni učinek državne pomoči in 
njenega nadzora na države članice, regije in lokalne organe ter na podjetja, trge in celotno 
gospodarstvo ni zadostno ocenjen;

J. ker so upravna bremena glavna skrb upravičencev v zvezi s pravili o državni pomoči ali 
pravili kohezijske politike;

Usklajevanje pravil o državni pomoči s kohezijsko politiko

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike in pravil o programih državne pomoči za krepitev 
lokalnih in regionalnih naložb ključnega pomena za spodbujanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, regionalnega in lokalnega razvoja, industrijske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; vendar je zaskrbljen glede tega, ali so pravila o državni pomoči skladna z 
izvajanjem evropskih strukturnih in investicijskih skladov;

2. poudarja, da morajo pravila o državni pomoči in cilji kohezijske politike prispevati k 
izboljšanju položaja manj razvitih regij ter da mora proces posodobitve državne pomoči 
upoštevati cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora posodabljanje pravil konkurence 
temeljiti na razumevanju učinka teh pravil na podnacionalni ravni;

                                               
1 Posebno poročilo Računskega sodišča št. 15: Ali postopki Komisije zagotavljajo uspešno upravljanje nadzora 
državne pomoči?, 2011.



PR\933994SL.doc 5/12 PE510.510v01-00

SL

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu posodobitve državne pomoči, ki je zagotovitev 
jasnejših, neposrednejših in enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta načela dobro 
usklajena z drugimi politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva in prilagodljiva, da lahko 
izpolnijo potrebe nekaterih držav članic in njihovih regij, ki se srečujejo s krizo in izredno 
težkimi gospodarskimi razmerami; ponavlja svoje priznanje vloge državne pomoči pri 
reševanju krize; izraža svojo zaskrbljenost, da predlog, kot je bil objavljen za 
posvetovanje, ne temelji v zadostni meri na dokazih in bo nasprotoval cilju poenostavitve;

Ozemeljski obseg regionalne državne pomoči za obdobje 2014–2020

4. meni, da se razdeljenost na geografske cone v okviru novih smernic o regionalni državni 
pomoči za 2014–2020 ne sme zmanjšati in da je treba ponovno preučiti zmanjšanje 
intenzivnosti pomoči ob upoštevanju političnih, gospodarskih in socialnih razmer v 
državah članicah; poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko v svetovnem okviru 
potisnjeno v slabši položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki bi izkoriščale ohlapnejše 
programe zaposlovanja ali nižje stroške;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil na naložbe in rast regij pri njihovem prehajanju 
iz kategorije manj razvitih v kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da nekatere regije, 
upravičene do državne pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v okviru smernic o 
regionalni državni pomoči za prihodnje obdobje ne bodo izpolnile meril glede 
razdeljevanja v cone; meni, da bi morale imeti te regije poseben varnostni režim, podoben 
režimu za regije v prehodu v okviru kohezijske politike, ki bi jim pomagal pri 
obvladovanju novih razmer;

6. poudarja vlogo državne pomoči v gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej hudo prizadela 
in za katera bi lahko bila javna finančna sredstva v okviru kohezijske politike edini vir 
naložb; poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti do državne pomoči, težke gospodarske razmere 
še niso bile upoštevane; pozdravlja namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla vmesni 
pregled regionalnih kart;

Upravne omejitve pravil o državni pomoči v okviru kohezijske politike

7. meni, da bi uporabo pravil o državni pomoči v okviru programov kohezijske politike 
lahko učinkoviteje dosegli z osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, poenostavitvijo 
pravil, zvišanjem praga de minimis ter razširitvijo horizontalnih kategorij v uredbi o 
podelitvi pooblastila1 in področja uporabe pravil o skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah2;

8. ponovno poziva Komisijo, naj zagotovi podrobna merila za razlikovanje med 
pomembnimi in manj pomembnimi primeri državne pomoči;

9. meni, da bi lahko uporaba pravil o državni pomoči v okviru programov kohezijske 
politike pri infrastrukturnih projektih, ki se izkoriščajo za gospodarske dejavnosti, in sicer 
na podlagi zgoraj omenjene sodbe Sodišča Evropske unije v združenih zadevah 

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998.
2 Uredba o splošnih skupinskih izjemah Evropske komisije (800/2008) z dne 6. avgusta 2008.
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Mitteldeutsche Flughafen in Flughafen Leipzig/Halle proti Komisiji, ustvarila večje 
upravno breme za lokalne in regionalne organe in/ali njihove javne subjekte; poudarja, da 
utegnejo zahtevna pravila o finančnem upravljanju skupaj s pravili o sprostitvi prevzetih 
obveznosti v okviru kohezijske politike in prakso vlaganja pritožb v postopku v zvezi z 
državno pomočjo ogroziti izvajanje teh projektov;

10. ponavlja svoj poziv k pojasnitvi ocene državne pomoči, ki so jo v okviru uredb o 
skupinskih izjemah odobrile države članice, saj bo to predstavljalo posebne težave tako za 
mala in srednja podjetja kot tudi za lokalne in regionalne organe ter njihove subjekte v 
okviru programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020;

11. poudarja, da splošni predhodni pogoji za državno pomoč v okviru kohezijske politike 
zahtevajo, da mora Komisija uporabljati proaktivnejši pristop k primerom državne 
pomoči, zlasti če se razširita obseg in področje uporabe pomoči, za katero se ne zahteva 
priglasitev; pritrjuje mnenju Računskega sodišča, da mora Komisija povečati 
ozaveščenost o obveznosti priglasitve, spodbujati najboljše prakse, zagotavljati ciljno 
usmerjene informacije o različnih vrstah priglasitve ter bodisi zagotoviti objavo rubrike na 
spletni strani Komisije o konkurenci, ki se bo redno posodabljala in v kateri bodo 
obravnavana pogosto zastavljena vprašanja, bodisi vzpostaviti službo za pomoč, ki bo 
obravnavala vprašanja v zvezi z razlago smernic;

12. meni, da bi morale države članice svoje dejavnosti bolje usklajevati s Komisijo v smislu 
kakovosti in pravočasnosti informacij, ki jih morajo predložiti, in priglasitev, ki jih morajo 
pripraviti; poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno uporabo predhodnih pogojev za 
državno pomoč v okviru kohezijske politike in doslednejše upoštevanje pravil o državni 
pomoči na nacionalni ravni;

13. poziva Komisijo in države članice, naj svoje informacijske kampanje v zvezi s pravili o 
državni pomoči osredotočijo predvsem na regionalne in lokalne organe, od katerih jih 
veliko le občasno dodeljuje državno pomoč in zato ne poznajo dovolj pravil, ki se 
uporabljajo na tem področju; poziva Komisijo, naj to upošteva pri ocenjevanju predhodnih 
pogojev, ki se uporabljajo za državno pomoč v državah članicah;

14. meni, da nekatera pravila, na novo predlagana v osnutku smernic o regionalni državni 
pomoči za 2014–2020 – kot so obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi, da pomoč vpliva 
na izbiro naložb, ali pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, dokler javni organi ne 
sprejmejo odločitve o odobritvi pomoči –, ki bi jih Komisija v prihajajočem obdobju rada 
uvedla tako za podjetja, ki zaprosijo za spodbude, kot za države članice in njihove 
podnacionalne upravne strukture, nasprotujejo načelu poenostavitve in 
„debirokratizacije“, ki se spodbujajo v okviru kohezijske politike in drugih politik na ravni 
EU in nacionalni ravni; ponavlja, da lahko taka pravila povzročijo izključitev nekaterih 
projektov iz pomoči za naložbe;

Povečevanje privlačnosti regij s pravili o državni pomoči 

15. poudarja pomen pravil o regionalni in sektorski državni pomoči za privabljanje 
neposrednih tujih naložb v EU in njene regije ter za zagotavljanje njihove svetovne 
konkurenčnosti;
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16. meni, da izključevanje velikih podjetij iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede na njihov prispevek k zaposlovanju, dobavne 
verige, ki jih vzpostavljajo z malimi in srednjimi podjetji, splošno udeležbo pri raziskavah 
in razvoju ter vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi; meni, da je prisotnost velikih 
podjetjih pogosto ključna za uspeh malih in srednjih podjetij, ki imajo koristi od grozdov, 
ki jih vodijo velika podjetja, in od njihovih dejavnosti, oddanih v podizvajanje; poudarja, 
da lahko taka odločitev povzroči izgubo delovnih mest in zmanjšanje gospodarske 
dejavnosti v regijah ter selitev podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij do spodbud državne pomoči ne bi smeli ugotavljati 
na podlagi velikosti podjetja ali sektorja, v katerem deluje, ampak na podlagi števila 
delovnih mest, ki bi jih lahko ustvarili v okviru te spodbude, kakovosti teh delovnih mest 
ali trajnostnosti projekta; poudarja, da bi moralo biti v skladu z načelom subsidiarnosti 
sprejemanje odločitev o tem, kateri projekti obetajo največ za uresničitev ciljev politike 
EU, prepuščeno državam članicah, zadevnim regijam in lokalnim upravam;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Evropska komisija je junija 2011 sprožila razpravo o zakonodajnem svežnju za kohezijsko 
politiko. V središču te razprave je prispevanje h konkurenčnejši Evropski uniji in k strategiji 
Evropa 2020 z naložbami v okviru kohezijske politike, pri čemer je treba hkrati pomagati 
manj razvitim regijam pri izenačevanju njihovega razvoja z razvojem bolj razvitih regij. 
Zaradi sprememb, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, se zakonodaja za kohezijsko politiko 
sprejema v okviru rednega zakonodajnega postopka, ki omogoča Evropskemu parlamentu, da 
v predpise vključi svoje politično sporočilo. Medinstitucionalne razprave še niso končane, 
prav tako o številnih vprašanjih še vedno ni bil sklenjen kompromis.

Zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko z vidika državne pomoči uvaja predhodne pogoje 
za državno pomoč, ki jih morajo izpolniti države članice. Njegov namen je zagotoviti 
učinkovito izvajanje in uporabo zakonodaje EU na področju državne pomoči v okviru 
kohezijske politike, uporabljati pa bi ga bilo treba za vse vrste podpore (vključno s pomočjo 
de minimis, nepovratnimi sredstvi ali pomočjo, zagotovljeno prek finančnih instrumentov). 
Komisija bo spremljala, ali države članice izpolnjujejo te predhodne pogoje in ali je 
nacionalna uprava sposobna obravnavati primere pomoči, vključno z njenim pravočasnim 
vračilom.

Maja 2012 je Komisija začela proces posodobitve pravil o državni pomoči z objavo sporočila 
o posodobitvi področja državnih pomoči. Trije glavni cilji tega procesa so osredotočanje na 
rast ter hkrati ohranjanje močnega, dinamičnega in konkurenčnega notranjega trga, 
osredotočanje na primere državne pomoči večjih vrednosti, ki izkrivljajo notranji trg, ter 
racionalizacija in pospeševanje odločanja o postopkih v zvezi z državno pomočjo. Procesu je 
sledila objava vrste novih osnutkov tematskih dokumentov za pravila državne pomoči, 
specifična za posamezne sektorje, in novega osnutka smernic o pravilih za regionalne državne 
pomoči. Vsi ti dokumenti so bili odprti za javno posvetovanje med februarjem in 
aprilom 2013, Komisija pa naj bi jih uradno odobrila pred poletjem.

Z osnutkom smernic o regionalni državni pomoči, ki ga je objavila Komisija na začetku tega 
leta, so se pojavila številna nova vprašanja, od katerih so najpomembnejša:

 ponovna preučitev razdeljevanja na ozemeljske cone v okviru novih smernic in 
znižanje skupne zgornje meje za obseg upravičenih območij na 42 %;

 zmanjšanje intenzivnosti pomoči na območjih „a“;
 uvedba nekaterih novih upravnih obveznosti, ki jih morajo izpolniti upravičenci;
 izključitev iz pomoči velikih podjetij v regijah „c“ in omejitev produktivnih naložb 

zanje v regijah „a“.

Smernice o regionalni državni pomoči bodo dopolnjevala spremenjena pravila o splošnih 
skupinskih izjemah (po pričakovanjih konec leta 2013), ki skupaj s pravilom de minimis, 
pomočjo, odobreno v okviru obstoječih programov, pomočjo za projekte, ki so bili dani v 
izvajanje kot storitve splošnega gospodarskega pomena (SSGP) v skladu s sklepom Komisije 
o storitvah splošnega gospodarskega pomena1, in pomočjo, za katero velja 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):SL:NOT.
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Uredba 1370/20071, tvorijo sklop izjem od obveznosti predhodne priglasitve. Evropski 
parlament ima v procesu posodobitve državne pomoči le posvetovalno in ne soodločevalno 
vlogo. Evropski parlament je izrazil zaskrbljenost v zvezi z demokratičnim primanjkljajem 
takega odločanja v svoji resoluciji z dne 17. januarja 2013 o posodobitvi državne pomoči. Z 
regionalnega vidika so pomembna vprašanja v resoluciji poudarila vlogo državne pomoči kot 
spodbude za države članice in regije v času krize, pozvala Komisijo k uporabi proaktivnejšega 
pristopa pri razlikovanju med pomembnimi in manj pomembnimi primeri ter usmerila 
pozornost k 40 % primerom državne pomoči, odobrene v okviru uredbe o splošnih skupinskih 
izjemah, ki je po ugotovitvah Računskega sodišča problematična.

Decembra 2012 je Sodišče Evropske unije izdalo sodbo v zadevi Leipzig-Halle. Sodišče je 
odločilo, da obstaja povezava med izkoriščanjem infrastrukture kot gospodarsko dejavnostjo 
in njeno izgradnjo za poznejšo uporabo. Ker države članice za izgradnjo infrastrukture 
pogosto ne uporabljajo pravil o državni pomoči (zaradi njene naloge v javnem interesu), je bil 
postopek priglasitve Komisiji pogosto opuščen. To se ne bi smelo več dogajati, saj je sodba 
Sodišča o javni infrastrukturi to vprašanje pojasnila. Kljub temu bi to pomenilo večji pritisk 
za javne organe, ki financirajo izgradnjo javne infrastrukture v okviru prihodnje kohezijske 
politike, in nevarnost večjih upravnih omejitev za lokalne in regionalne uprave, ki vlagajo v 
take projekte.

Ob upoštevanju zgoraj omenjenih vprašanj, ki so medsebojno povezana in bodo vplivala na 
oblikovanje in izvajanje kohezijske politike po letu 2014, se je odbor REGI sklenil odzvati in 
objaviti osnutek predloga resolucije Evropskega parlamenta.

Usklajevanje pravil o državni pomoči s kohezijsko politiko
V skladu s Pogodbo o delovanju EU bi se morala kohezijska politika osredotočati na 
gospodarske, socialne in ozemeljske razmere prizadetih in manj razvitih regij2. Pogodba prav 
tako določa, da se pomoč, zagotovljena za boljše strukturne, gospodarske in socialne razmere 
manj razvitih regij, šteje za združljivo z notranjim trgom EU3. Čeprav imata obe politiki EU –
politika o državni pomoči in kohezijska politika – različna ozadja, imata nekaj skupnih 
vrednot: pomoč manj razvitim regijam, spodbujanje njihovega razvoja ter podpiranje območij, 
ki imajo nižji življenjski standard ali ki jih je prizadela brezposelnost.

Institucije EU bi si morale prizadevati za usklajen pristop k obema politikama. Vendar 
trenutni načrt dela v zvezi z glavnima zakonodajnima okviroma obeh politik ter različni 
postopki njune odobritve niti delno ne pojasnjujejo povezav med njima. Pravila o državni 
pomoči ali smernice o regionalni državni pomoči, ki so še bolj pomembne za regionalni 
razvoj, naj bi Komisija sprejela pred zaključkom medinstitucionalnih pogajanj o 
zakonodajnem svežnju za kohezijsko politiko. To lahko dejansko povzroči oblikovanje 
različnih pristopov obeh politik ter nezadostno izhodišče za jasna, predvidljiva in 
prilagodljiva pravila, združljiva s kohezijsko politiko.

                                               
1 Uredba (ES) št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega 
prevoza.
2 Člen 174 PDEU.
3 Člen 107 PDEU.
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Ozemeljski obseg regionalne državne pomoči za obdobje 2014–2020
Uvedba nove zgornje meje za ozemeljski obseg v novih pravilih o državni pomoči in 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči v regijah „a“ sodita med ključna vprašanja novih smernic o 
regionalni državni pomoči. Poročevalec želi to postaviti pod vprašaj, saj se v EU pojavljajo 
dvomi o tem, da bi bilo treba to odločitev sprejeti zdaj.

Prvi argument sta kriza in vloga javnih naložb v težkih gospodarskih razmerah v državah 
članicah. Vloga državne pomoči, odobrene v tem času, je ključna za regionalni razvoj in je ne 
smemo podcenjevati. Računsko sodišče navaja: „Državna pomoč industriji in storitvenemu 
sektorju (brez železnic, drugega prometa, kmetijstva in ribištva) se je do izbruha finančne 
krize v drugi polovici leta 2008 gibala okoli 0,5 % BDP EU-27, v letu 2009 pa je narasla na 
3,5 % BDP oziroma 410 milijard EUR, kar je najvišja raven, odkar je Komisija leta 1990 
začela izvajati svoje raziskave državne pomoči“1. Jasno je, da odobritev programov in 
spodbud državne pomoči pomaga nekaterim državam članicam in njihovim regijam pri 
obvladovanju gospodarskih razmer ter prispeva k rasti in delovnim mestom.

Vendar kriza v državah članicah ni edini argument, ki nas opozarja, da moramo biti pri 
posodobitvi državne pomoči previdni in upoštevati dejansko stanje. Obstajajo tudi druga 
vprašanja – konkurenčnost EU na svetovnem trgu v primerjavi s tretjimi državami, ki 
izkoriščajo ohlapnejše programe zaposlovanja ali nižje stroške, ali politične in socialne 
razmere v državah članicah. Vsi ti argumenti bi morali biti dovolj trdni za opustitev prvotno 
načrtovane omejitve ozemeljskega obsega novih smernic o regionalni državni pomoči za 
2014–2020 ali zmanjšanja intenzivnosti pomoči v regijah. Pri posodobitvi je treba upoštevati 
dejansko stanje držav članic in regij, tako da razumemo učinek novih pravil na podnacionalni 
ravni.

Zelo težke so tudi razmere regij, ki so izvzete iz kart regionalne državne pomoči. Če tem 
regijam ne bi pomagali s posebno varnostno mrežo, podobno regijam v prehodu v kohezijski 
politiki, to ne bi bilo pošteno in bi jim lahko otežilo uresničevanje ciljev strategije EU 2020. 
Morebitna rešitev bi lahko bila, da bi npr. vsa sedanja območja „a“ obravnavali kot območja 
„c“ ne glede na njihove formalne gospodarske statistične razmere.

Upravne omejitve pravil o državni pomoči v okviru kohezijske politike
Za učinkovito in lažjo uporabo pravil o državni pomoči v okviru kohezijske politike je 
pomembno, da se pri posodobitvi državne pomoči osredotočimo na pomoč velike vrednosti in 
na poenostavitev pravil. To bi lahko dosegli z zvišanjem praga de minimis ali razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o prenosu pooblastila2 in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih skupinskih izjemah3.

Poleg tega bodo morale Komisija in države članice učinkoviteje uporabljati pravila o izjemah. 
Komisija mora pojasniti, katera merila se uporabljajo za pomembne in manj pomembne 
primere, države članice pa morajo na zahtevo upravičencev pravočasno zagotoviti popolne 

                                               
1 Posebno poročilo Računskega sodišča št. 15: Ali postopki Komisije zagotavljajo uspešno upravljanje nadzora 
državne pomoči?, 2011.
2 Uredba Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998.
3 Uredba o splošnih skupinskih izjemah Evropske komisije (800/2008) z dne 6. avgusta 2008.
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informacije o posameznih primerih. Po mnenju poročevalca bi moral biti pristop Komisije 
proaktivnejši in povečevati ozaveščenost o primerih državne pomoči, zlasti v zvezi z 
lokalnimi in regionalnimi organi, ki državno pomoč dodeljujejo le občasno.

Po odločbi Sodišča Evropske unije v združenih zadevah Mitteldeutsche Flughafen in 
Flughafen Leipzig/Halle proti Komisiji države članice ter lokalni in regionalni organi 
pričakujejo večje upravno in birokratsko obremenitev pri upravljanju projektov državne 
pomoči v okviru kohezijske politike. To je pomembno predvsem za projekte, ki se 
osredotočajo na večjo infrastrukturo, če se bo uporabljala za prihodnjo gospodarsko 
dejavnost.

Poročilo Računskega sodišča opozarja na dolgotrajnost predhodnega postopka in postopka 
priglasitve. V 40 % primerov sprejemanje odločitve traja več kot 6 mesecev. Komisija 
pogosto uveljavlja pravico, da od države članice zahteva predložitev pojasnjevalnih 
informacij, in sicer pogosto tik pred zakonitim rokom. Ker država članica v veliko primerih 
ne odgovori pravočasno in podaljša rok za odgovor, postane postopek izredno dolgotrajen. 
Enako velja za formalni preiskovalni postopek – pritožbeni postopek je zelo dolgotrajen in ne 
dovolj pregleden. Glede na to imajo lahko lokalni in regionalni organi težave pri upoštevanju 
strogih pravil o finančnem upravljanju, vključno s pravilom o sprostitvi prevzetih obveznosti 
v okviru kohezijske politike.

Nova pravila o državni pomoči postavljajo pod vprašaj namen poenostaviti izvajanje 
kohezijske politike in drugih politik EU. Večja potreba po predhodni priglasitvi ali priglasitvi 
tudi v primeru infrastrukturnih projektov v okviru ESRR ali Kohezijskega sklada povečuje 
birokracijo pri izvajanju projektov. Večja upravna obremenitev je predvidena tudi za podjetja, 
za katera se uporabljajo pravila o regionalni državni pomoči za 2014–2020, npr. z uvedbo 
elementov, kot so obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi, da pomoč vpliva na izbiro naložb, 
ali pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, dokler javni organi ne sprejmejo odločitve o 
odobritvi pomoči. Dejstvo, da so postopki že zdaj dolgotrajni, države članice pa pogosto ne 
razumejo, kaj in kako morajo ocenjevati, lahko dejansko privede do izključitve nekaterih 
projektov iz pomoči za naložbe.

Povečevanje privlačnosti regij s pravili o državni pomoči 
Možnost zagotavljanja spodbud za države članice, bodisi v obliki npr. nepovratnih sredstev, 
davčnih olajšav, spodbudnih nagrad, posojil ali jamstev, pogosto poveča privlačnost zadevnih 
regij, kar zadeva neposredne tuje naložbe. Vendar bi morali biti v skladu z osnutkom smernic 
o regionalni državni pomoči pogoji za odobritev pomoči za velika podjetja na dovoljenih 
območjih omejeni. Ti pogoji predvidevajo izključitev iz pomoči velikih podjetij v regijah „c“ 
in omejitev produktivnih naložb v regijah „a“. V skladu z osnutkom Komisije bi bilo treba v 
teh regijah dovoliti produktivne naložbe za mala in srednja podjetja ter jih omejiti za velika 
podjetja.

Vendar je ta odločitev povezana tudi s kohezijsko politiko. Komisija je v osnutku uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj iz maja 2011 predlagala splošno izključitev velikih 
podjetij iz produktivnih naložb. Vendar sta temu nasprotovala Evropski parlament in Svet, ki 
sta med medinstitucionalnimi pogajanji izrazila željo po odprtju določenih prednostnih nalog 
glede naložb tudi za ta podjetja in njihove produktivne naložbe. 
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Nove smernice o regionalni državni pomoči bi morala upoštevati sedanji napredek pri 
pogajanjih o ESRR in stališče obeh institucij o sodelovanju podjetij, ki niso mala ali srednja, 
v regionalnem razvoju. Pomemben argument je, da bi bilo treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti odločanje o tem, kateremu podjetju na območju, vključenem v smernice o 
regionalni državni pomoči, bi bilo treba odobriti pomoč in kateremu ne, prepustiti organom na 
nacionalni ali podnacionalni ravni. Poleg tega poročevalec meni, da merilo za odobritev 
pomoči ne bi smelo biti velikost podjetja, ampak njegov prispevek k regionalnemu razvoju, 
zaposlovanju, kakovosti naložb ali trajnosti projekta.


