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ĮVADAS

1. Kyla ypatingi iššūkiai, dėl kurių šiandien būtina visapusiška valstybės pagalbos 
politikos reforma. Atėjo laikas Komisijai kartu su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis sukurti sąlygas, kad valstybės pagalbos taisyklės labiau 
prisidėtų prie darnaus augimo, konkurencingumo, socialinės ir regioninės sanglaudos 
ir aplinkosaugos.

2. Šis veiksmų planas yra konsultacinis dokumentas, kuriame išdėstoma siūloma 
2005–2009 m. valstybės pagalbos reformos programa, kurią Komisija įgyvendins 
glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis. 

3. Iki 2005 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybos lauks visų pastabų dėl šio veiksmų 
plano. Be to, suinteresuotosios šalys bus įtrauktos į kiekvieno konkretaus pasiūlymo 
plėtojimą.

4. Pastabas Europos Komisijai, nurodžius temą Valstybės pagalbos reforma, prašome 
siųsti el. paštu adresu STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT arba paštu šiuo adresu:

DG Concurrence
Greffe des aides d'Etat

SPA 3, bureau 6/5
B-1049 Bruxelles

Belgique.

1. ATSIŽVELGIANT Į LISABONOS STRATEGIJĄ ATNAUJINTA VALSTYBĖS PAGALBOS 
AUGIMUI IR DARBO VIETOMS POLITIKA

1.1. Valstybės pagalbos politikos pagrįstumas: kam ES reikalinga valstybės 
pagalbos politika?

5. Nuo Romos sutarties pasirašymo 1957 m. valstybės pagalbos politika yra 
neatsiejama konkurencijos politikos dalis, o Europos Komisija prižiūri, kad valstybių 
narių teikiama pagalba nederamai neiškraipytų konkurencijos.

6. Konkurencijos politikos pagrindas yra principas, kad rinkos ekonomika geriausiai 
užtikrina gyvenimo sąlygų piliečiams gerinimą ES – vieną svarbiausių tikslų pagal 
ES sutartį. Veikiančios rinkos yra labai svarbios suteikiant vartotojams jiems 
reikalingas prekes už mažą kainą. Be to, konkurencija yra svarbi didinant Europos 
ekonomikos konkurencingumą, nes ji sukuria našiai dirbančioms ir naujoves 
diegiančioms įmonėms sąlygas gauti deramą atlygį. 

7. Valstybės pagalbos kontrolė būtina, norint nuolat užtikrinti vienodas sąlygas
visoms Europos bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, nesvarbu, kurioje 
valstybėje narėje jos yra įsteigtos. Ypač būtina daug dėmesio skirti toms valstybės 
pagalbos priemonėms, kurios kai kurioms įmonėms suteikia tam tikrų neteisėtų 
pranašumų, dėl kurių pačios konkurencingiausios įmonės gali nepasinaudoti arba 
pavėluotai pasinaudoti rinkos jėgomis, ir taip mažina bendrą Europos 
konkurencingumą. Be to, kai kurios įmonės gali sutelkti rinkos galią savo rankose, 
pavyzdžiui, kai sumažėja valstybės pagalbos negaunančių įmonių (pvz., užsienio 
įmonių) rinkos dalis arba valstybės pagalba yra naudojama patekimo į rinką kliūtims 
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sukurti. Dėl tokių rinkos iškraipymų vartotojams gali tekti už prastesnės kokybės ir 
mažiau novatoriškas prekes mokėti daugiau. 

8. Be to, yra svarbu suprasti, kad valstybės pagalba kainuoja. Valstybės pagalba taip 
pat nėra stebuklingas sprendimas, galįs iš karto išspręsti visas problemas. Valstybės 
pagalbą galiausiai turi finansuoti mokesčių mokėtojai, ji turi alternatyvias išlaidas. 
Suteikus pagalbą įmonėms, finansavimo neteks kitos politikos sritys. Valstybės 
ištekliai yra riboti, jų reikia daugelio svarbių tikslų įgyvendinimui, įskaitant švietimo 
sistemą, sveikatos apsaugos sistemą, nacionalinį saugumą, socialinę apsaugą ir kt. 
Todėl valstybėms narėms būtina skaidriai rinktis šias sritis ir nustatyti prioritetinius 
veiksmus. 

9. EB sutarties 87 straipsnis draudžia valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet 
kokia forma suteiktą pagalbą, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų 
prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, kai ji daro įtaką 
valstybių narių prekybai. Sutartis Komisiją įpareigoja stebėti valstybių narių 
siūlomas ir taikomas valstybės pagalbos priemones, kad būtų užtikrinta, jog tokia 
pagalba Bendrijoje neiškraipys konkurencijos, prekybos sąlygų ir bus suderinama su 
bendruoju interesu. Jos pareiga valstybėms narėms nuolat užtikrinti vienodas sąlygas, 
nors valstybės turi skirtingus išteklius ir skirtingas valstybės skverbimosi į rinkas 
tradicijas. 

10. Sutartyje yra aiškiai išdėstytos valstybės pagalbos draudimo išimtys, jeigu siūlomos 
pagalbos programos gali duoti naudos visai Sąjungai. Valstybės pagalba gali būti 
laikoma suderinama su Sutartimi, jeigu ji tenkina aiškiai apibrėžtus bendrojo 
intereso tikslus ir Bendrijoje neiškraipo konkurencijos, prekybos sąlygų ir yra 
suderinama su bendruoju interesu. Kartais valstybės pagalbos priemonės gali būti 
veiksminga bendrojo intereso tikslų priemonė. Jas taikant galima panaikinti rinkos 
nepakankamumą, taip gerinant rinkos veikimą ir didinant Europos konkurencingumą. 
Jos taip pat gali padėti skatinti, pavyzdžiui, socialinę ir regioninę sanglaudą, darnų
vystymąsi ir kultūrų įvairovę, o ne tik panaikinti rinkos nepakankamumą. 

11. Tačiau valstybės pagalba turėtų būti naudojama tiktai tuomet, kai ji yra tinkama 
priemonė aiškiai apibrėžtam tikslui įgyvendinti, reikiamam impulsui suteikti, yra 
atitinkama ir kuo mažiau iškraipo konkurenciją. Dėl to valstybės pagalbos 
suderinamumo vertinimas iš esmės yra pastangos išlaikyti neigiamo pagalbos 
poveikio konkurencijai ir teigiamo poveikio bendrajam interesui pusiausvyrą.

12. Nors horizontalios valstybės pagalbos taisyklės iš esmės apima visus sektorius, tam 
tikruose sektoriuose nustatomos specifinės taisyklės, o specialios taisyklės taikomos 
dėl ypatingo normų, reglamentuojančių žemės ūkį, žuvininkystę, anglių gamybą ir 
transportą, pobūdžio. Veiksmų plane pateikti principai turėtų būti taikomi visiems 
sektoriams, tačiau šių taisyklių pertvarkyti neraginama. Be to, būtina atsižvelgti į 
Euratomo sutarties tikslus ir įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijai.

1.2. Nauji EB valstybės pagalbos politikos iššūkiai
13. Šiuo metu valstybės pagalbos politikai kyla nauji iššūkiai, todėl būtina imtis 

veiksmų. 2004 m. lapkričio mėn. Europos Vadovų Taryba pareiškė aiškią nuomonę, 
kad vadinamajai Lisabonos strategijai būtina suteikti naują impulsą. Komisijos 
komunikate „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos 
pradžia“ 2005 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai buvo išdėstyta nauja Lisabonos 
veiksmų programa, kurioje svarbus vaidmuo suteikiamas valstybės pagalbos 
kontrolei. 
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14. 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares „ir toliau 
mažinti bendrą valstybės pagalbos lygį, tačiau atsižvelgti ir į rinkos nepakankamumą. 
Tą turėtų papildyti likusios pagalbos perkėlimas tam tikriems horizontaliems 
tikslams, pavyzdžiui, tyrimams ir naujovėms, taip pat žmogiškųjų išteklių 
panaudojimo optimizavimui remti. Regioninės pagalbos reforma taip pat turėtų 
skatinti aukštą investicijų lygį ir užtikrinti skirtumų mažinimą pagal Lisabonos 
tikslus“.

15. Valstybės pagalbos politika užtikrina konkurenciją bendrojoje rinkoje, ji yra 
glaudžiai susijusi su daugeliu bendrojo intereso tikslų: bendrojo ekonominio intereso 
paslaugomis, regionine ir socialine sanglauda, užimtumu, moksliniais tyrimais ir 
taikomąja veikla, aplinkosauga, kultūrų įvairovės apsauga ir skatinimu. 
Įgyvendindama tokią politiką ir stiprindama kitų sričių politiką, Europa turi tapti 
patrauklesnė investicijoms ir darbui, kurti žinių ekonomiką ir augimui reikalingas 
naujoves, taip pat sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. 

16. 2004 m. įvykdyta plėtra yra pati didžiausia. Tam būtina pakeisti valstybės pagalbos 
politiką ir reikia geresnio valdymo, kad išsiplėtusioje Sąjungoje būtų užtikrinta 
veiksminga kontrolė. 

17. Komisijai priimant vis daugiau ir sudėtingesnių dokumentų, ilgainiui taip pat kilo 
būtinybė patobulinti valstybės pagalbos politiką, daugiau dėmesio skirti labiausiai 
konkurenciją iškraipančiomis pagalbos rūšimis, o pačią valstybės pagalbos kontrolę 
padaryti labiau nuspėjamą ir patogią kontrolės šalims, Komisijai ir valstybėms 
narėms sumažinant teisinius neaiškumus ir administracinio darbo naštą. Be to, reikia 
stiprinti valstybių narių įsipareigojimą įgyventi valstybės pagalbos taisykles. 
Galiausiai būtina padidinti valstybės pagalbos skaidrumą ir galimybes ją pagrįsti, 
kad įmonės, akademinė bendruomenė, konkurencijos specialistai, vartotojai ir 
plačioji visuomenė galėtų įsitraukti ir imtis veiksmų dėl neteisėtai skirtos valstybės 
pagalbos, ypač nacionaliniuose teismuose. 

1.3. Kaip įveikti naujus iššūkius?
18. Norint įveikti naujus iššūkius, būtina ir turinio, ir procedūrų atžvilgiu iš esmės 

pakeisti galiojančias valstybės pagalbos taisykles. Atliekant bet kokį veiksmingą 
valstybės pagalbos paskirstymo arba perskirstymo poveikio įvertinimą būtina 
atsižvelgti į jo realų indėlį siekiant bendrai sutartų, politikos požiūriu pageidaujamų 
tikslų. Tokių pokyčių tikslas – parengti nuodugnų, nuoseklų reformos projektą, 
pagrįstą tokiais elementais:

– mažesnė ir tikslingesnė valstybės pagalba;
– patobulintas ekonominis metodas;

– veiksmingesnės procedūros, geresnis įgyvendinimas, didesnis nuspėjamumas ir 
skaidrumas;

– Komisijos ir valstybių narių bendra atsakomybė: Komisija negali patobulinti 
valstybės pagalbos teikimo taisyklių ir tvarkos be veiksmingos valstybių narių 
paramos ir jų visiško įsipareigojimo vykdyti savo pareigą pranešti apie visą 
numatomą pagalbą ir tinkamai įgyvendinti taisykles.

19. Įgyvendinant Komisijos įsipareigojimus pagal Sutartį kai kuriais atvejais naudojamos 
ekonominės ir teisinės analizės, siekiant nustatyti, kada priemonė yra valstybės 
pagalba (pvz., rinkos investuotojo principo taikymas arba tam tikrų priemonių 
pagrindimo vertinimas pagal fiskalinės sistemos pobūdį arba bendrą struktūrą), o 
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ypač nustatant, kada valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama su Sutartimi. 
Vertindama, ar valstybės pagalbos priemonė gali būti laikoma suderinama su 
bendrąja rinka, Komisija lygina ekonominį teigiamą pagalbos priemonės poveikį 
(bendrojo intereso tikslo įgyvendinimas) ir galimą neigiamą šalutinį poveikį 
(prekybos ir konkurencijos iškraipymas). Prieš bet kokį numatytos priemonės 
įgyvendinimą, valstybės narės pačios turi pateikti visus reikalingus įrodymus. 

20. Komisija ir toliau rengs pagalbos suderinamumo vertinimo kriterijus, ypač 
remdamasi konkrečių sektorių analizėmis. Apskritai teigiamas pagalbos poveikis 
priklauso nuo to, ar: i) tiksliai buvo nurodytas pripažintas bendrojo intereso 
(socialinis, regioninis, ekonominis arba kultūrinis) tikslas; ii) valstybės pagalba yra 
tinkamas būdas spręsti problemą, palyginti su kitomis politikos priemonėmis; ir iii) 
suteikus pagalbą buvo duotas reikiamas ir atitinkamas impulsas. Kita vertus, dėl 
suteiktos pagalbos atsiradęs iškraipymo mastas paprastai priklauso nuo: i) pagalbos 
gavėjų atrankos tvarkos ir pagalbos teikimo sąlygų; ii) rinkos ir pagalbos gavėjo 
ypatumų ir iii) pagalbos dydžio ir rūšies. Pavyzdžiui, restruktūrizavimo pagalba arba 
investicijų pagalba didelėms įmonėms turėtų būti atidžiai stebima, įsitikinant, ar ją 
teikiant siekiama bendro intereso tikslo, nes tokių priemonių poveikis konkurencijai 
ir prekybai paprastai yra didelis.

21. Siekdama kiek įmanoma labiau prisidėti prie atnaujintos Lisabonos strategijos 
augimo ir darbo vietų labui, Komisija prireikus stiprins valstybės pagalbos 
įvertinimo ekonominį metodą. Ekonominis metodas – priemonė, padedanti labiau 
sutelkti ir tikslingiau taikyti valstybės pagalbą įgyvendinant atnaujintos Lisabonos 
strategijos tikslus. 

22. Daugiau taikant patobulintą ekonominį metodą galima užtikrinti deramą ir skaidresnį 
dėl valstybės pagalbos priemonių kylančių konkurencijos ir prekybos sąlygų 
iškraipymų įvertinimą. Be to, toks metodas gali padėti tirti priežastis, kodėl pati rinka 
neįgyvendina norimų bendrojo intereso tikslų, ir po to įvertinti valstybės pagalbos 
priemonių naudą šių tikslų įgyvendinimui. 

23. Vienas iš pagrindinių dalykų šiuo požiūriu yra rinkos nepakankamumo analizė, 
pavyzdžiui, išorės veiksniai, netobula informacija arba koordinavimo problemos, 
kurie gali būti viena iš priežasčių, dėl kurių rinkos nepasiekia norimų bendrojo 
intereso tikslų, ypač jeigu jos yra ekonominio pobūdžio. Tokiais atvejais 
tinkamiausias sprendimas būtų nustatyti esamą rinkos nepakankamumą – tai padėtų 
geriau įvertinti, ar valstybės pagalbą galima laikyti pagrįsta ir priimtina, ir kaip 
pagalba turi būti įgyvendinta, kad būtų pasiekti norimi tikslai neiškraipant 
konkurencijos, prekybos sąlygų ir suderinant su bendruoju interesu.

Valstybės pagalba atsižvelgiant į Lisabonos strategiją
Konkurencija yra būtina, kad ekonomika būtų veiksminga, kad Europos augimo 
potencialas būtų panaudotas Europos piliečių labui. Čia sąvoka „veiksmingumas“ 
rodo, kokio lygio gerovė yra sukurta tam tikroje rinkoje arba apskritai ekonomikoje. 
O „rinkos nepakankamumas“ – tai padėtis, kai rinka neduoda veiksmingų 
ekonominių rezultatų. Rinkos nepakankamumas kyla dėl įvairių priežasčių, ypač šių: 
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– Išorės veiksniai: išorės veiksniai išlieka, kai dalyviai ne visiškai atsižvelgia į savo 
veiksmų padarinius kitiems visuomenės dalyviams. Rinkos dalyviams gali nereikėti 
padengti visų jų veiksmais (neigiamais išorės veiksniais) sukeltų socialinių išlaidų, 
pvz., esant taršai dėl pramoninės veiklos. Rinkos dalyviai taip pat gali nepasinaudoti 
visa savo veiksmų (teigiamų išorės veiksnių) nauda, pvz., mokslinių tyrimų ir 
naujovių srityse. 

– Viešosios gėrybės: viešosios gėrybės – tai visuomenei naudingos gėrybės, kurių 
rinkoje paprastai nėra, nes yra sudėtinga arba neįmanoma ką nors išskirti naudojant 
tokias gėrybes (ir priversti mokėti už tas gėrybes). Tai gali būti krašto apsauga ir kai 
kurios visuomeninio transliavimo paslaugų rūšys.

– Nepakankama informacija: dėl nepakankamos informacijos gali susidaryti išlaidos 
vykdant sandorius, tarpininkavimo veiklą, moralinė rizika arba nepalanki atranka –
visa tai savo ruožtu gali sukelti neveiksmingos rinkos padarinių. Gerai žinomų 
nepakankamos informacijos pavyzdžių yra finansų rinkoje, kur verslą pradedančios 
įmonės paprastai susiduria su sunkumais ieškodamos reikiamo finansavimo.
– Koordinavimo sunkumai: rinkos taip pat gali būti neveiksmingos, jeigu rinkos 
dalyvių veiksmai nepakankamai koordinuojami. Koordinavimo sunkumų gali būti, 
pavyzdžiui, nustatant standartus, transporto infrastruktūrose arba naujovių srityje.

– Rinkos galia: dar viena galimo rinkos neveiksmingumo priežastis – tai rinkos 
galia, pavyzdžiui, monopolija.

Kai rinkos ekonominiu požiūriu yra nepakankamai veiksmingos, valstybės narės arba 
Sąjunga gali norėti įsikišti, kad pašalintų rinkų nepakankamumą. Sprendimas 
susidarius kai kurioms iš minėtų padėčių gali būti reguliavimo arba kitos priemonės. 
Tačiau tam tikrais atvejais valstybės narės gali numatyti ir valstybės pagalbos 
panaudojimą. Todėl viena iš svarbių valstybės pagalbą pateisinančių priežasčių yra 
rinkos nepakankamumas.
Tačiau rinkos nepakankamumą neužtenka spręsti valstybės pagalba. Prieš 
nusprendžiant panaudoti valstybės pagalbą – kuri apskritai yra tik antra išeitis iš 
padėties siekiant optimalaus išteklių paskirstymo, reikėtų įsitikinti, ar rinkos 
nepakankamumą būtų galima pašalinti kitomis mažiau iškraipančiomis priemonėmis. 
Valstybės pagalba turėtų būti tinkama politikos priemonė ir turėtų tokia tikslinga, 
kad veiksmingai šalintų rinkos nepakankamumą suteikdama impulsą ir būdama 
atitinkamo dydžio. Be to, valstybės pagalba neturėtų iškraipyti konkurencijos ir būti 
suderinama su bendruoju interesu.
Atnaujindama Lisabonos strategiją Europos Vadovų Taryba paragino valstybes nares 
kreipti dėmesį į rinkos nepakankamumą. Be to, reikėtų stengtis užtikrinti socialinę ir 
ekonominę sanglaudą ir darnų vystymąsi.
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2. PAGRINDINIAI PRIORITETAI

2.1. Naujovės bei moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla stiprinant žinių visuomenę
24. Europos ekonominis vystymasis ateityje priklausys nuo jos gebėjimo didelės vertės 

prekių, naujovių bei mokslinių tyrimų pagrindu kurti ir plėtoti su geriausiais 
pasaulyje galinčius konkuruoti sektorius. Toks žinių ir naujovių prioritetas buvo 
aiškiai patvirtintas komunikate pavasario Europos Vadovų Tarybai.

25. Todėl 2005 m. Komisija ketina priimti Komunikatą dėl valstybės pagalbos ir 
naujovių, kuriame bus kalbama apie būtinybę ir galimybes keisti galiojančias 
taisykles, kad būtų sukurtos deramos, naujoves ES skatinančios sistemos sąlygos. Jis 
papildys Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą. Naujoves galima 
apibūdinti kaip procesą, jungiantį žinias ir technologiją su rinkos galimybių 
panaudojimu naujiems arba patobulintiems produktams, paslaugoms ir verslo 
procesams, palyginti su tais, kurie jau yra bendrojoje rinkoje, ir keliantį tam tikrą 
riziką. Šiam procesui gali kliudyti rinkos nepakankamumas (daugiausia išorės 
veiksniai, viešosios gėrybės ir nepakankama informacija, kuri veda link 
neveiksmingos sklaidos, nepakankamo finansavimo ir darbo rinkos 
nesuderinamumų). Valstybės pagalba yra pagrįsta, jei ji būtina didesniam impulsui 
naujovėms suteikti, dėl jos neatmetamos privačios iniciatyvos ir nekyla nesąžininga 
konkurencija.

26. Komisijos Vade mecum dėl naujovių nurodyta, jog jau dabar yra kelios galimybės 
teikti valstybės pagalbą, kad būtų panaikintas naujovėms trukdantis rinkos 
nepakankamumas, tačiau taisykles visgi būtų galima patobulinti. Bus nagrinėjamos 
papildomos galimybės teikti priemones, kurios dėl bendrojo intereso skatins 
naujoves. Pavyzdžiui, ypač daug dėmesio bus skirta konkrečiai mažų ir vidutinių 
įmonių padėčiai, tarpininkų funkcijoms (pvz., grupėms, technologijų centrams) ir 
labai aukštos kvalifikacijos naujovių srities tyrimų specialistams. Persvarsčius 
atitinkamas taisykles, komunikate bus pateikti konkrečių pakeitimų pasiūlymai.

27. Be to, Komisija, atsižvelgdama į Lisabonos ir Barselonos tikslus, iš dalies pakeis 
Bendrijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sistemą. Tokiu būdu taip pat 
norima geriau atsižvelgti į Bendrijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos
politikos prioritetus: tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje 
skatinimą, valstybės ir privataus sektorių partnerystę šioje srityje, mokslinių tyrimų 
rezultatų ir Europos bendrojo intereso tyrimų projektų sklaidą. Valstybės pagalba 
moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai valstybėms narėms galėtų suteikti 
galimybę panaikinti rinkos nepakankamumą ir paskatinti pramonės sektorių daugiau 
investuoti į minėtą sritį. Dėl to Komisija sistemą persvarstys labiau atsižvelgdama į 
sąveikaujantį pramonės naujovių procesą, kuriame įmanoma nuolat atsižvelgti į 
rinkos reakciją. 

28. Minėtoje sistemoje taip pat reikėtų atsižvelgti į didėjančią valstybės ir privataus 
sektorių partnerystės svarbą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos srityje.
Svarbiausia, turėtų būti parengtos reikiamos nuostatos dėl bendradarbiavimo tyrimų 
srityje, įskaitant tokiuose projektuose įgytų intelektinės nuosavybės teisių turėjimą, 
galimybę jomis naudotis ir naudojimą. Be to, vertinant sistemą reikės apsvarstyti 
būtinybę leisti teikti pagalbą sklaidai. Komisija taip pat svarstys, ar sistemos taikymo 
sritis turėtų apimti ir daugiau pagalbos rūšių, kad būtų skatinamos tam tikros 
esamose gairėse arba reglamentuose kol kas nenurodytos naujovės, ir taip sukurs 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos bei naujovių sistemą. Be to, jei Komisijai 
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remiantis patirtimi pavyks apibrėžti aiškius ir bendrus suderinamumo kriterijus, ji 
atleis nuo prievolės pranešti Komisijai apie tam tikras pagalbos priemones. 

2.2. Geresnių verslo sąlygų kūrimas ir verslumo skatinimas
29. Būtina imtis neatidėliotinų veiksmų gerinant verslo aplinką, pirmiausia mažinti 

bendrą administravimo naštą, supaprastinant teisės aktus ir gerinti jų kokybę, 
sudarant sąlygas greitai pradėti naują verslą ir kuriant palankesnę verslui aplinką.

30. Siekdama padėti greitai pradėti naują verslą, Komisija persvarstys Komunikatą dėl 
rizikos kapitalo. Persvarstyti šį dokumentą yra būtina norint prisidėti prie verslo 
kultūros kūrimo ir toliau skatinti investicijas į rizikos kapitalą, ypač naujas ir jaunas, 
novatoriškas MVĮ, jeigu tokiomis priemonėmis galima panaikinti nustatytą rinkos 
nepakankamumą. Komisija pirmiausia daug dėmesio skirs tolesniam taisyklių 
lankstumo didinimui, kad būtų atsižvelgta į įvairovę, ypač kalbant apie saugaus uosto 
mokėjimų dydį, kur, kaip spėjama, yra vadinamoji teisės spraga.

2.3. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą
31. Pagrindiniai Bendrijos tikslai – pasiekti aukštą užimtumo lygį, darnų augimą, 

ekonominę ir socialinę sanglaudą. Europos užimtumo strategija (EES) –
persvarstytos Lisabonos strategijos pagrindas – skatina aukštą užimtumo lygį, taip 
pat kvalifikuotą, profesiniu požiūriu pasirengusią ir mokančią prisitaikyti darbo jėgą. 
Tam reikia esminių investicijų į žmogiškąjį kapitalą. Tokiu atveju valstybės pagalbą 
galima laikyti pagrįstą, kai būtina suteikti reikiamą impulsą darbdaviams samdyti 
daugiau darbuotojų, ypač tų, kurie negali patekti į darbo rinką ir joje išlikti, ir 
darbuotojams suteikti atitinkamą mokymą. Be to, siekiant pagerinti ES gebėjimus 
numatyti ekonominį pokytį, jį skatinti ir juo pasinaudoti vis spartėjančiu tempu, labai 
svarbu stiprinti darbuotojų ir apskritai įmonių galimybes prisitaikyti, kelti darbuotojų 
kvalifikaciją ir gerinti teikiamo švietimo ir mokymo kokybę.

32. Abu bendrąsias išimtis atitinkamai mokymo ir užimtumo pagalbai nustatantys 
reglamentai baigia galioti 2006 m. pabaigoje. Komisija ketina supaprastinti ir 
konsoliduoti šias bendrąsias išimtis atsižvelgdama į bendrąjį reglamentą, nustatantį 
bendrąsias išimtis, taip pat atsižvelgdama į minėtuosius principus.

2.4. Aukštos kokybės bendrojo ekonominio intereso paslaugos
33. Veiksmingų ir aukštos kokybės bendrojo ekonominio intereso paslaugų (BEIP) 

teikimas yra svarbus Europos gerovės valstybės elementas, būtinas socialinei ir 
teritorinei sanglaudai užtikrinti, įskaitant švietimo, mokymo ir kultūros sritis, ir 
veiksmingam pilietiškumui įgyvendinti. Aukštos kokybės BEIP taip pat yra 
prisidedama prie Europos ekonomikos konkurencingumo. Valstybės narės naudojasi 
didele laisve spręsdamos, ar finansuoti bendrojo ekonominio intereso paslaugas ir 
kaip tai daryti. Visgi, norint išvengti konkurencijos iškraipymo, suteikiant 
kompensacijas viešųjų paslaugų užduotys turėtų būti įgyvendinamos nesukeliant 
netinkamų padarinių ir nederamų konkurencijos iškraipymų. 

34. Baltojoje bendrojo intereso paslaugų knygoje buvo pranešta, kad Komisija priims 
teisės aktus, kuriuose šis principas bus geriau išdėstytas. Siekdama padidinti teisinį 
tikrumą Komisija pagal 86 straipsnio 3 dalį priims sprendimą ir gaires išdėstydama 
sąlygas, kada kompensacijos už viešąsias paslaugas, kurios yra valstybės pagalba, 
yra suderinamos su Sutartimi. Komisijos sprendimu bus atleista nuo prievolės 
pranešti apie suteikiamą nedidelę kompensaciją. Specialios sąlygos taip pat turėtų 
būti taikomos ligoninėms ir būsto socialiai remtiniems bendrovėms. Galiausiai 
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Komisija, atsižvelgdama į Europos teismų praktikos pokyčius, atitinkamai pakeis 
skaidrumo direktyvą. 

2.5. Geresnis prioritetų nustatymas supaprastinant ir konsoliduojant
35. Norėdama pagerinti aiškiai su Sutartimi suderinamos valstybės pagalbos valdymą ir 

palengvinti jos teikimą, Komisija išleis bendrą bendrosios išimties reglamentą, 
atleisiantį nuo prievolės pranešti jai apie kai kurių rūšių pagalbą. Tokio reglamento 
pagrindas bus principas, kad valstybės pagalbos politikos svarbiausias objektas –
labiausiai rinką iškraipanti pagalba, ir kad ji turi aiškiai nurodyti teigiamo ir 
neigiamo poveikio prioritetus. 

36. Įgaliojimus suteikiančiu reglamentu Taryba suteikė Komisijai galią atleisti nuo 
minėtos prievolės kai kurias sritis, kuriose Komisija gali apibrėžti bendrus 
suderinamumo kriterijus, kad jie įvairiose valstybėse narėse būtų aiškinami vienodai. 
Komisija turi įgaliojimus tam tikromis aplinkybėmis atleisti nuo minėtos prievolės, 
jeigu pagalba teikiama MVĮ, moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, 
aplinkosaugai, užimtumui, mokymui ir regioninei plėtrai. Bendrose nuostatose dėl 
bendrosios išimties Komisija ketina supaprastinti ir konsoliduoti galiojančias 
bendrąsias išimtis (mokymas, MVĮ ir užimtumas) ir įtraukti daugiau išimčių, ypač 
susijusių su pagalba MVĮ bei moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai. Aiškiai 
apibrėžiamos pagalbos rūšys gali patekti į bendrosios išimties reglamento taikymo 
sritį, o kai kurioms pagalbos rūšims, kurių negalima iš anksto aiškiai apibrėžti, 
skirtose gairėse gali būti nustatyta lankstesnė priemonė.

37. Komisija taip pat svarstys kai kurių pagalbos rūšių, pvz., valstybės pagalbos 
regionams, aplinkosaugai ir MVĮ gelbėjimui, įtraukimą ir spręs įvairių pagalbos rūšių 
sąveikos sukeltas problemas. Remdamasi ekonominiais tyrimais ir patirtimi, 
Komisija, be kita ko, svarstys galimybę atleisti nuo prievolės pranešti apie daugiau 
pagalbos rūšių negu dabar leidžiama. Tačiau įgyvendindamos bendrosiose išimtyse 
išdėstytas taisykles ir kriterijus valstybės narės turės prisiimti daugiau 
atsakomybės.

38. Be to, suma, kurios neviršydamos valstybės narės gali suteikti de minimis pagalbą
be jokių konkrečių reikalavimų bus padidinta atsižvelgiant į ekonomikos pokyčius.

2.6. Tikslinga sanglaudos politika
39. Kaip buvo aiškiai išdėstyta komunikate pavasario Europos Vadovų Tarybai, 

Komisija visiškai įsipareigojusi siekti darnaus vystymosi, taip pat atnaujinti ir 
patobulinti Europos socialinį modelį. Šis įsipareigojimas taip pat taikomas valstybės 
pagalbos politikai.

40. Šiuo atveju, sanglauda yra ypač svarbus Lisabonos strategijos elementas: Europos 
regionų skirtumų mažinimas yra stabilumo ir didelio augimo potencialo veiksnys. 
Seniau vykusi plėtra parodė, kad dėl jos laimi tiek turtingesni, tiek skurdesni 
regionai. Valstybės pagalbos politika gali prisidėti prie tokio teigiamo rezultato 
užkirsdama kelią pražūtingoms subsidijų varžyboms tarp regionų ir sukurdama 
teisingas paskatas augimui ir darbo vietoms mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose ir 
kitur.

41. Komisijos regioninės pagalbos politiką būtina atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į 
septynerių metų pokyčius, ypač į plėtrą, po paskutinių gairių priėmimo 1998 metais. 
Komisija pradėjo persvarstyti Bendrijos regioninės pagalbos gaires (arba RPG), ir 
ketina jas įtraukti į Daugelį sektorių apimančias regioninės pagalbos dideliems 
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investiciniams projektams sistemą. Vykstant šiam persvarstymui bus atsižvelgta į 
Trečiąją sanglaudos ataskaitą, kurioje siūloma ateityje sanglaudos politiką orientuoti 
į tris pagrindinius tikslus: a) konvergenciją, b) regionų konkurencingumą ir 
užimtumą, ir c) Europos teritorijų bendradarbiavimą. Šiais tikslais taip pat 
grindžiami Komisijos pasiūlymai dėl struktūrinių fondų reglamentų.

42. Atsižvelgiant į nedidelį investicinės pagalbos panaudojimą didelėms įmonėms, kad 
būtų išlaikytas jos veiksmingumas bendro ilgalaikio konkurencingumo skatinimui 
mažinant regionų skirtumus, tokia pagalba turėtų būti daugiausiai teikiama 
mažiausiai išsivysčiusiems regionams. 

43. Bet šią regioninę pagalbą reikėtų vertinti atsižvelgiant į galimybes teikti pagalbą 
šiame komunikate numatytiems horizontaliems tikslams, ypač teikti pagalbos 
priemones, kurios yra pakankamai tiesiogiai susijusios su Lisabonos darbotvarke. 
Reikės išnagrinėti, ar reikėtų išlaikyti dabartiniuose horizontaliuose tekstuose esamus 
regioninius privalumus ir kiek jų išlaikyti.

44. Todėl Komisija taip pat išnagrinės, koks pagalbos dydis gali būti pateisinamas už 
mažiausiai išsivysčiusių regionų ribų, kokie turėtų būti pagalbos skirtumai, kokios 
kategorijos įmonės turėtų būti pagalbos gavėjos ir kokios kategorijos pagalbą galėtų 
gauti. Visa tai valstybėms narėms turėtų suteikti pakankamai laisvės nacionaliniu 
lygiu kurti politiką, skatinančią regionų konkurencingumą, užimtumą ir Europos 
teritorijų bendradarbiavimą, tuo pačiu pasiekiant bendrą tikslą – mažesnės ir 
tikslingesnės valstybės pagalbos. 

2.7. Ekologiškai darnios ateities skatinimas
45. Aplinkos apsauga yra svarbi sritis. Suteikiant galimybes diegti naujoves, atverti 

naujas rinkas ir dėl našumo bei investicijų didinti konkurencingumą, ji taip pat gali 
būti Europos konkurencinio pranašumo šaltinis.

46. Bendrijos valstybės pagalbos aplinkos apsaugai gairės bus taikomos iki 2007 
metų. 2005 m. Komisija pradės svarstyti būdus ir priemones, padedančias geriau 
įveikti dėl darnaus vystymosi atsirandančius sunkumus ir išnaudoti galimybes, kaip 
išdėstyta Lisabonos ir Darnaus vystymosi strategijose, pirmiausia norint užtikrinti 
visišką aplinkosaugos sąnaudų internalizavimą. Komisija ypač stengsis skatinti 
ekologiškas naujoves ir didinti darbo našumą laikantis ekologiško veiksmingumo 
principo, kaip numatyta Aplinkosaugos technologijų veiksmų plane (ATVP). Taip 
pat pagal bendrąją išimtį gali būti atleista nuo prievolės pranešti apie kai kurių rūšių 
pagalbos priemones.

2.8. Šiuolaikiškų transporto, energetikos, taip pat informacijos ir komunikacijos
technologijų infrastruktūrų kūrimas

47. Lisabonos veiksmų plane pabrėžiama, kad visoje ES teritorijoje šiuolaikiškos 
transporto, energetikos, taip pat informacijos ir komunikacijos technologijų 
infrastruktūros yra būtina sąlyga tam, kad atnaujinta Lisabonos strategija duotų 
naudos. Todėl joje valstybės narės yra raginamos vykdyti investicinius 
įsipareigojimus dėl transporto ir energetikos tinklų. Valstybės narės vis labiau plėtoja 
valstybės ir privataus sektoriaus partnerystę kurdamos tokią infrastruktūrą. Taigi 
svarbu, kad valstybės pagalbos taisyklės vertinant tokiai partnerystei teikiamus 
viešuosius išteklius būtų aiškios. Apskritai dėl neseniai atvertų, anksčiau valstybės 
kontroliuotų rinkų valstybės institucijos vis labiau yra įtraukiamos į kai kurias kitas 
rinkas. Todėl gali kilti teisinių klausimų dėl valstybės pagalbos taikymo joms. 
Komisija svarstys būtinybę šiuo klausimu priimti rekomendaciją.
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3. VALSTYBĖS PAGALBOS TVARKOS IR PROCEDŪRŲ ATNAUJINIMAS

3.1. Geresnis valdymas – valstybių narių bendra atsakomybė
48. Šiuo metu valstybės pagalbos politikoje numatyta tvarka ir procedūros turi 

trūkumų, nes įvairių bylų nagrinėjimas užtrunka. Iš dalies procedūra užtrunka dėl 
daugybės Tarybos procedūriniame reglamente Nr. 659/1999 išdėstytų privalomų 
reikalavimų (pvz., reikalavimai dėl sprendimų kalbos ir skelbimo), ir jei nebus imtasi 
priemonių, ši procedūra dėl plėtros gali dar pailgėti. Ilgesnė procedūra yra tikrai 
nepriimtinas padarinys, atsižvelgiant į kompromiso galimybę nustatant procedūros 
trukmę ir užtikrinant veiksmingą kontrolę ir tuo pačiu apsaugant trečiųjų šalių teises. 

49. Jei įmanoma pagal veikiančių procedūrinių reglamentų taikymo sritį, Komisija 
per trumpą laiką pagerins vidaus veiklą ir administravimą, padidins veiksmingumą, 
įgyvendinimą ir priežiūrą. Kadangi sėkmė priklausys ir nuo valstybių narių veiklos, 
jos taip pat turėtų stengtis pagerinti savo valstybės pagalbos politikos veiksmingumą, 
skaidrumą ir įgyvendinimą. 

50. Pasitarusi su valstybėmis narėmis ir visuomene dėl valstybės pagalbos procedūrų 
tobulinimo, kad pagerėtų jos kontrolė, Komisija svarstys galimybę priimti geriausios 
praktikos gaires. Ji ypač stengsis nustatyti labiau nuspėjamus terminus; aiškius 
tarpinius procedūrinius veiksmus ir užtikrinti didesnį skaidrumą daugiau 
informacijos teikiant internetu. Komisija taip pat trumpins uždelstus laikotarpius, 
skatindama teikti geresnės kokybės pranešimus ir neteikti neišsamių pranešimų, 
sistemingiau teikdama informaciją, prašydama valstybių narių per tam tikrą laiką 
pateikti visą informaciją. 

51. Komisija turi galią priimti išsamias valstybės pagalbos taisykles, o sėkmingas 
taisyklių ir procedūrų įgyvendinimas nemažai priklauso nuo valstybių narių. Kalbant 
apie plėtrą, naujosiose valstybėse narėse valstybės pagalbos priemones tikrino 
nepriklausomos priežiūros institucijos. Tai yra vertinga patirtis, į kurią reikėtų 
atsižvelgti aptariant tolesnį Komisijos ir visų valstybių narių bendradarbiavimą. 
Todėl Komisija svarstys galimybę patikėti valstybių narių nepriklausomoms 
institucijoms užduotis (neteisėtos pagalbos nustatymas ir preliminarus grąžinimas, 
sprendimų dėl grąžinimo vykdymas), kad palengvėtų Komisijos darbas valstybės 
pagalbos įgyvendinimo srityje.

3.2. Mažesnė biurokratija bei tikslingesnis įgyvendinimas ir priežiūra
52. Geriausios veiklos gairėmis, taip pat bendrąja išimtimi ir didesne nustatyta de 

minimis suma tikimasi sutrumpinti laiką, per kurį Komisijos priima sprendimą, ir 
sumažinti valstybių narių administracinę naštą. Tačiau valstybės narės turėtų 
aktyviau užtikrinti visišką išimčių sąlygų laikymąsi ir reikalingos informacijos 
saugojimą pagal atitinkamas taisykles, kad kilus abejonėms arba gavusi skundą 
Komisija galėtų patikrinti pagalbos suderinamumą.

53. Valstybės pagalbos kontrolės veiksmingumas ir patikimumas sudaro prielaidas 
deramai įgyvendinti Komisijos sprendimus, pirmiausia dėl neteisėtos ir 
nesuderinamos valstybės pagalbos grąžinimo. Pastarojo meto patirtis parodė, kad 
sprendimai dėl pagalbos grąžinimo valstybėse narėse ne visuomet yra tinkamai 
įgyvendinami, be to, valstybės narės kartais neteisingai vykdo sąlyginius arba 
teigiamus sprendimus. Todėl Komisija:

– sieks, kad sprendimai dėl pagalbos grąžinimo būtų kuo skubiau ir veiksmingiau 
įgyvendinami taip užtikrinant vienodas sąlygas visiems pagalbos gavėjams. Todėl 
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Komisija svarstys sprendimų dėl pagalbos grąžinimo įgyvendinimo valstybėse 
narėse priežiūros būdus. Grąžinimas turi būti vykdomas laikantis nacionalinių 
procedūrų. Tačiau paaiškėjus, kad grąžinimas nėra vykdomas iš karto ir 
veiksmingai, Komisija pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalį, 226 ir 228 straipsnius 
veiksmingiau imsis priemonių dėl nuostatų nesilaikymo;

– reikalaus daugiau skaidrumo įgyvendinant bendruosius valstybės pagalbos 
kontrolės principus ir svarstys galimybę įsteigti valstybės pagalbos institucijas 
arba ryšių palaikymo centrus informacijos srautui ir keitimuisi geriausia praktika
palengvinti;

– skatins visais lygmenimis paramą, supratimą ir informavimą apie valstybės 
pagalbos kontrolę, kad pagalbą teikiančios institucijos parengtų su Sutarties 
nuostatomis suderinamas priemones.

54. Komisija labiau prižiūrės, kaip valstybės narės laikosi sprendimuose dėl valstybės 
pagalbos numatytų sąlygų, įskaitant bendrosios išimties reglamentų nuostatas. Ji taip 
pat ragins valstybes nares atlikti lyginamuosius tyrimus, kad būtų galima patikrinti, 
ar valstybės pagalba pasiekė tikslą ir ar tai yra geriausias valstybės kišimosi būdas 
siekiant tam tikro tikslo. Tai galima daryti bendradarbiaujant su nacionaliniais audito 
rūmais. 

55. Komisija taip pat užsiims gynimo klausimais, kad paskatintų suinteresuotąsias šalis
užtikrinti visišką valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi. EB sutarties 88 straipsnio 3 
dalis tiesiogiai taikoma ir suteikia nacionaliniams teismams galią laikinai sustabdyti 
ir preliminariai susigrąžinti pagalbą, kuri buvo neteisėtai suteikta prieš Komisijos 
patvirtinimą. Privačių subjektų ginčus sprendžiant nacionaliniuose teismuose, 
padidėtų drausmė valstybės pagalbos srityje. Taip pat galėtų būti padidintas 
bendrovių auditorių, nacionalinių rinkų reguliuotojų ir nacionalinių audito rūmų 
informuotumas. Todėl Komisija pradėjo tyrimą, kuriame daugiausia dėmesio 
skiriama dviem valstybės pagalbos įstatymo įgyvendinimo nacionaliniu lygiu 
aspektams; nacionalinių teismų vaidmeniui ginant suinteresuotų šalių, ypač 
neteisėtos pagalbos gavėjų konkurentų, teises ir neigiamų sprendimų, ypač dėl 
pagalbos grąžinimo, įgyvendinimui nacionaliniu lygiu. 

56. Nacionalinių teismų teisėjai taip pat galėtų daugiau prisidėti tikrinant, ar priemonės, 
kurioms taikytina bendroji išimtis, arba nustatytos de minimis sumos, apie kurias dėl 
to Komisijai nebuvo pranešta, iš tikrųjų atitinka reikiamus kriterijus. Prireikus 
Komisija vėliau persvarstys Pranešimą dėl nacionalinių teismų ir Komisijos 
bendradarbiavimo valstybės pagalbos srityje, ypač tai, ar išplėsti jo taikymo sritį 
įtraukiant kitas nacionalines institucijas.

3.3. Procedūrų taisyklių keitimas išsiplėtusioje Europos Sąjungoje
57. Komisija išnagrinės visus galimus administracinių išlaidų mažinimo ir procedūrų 

taisyklių gerinimo veiksmus, ypač siekdama sutrumpinti pradėtos bylos nagrinėjimo 
laiką, kur Komisija veikia pagal atvirą procedūrą; aiškiai skatindama laikytis 
prievolės pranešti apie pagalbos priemones, padidinti veiksmingumą bei priežiūrą ir 
pagerinti įgyvendinimą. 2007 m. Komisija šiuo klausimu ketina pateikti konsultacinį
dokumentą, kurį aptars su valstybėmis narėmis, kad po to galėtų būti parengtas 
pasiūlymas pakeisti Tarybos reglamentą Nr. 659/1999 (procedūrinį reglamentą). 

58. Gali būti svarstomi tokie variantai:
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– Norėdama sutaupyti laiko ir padidinti skaidrumą, Komisija galėtų daugiau 
naudotis internetu; Komisija taip pat gali įsipareigoti baigti savo tyrimą per 
trumpesnį laiką, jei valstybės narės užtikrins sėkmingą bendradarbiavimą, iškilus 
abejonėms bus pradėtos procedūros, o iki nustatytos konkrečios datos nepateikus 
visos reikiamos informacijos galėtų būti priimti neigiami sprendimai. Be to, būtų 
galima persvarstyti administracines procedūras ir kalbos klausimus, pvz., 
reikalavimus dėl vertimų.

– Norint užtikrinti deramą pranešimą apie pagalbos priemones, informacija apie
pagalbos grąžinimo taikymo sritis galėtų būti išplėsta, kad būtų galima užtikrinti 
sistemingą greitą pagalbos, apie kurią nebuvo pranešta, grąžinimą ir valstybėse 
narėse įdiegti kokį nors atgrasymo mechanizmą. Tarkime, būtų galima įgyvendinti 
periodišką valstybių narių pranešimų apie pagalbą peržiūrą. Paaiškėjus, kad 
valstybė narė deramai apie jos teikiamą valstybės pagalbą nepraneša, Komisija 
pagal Sutarties 226 ir 228 straipsnius dėl pareigos nevykdymo gali reikalauti skirti 
jai nuobaudą.

– Norint pasiekti didesnį veiksmingumą, reikiamų priemonių aptarimas ir 
rengimas galėtų būti tiksliau apibrėžtas. Be to, remdamasi naujais, daugiau galių 
tyrimo veiklai suteikiančiais dokumentais, Komisija galėtų daugiau tartis su 
rinkos dalyviais ir rinkti svarbią informaciją apie sektorius. Dokumentais taip pat 
galėtų būti apibrėžta Valstybės pagalbos patariamojo komiteto darbo tvarka.

59. Komisija taip pat vertins, ar būtina plėsti Tarybos reglamento Nr. 994/98, 
suteikiančio Komisijai teisę bendrąją išimtį taikyti papildomoms priemonių rūšims, 
pvz., pagalbos kultūrai ir paveldo išsaugojimui, taikymo sritį. Šiuo klausimu 
Komisija ketina išaiškinti bendrųjų išimčių ir gairių funkcijas ir taikymą, taip pat 
ketina svarstyti galimybę taikyti bendrąsias išimtis ne tik siekdama teigiamo 
poveikio, kurį ji jau daro, bet taip pat ir tam tikrais atvejais, kai poveikis neigiamas. 
Tai reiškia, kad tam tikri kriterijai dėl atleidimo nuo prievolės pranešti taip pat bus 
pagalbos suderinamumo kriterijai, kurie leis nacionalinėms jurisdikcijoms taikyti 
bendras išimtis tiesiogiai, t. y. skelbiant ne tik apie tam tikros pagalbos 
suderinamumą, bet taip pat ir apie nesuderinamumą.

3.4. Išsamus kitų dokumentų persvarstymas
60. Komisija svarstė būtinybę atskirai persvarstyti kiekvieną savo su valstybės pagalbos 

teikimu susijusį dokumentą. Baigiantis reformai, Komisija prireikus stengsis 
persvarstyti likusius dokumentus, kad vienodi principai būtų nuosekliai ir 
visapusiškai taikomi visuose dokumentuose dėl valstybės pagalbos.

61. Šiuo atžvilgiu Komisija persvarstys Komunikatą dėl trumpalaikių eksporto kreditų 
draudimo bei ribinių ir grąžinamų sumų skaičiavimo metodiką. Iki 2009 m., kai 
nustos galioti 2004 m. paskelbtos naujos pagalbos įmonių gelbėjimui ir pertvarkymui 
gairės, Komisija pradės svarstyti, ar reikia keisti kai kurias veikiančias gairių 
nuostatas. Ji ypač atsižvelgs į regioninės pagalbos politikos pakeitimus bei jos ryšį su 
įvairiomis nacionalinėmis nemokumo procedūromis ir restruktūrizuojamų įmonių 
darbuotojų socialinės apsaugos taisyklėmis.

62. Žiniasklaida, audiovizualinės tarnybos, kūrybinės šakos ir kultūros sektorius 
apskritai turi dideles galimybes diegti naujoves, didinti konkurencingumą, augimą ir 
kurti darbo vietas. Šie sektoriai taip pat yra labai svarbūs ES išsaugant ir skatinant 
turtingą kultūrų ir kalbų įvairovę. Svarstydama pagalbos klausimus šiuose 
sektoriuose, Komisija visiškai atsižvelgia į atitinkamas Sutarties nuostatas (ypač į 
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151 straipsnio 4 dalį ir 87 straipsnio 3 dalies d punktą) ir Amsterdamo sutarties 
Protokolą dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos ir svarsto 
konkrečius, su tokia veikla susijusius viešuosius interesus. Šiuo atžvilgiu ji 
persvarstys savo Komunikatą dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo 
visuomeniniam transliavimui. Ypač plėtojantis naujoms skaitmeninėms 
technologijoms ir interneto paslaugoms, dėl visuomeninio transliavimo veiklos kilo 
daug klausimų. Komisija, be kita ko, aptars galimybę persvarstyti Komunikatą dėl 
su kinematografijos ir kitais audiovizualiniais kūriniais (kino komunikacija)
susijusių tam tikrų teisės aspektų. Be to, remdamasi savo patirtimi šioje srityje, 
Komisija galėtų Tarybos paprašyti išplėsti įgaliojimus suteikiančio reglamento 
taikymo sritį, kad bendroji išimtis kinui taip pat būtų taikoma. 

63. Be to, Komisija išsamiau svarstys valstybės pagalbos teikimo įmonėms būdus. Kai 
kurios pagalbos priemonės yra skaidresnės už kitas; kitos yra tikslingiau orientuotos į 
konkrečius tikslus. Dėl to kyla klausimų dėl įvairių rūšių pagalbos veiksmingumo ir 
iškraipančio poveikio. Taigi Komisija išleis konsultacinį dokumentą dėl pagalbos 
elemento taikant įvairių rūšių pagalbą, kad būtų sužinota valstybių narių ir įmonių 
nuomonė. Tokia informacija parodytų, ar Komisija kai kurių rūšių pagalbai turėtų 
sistemingai taikyti griežtesnes taisykles negu kitų rūšių pagalbai. 

64. Norėdama papildyti tokius bendro pobūdžio svarstymus, Komisija grįš prie savo 
Pranešimo dėl garantijomis suteikiamos valstybės pagalbos, kad pritaikytų savo 
patirtį ir įvertintų, ar galiojančias taisykles ir kriterijus reikia keisti. Tuo pačiu 
klausimu Komisija aptars galimybę persvarstyti savo 1998 m. paskelbtą Pranešimą 
dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo su tiesioginiu verslo apmokestinimu 
susijusioms priemonėms, pirmiausia apsvarstyti galimybę šį dokumentą taikyti ir 
netiesioginiam apmokestinimui. 

65. Pagaliau Komisija spręs, ar valstybės pagalbos laivų statybai sistema vis dar 
reikalinga, ar šį sektorių turėtų tiesiog reglamentuoti horizontalios taisyklės.

66. Remdamasi susitarimu dėl naujo Tarybos reglamento dėl kaimo plėtros, kurio 
laukiama 2005 m. birželio mėn., Komisija imsis persvarstyti esamas konkrečias 
valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriui priemones. Pasiūlymų projektai bus 
pateikti laiku, kad formalus priėmimas įvyktų 2006 m., o taikymas prasidėtų nuo 
2007 m. liepos 1 dienos.

3.5. Naujos tvarkos kūrimas ir vertinimas ateičiai
67. Baigusi išsamų valstybės pagalbos persvarstymą, Komisija atliks praktinį įvertinimą, 

kad įsitikintų, jog naujosios valstybės pagalbos politikos taisyklės ir tvarka Europos 
piliečiams tinka. Prireikus bus siūlomi nauji veiksmai.

68. 1 schemoje pateikiama 2005–2009 m. reformos programos santrauka, kurioje šią 
programą siūloma padalyti į tris trumpesnius laikotarpius. 
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1 schema. 2005–2009 m. reformos programa (rekomendacinio pobūdžio)
Pakeitimai 2005/2006 2007/2008 2009
Turinys 2005–2009 m. valstybės 

pagalbos reformos programa
Regioninės pagalbos gairės
Bendroji išimtis (MVĮ, 
užimtumas, mokymas, 
moksliniai tyrimai ir 
taikomoji veikla, de minimis, 
regionai, aplinkosauga)
Komunikatas dėl palūkanų 
normų
Mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos bei 
naujovių gairės
Komunikatas dėl 
trumpalaikių kreditų 
draudimo
Komunikatas dėl rizikos 
kapitalo
Sprendimas ir gairės dėl 
bendrojo ekonominio 
intereso paslaugų ir 
skaidrumo direktyva
Aplinkosaugos gairės
Valstybės pagalbos laivų 
statybai sistema

Pagalbos įmonių gelbėjimui ir 
restruktūrizavimui gairių vertinimas ir 
keitimas 
Pranešimas dėl garantijomis 
suteikiamos valstybės pagalbos
Komunikatas dėl tiesioginio verslo 
apmokestinimo
Komunikatas dėl valstybės pagalbos 
visuomeniniam transliavimui 
Galimos papildomos bendrosios 
išimtys

Reformos 
vertinimas ir 
galiojančių 
valstybės 
pagalbos 
taisyklių 
persvarstymas

Konsultaciniai 
dokumentai

Komunikatas dėl naujovių Konsultacinis dokumentas dėl galimo 
Tarybos reglamento Nr. 659/99 
keitimo
Konsultacinis dokumentas dėl įvairių 
pagalbos rūšių

Procedūra Geriausios praktikos vidaus 
gairės
Skatinimas remti valstybės 
pagalbą Sprendimų 
įgyvendinimo ir pagalbos 
grąžinimo priežiūros 
gerinimas
Galimas pasiūlymas keisti 
Tarybos reglamentą Nr. 
994/98 (įgaliojimus 
suteikiantis reglamentas)

Galimas pasiūlymas keisti Tarybos 
reglamentą Nr. 659/99 (procedūrinis 
reglamentas)
Pranešimas dėl nacionalinių teismų ir 
Komisijos bendradarbiavimo 
valstybės pagalbos srityje

69. 2 schemoje pateikiama numatomų pagrindinių valstybės pagalbos taisyklių sistemos 
pokyčių santrauka. 
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2 schema. NUMATOMI PAGRINDINIAI SISTEMOS POKYČIAI

Dabartiniai Būsimi

Įmonių gelbėjimo ir 
restruktūrizavimo

Didelių investicijų

Rizikos kapitalo

Aplinkos

Regioninės

Mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos

Gairės, programos ir kt.

Bendrojo intereso ekonominių 
paslaugų

Įmonių gelbėjimo ir 
restruktūrizavimo

Rizikos kapitalo

Aplinkos

Regioninės

Mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos

Gairės, programos ir kt.

Bendrojo ekonominio 
intereso paslaugos

Užimtumo

Mokymo

MVĮ

Bendrosios išimtys

De minimis

Bendrojo ekonominio 
intereso paslaugos

Bendros bendrosios išimtys: 
MVĮ (įskaitant rizikos kapitalo 
ir pagalbos naujovėms), 
mokymo, užimtumo, 
mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos, 
aplinkos, regioninės

Bendrosios išimtys

De minimis

* * *


