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REGIONŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento sprendimą konsultuotis su juo dėl 
„Valstybės pagalbos regionams gairių persvarstymo“ pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 265 
straipsnį;

atsižvelgdamas į 2004 m. Komiteto pirmininko sprendimą pavesti Teritorinės sanglaudos politikos 
komisijai parengti nuomonę šiuo klausimu,

atsižvelgdamas į Europos Komisijos konkurencijos generalinio direktorato konsultacijoms skirtą 
darbo dokumentą dėl Pagalbos regionams gairių persvarstymo,

atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Trečiasis pranešimas  apie ekonominę ir socialinę sanglaudą 
“(COM (2004) 107 final),

atsižvelgdamas į Pasiūlymą priimti TARYBOS REGLAMENTĄ, nustatantį bendrąsias Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas (COM(2004)492 
final) – 2004/0163 (AVC), ir kitus pasiūlymus dėl Europos Komisijos reglamentų, susijusių su 
Sanglaudos fondu, COM (2004) 494 final – 2004/0166 (AVC), bei Europos regioninės plėtros fondu 
(ERPF), COM (2004) 495 final – 2004/0167 (COD),

atsižvelgdamas į savo nuomonę dėl „Trečiojo pranešimo apie ekonominę ir socialinę sanglaudą“ 
(CdR 120/2004 fin)1,

atsižvelgdamas į savo nuomonę dėl „Mūsų bendros ateities kūrimo: 2007-2013 m. išsiplėtusios 
Sąjungos politikos sunkumai ir biudžeto priemonės“ (CdR 162/2004 fin),

atsižvelgdamas į Barselonos ir Geteborgo Europos Vadovų Tarybos išvadas, kur valstybės narės 
susitaria dėl kompromiso mažinti valstybės pagalbos dydį Europos Sąjungoje, orientuodamosi į 
bendro intereso klausimus, įskaitant ekonominę ir socialinę sanglaudą,

atsižvelgdamas į savo nuomonės projektą (CdR 77/2005 rev1), Teritorinės sanglaudos politikos 
komisijos priimtą 2005 m. balandžio 29 d. (pranešėjas Astūrijos kunigaikštystės prezidentas Vicente 
Alvarez Areces (ES/ESP),

Kadangi:

1) EB sutarties 158 straipsnyje apibrėžiamas sanglaudos tikslas: „Siekdama skatinti savo 
visokeriopą darnų vystymąsi, Bendrija plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti jos 
ekonominę ir socialinę sanglaudą“. Sutarties dėl Konstitucijos Europai III 220 straipsnis į 
minėtą tikslą įtraukia teritorinę dimensiją;

  
1

OL C 318, 2004 12 22, p. 1.
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2) nors EB sutartyje valstybės pagalba paprastai laikoma iškreipiančia konkurenciją,2 kai kurių 
regionų atveju regioninė parama pateisinama, kai jos konkretus tikslas yra vystyti šiuos 
regionus3;

3) valstybės pagalbos regionams reguliavimo sistema gali padėti perskirstyti pajamas ir turtą ES 
pagal Europos ekonominio ir socialinio projektą ir taip sukurti stipresnį pamatą tvariam 
ekonomikos augimui;

4) regioninė pagalba yra vienas iš veiksnių, turinčių įtakos investicijų vietai, o investicijų 
perkėlimo reiškinys vis dažnėja ir Europos vidaus rinkoje, ir globaliai; į paramą iš valdžios 
institucijų valstybės pagalbos forma reikėtų žiūrėti iš dviejų perspektyvų: Europos kontekste 
ir atsižvelgiant į globalizacijos reiškinį; 

5) regioninė pagalba gali būti naudingas instrumentas siekiant Lisabonos strategijos tikslų, 
prisidedant prie subalansuoto pramonės politikos vystymo ES mastu ir siekiant tvaraus 
augimo sukuriant aukštos kokybės darbo vietas;

priėmė šią nuomonę 60 - ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2005 m. liepos 6 - 7 d. (liepos 7 d. 
posėdyje):

*

*          *

I. REGIONŲ KOMITETO NUOMONĖ

1. Bendros pastabos 

Regionų komitetas

1.1 mano, kad kalbant apie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus, nustatytus 
EB sutarties 158 straipsnyje, valstybės regioninė pagalba yra priemonė, kurią valdžios 
institucijos gali naudoti savo ekonominei ir verslo politikai vystyti. Šis pripažintas valdžios 
institucijų gebėjimas turėtų būti koordinuojamas siekiant išvengti didėjančio neatitikimo tarp 
šalių ir regionų; 

1.2 mano, kad geriau orientuota valstybės pagalba privalo turėti tris aiškius tikslus:

  
2

EB sutarties 87 straipsnis.

3
Nacionalinės regioninės pagalbos gairės (98/C74/06), OL C 74, 1998 3 10.
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a. kompensuoti rinkos nesėkmes, tuo pat metu neiškreipiant konkurencijos;
b. padėti sumažinti neatitikimą tarp teritorijų;
c. padidinti įmonių ir teritorijų konkurencingumą.

Kadangi regioninė pagalba pasirodė esanti veiksminga siekiant pirmojo ir antrojo anksčiau 
nurodytų tikslų, kaip parodė Europos Komisijai žinomi tyrimai, trečiajam tikslui gali prireikti 
selektyvesnės pagalbos, tokios kaip horizontalioji pagalba (moksliniai tyrimai ir technologijų 
plėtra, aplinka, mokymas, užimtumas, MVĮ ir kt.). Tačiau visos šios pagalbos rūšys turėtų 
būti koordinuojamos atsižvelgiant į tikslus ir veiklą bei skirtos siekti sanglaudos tikslų ES 
mastu;

1.3 mano, kad visa pagalba, suteikta konkrečiai sričiai, turėtų sudaryti strateginių regioninės 
plėtros planų dalį, kuriuose projektai, aiškiai skatinantys regioninį vystymąsi, išdėstomi pagal 
prioritetus. Ši pagalba kartu su kitais ekonominiais ir verslo veiksniais turi įtakos bendrovių 
vietos pasirinkimui ir regionų konkurencingumo didinimui;

1.4 laikosi požiūrio, kad sanglaudos politikos srityje pastaraisiais metais pasiekta teigiamų 
rezultatų ir regioninės valstybės pagalbos gairės kartu su daugiasektorinės pagalbos 
pagrindiniams investiciniams projektams gairėmis padėjo įgyvendinti Europos regioninės 
politikos tikslus. Todėl Europos Komisijos vaidmuo stebint valdžios institucijų skirtą pagalbą 
labai svarbus mažiau klestintiems regionams; 

1.5 mano, jog norint pasiekti subalansuotą įvairių ES sričių vystymąsi, reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad Europos regionus galima suskirstyti į dvi grupes pagal dvi pagrindines problemas, su 
kuriomis jie susiduria:

− regionai, turintys konkrečių sunkumų siekiant ekonominio vystymosi ir konvergencijos 
tikslo Europos lygiu;

− regionai su didesnėmis pajamomis ir turtingesni negu anksčiau minėtieji, kuriems reikia 
padidinti konkurencingumą, palyginti su konkurencingesniais Europos regionais, ir 
pasaulio mastu.

a) Pastarųjų metų valstybės pagalbos įvertinimas

Regionų komitetas

1.6 pažymi, kad įvairūs tyrimai parodė, jog pastaraisiais metais pagalbos dydis mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose turėjo tendenciją mažėti, o konkurencingesni regionai didina 
paramą savo įmonėms rengdami įvairias valstybės pagalbos schemas, remdamiesi įvairiomis 
EB sutartyje numatytomis išimtimis. Tai turėjo nepageidaujamą poveikį, pvz., pastebimas 
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regioninės pagalbos efektyvumo sumažėjimas ir bendras viešųjų išlaidų valstybės pagalbai 
padidėjimas Bendrijos lygiu.

b) Taisyklės

Regionų komitetas

1.7 remia bendruosius principus, kuriuos Komisija priėmė siekiant reformuoti valstybės 
pagalbos regionams gaires, būtent:

- Susitelkimą į neturtingiausius regionus (25 narių ES);
- Visų regionų konkurencingumą, kaip numatyta atnaujintoje Lisabonos strategijoje;
- Tęstinumą, kartu užtikrinant sklandų perėjimą nuo dabartinės prie naujosios tvarkos; 

Bet norėtų įtraukti šį naują principą:
- Būsimų struktūrinių fondų programų papildomumas;

1.8 mano, kad regioninės pagalbos gairės numato taisyklių sistemą, kaip koordinuoti kitas 
horizontalios ir sektorinės pagalbos taisykles ir yra atramos taškai atsakant į įvairius 
klausimus, dažnai keliamus taikant valstybės pagalbos taisykles. Kitos valstybės pagalbos 
priemonės turi būti peržiūrimos, kad būtų lengviau pasiektas sanglaudos tikslas ir prisidėta 
prie žemesnio bendro valstybės pagalbos dydžio Bendrijos lygiu, kaip reikalaujama 
Stokholmo ir Barselonos Europos Vadovų Tarybų išvadose; 

1.9 mano, kad Komisijos pasiūlymas įtraukti naujas regioninės pagalbos gaires į reglamentą dėl 
atleidimo nuo pareigos pranešti galėtų padėti aiškinant ir supaprastinant valstybės pagalbos 
taisykles, kaip to norima; tačiau rekomenduoja, kad naujos taisyklės turėtų aiškiai numatyti 
kriterijus, reikalavimus ir ribas, taikomas finansuotinoms investicijoms; 

1.10 mano, kad pasiūlymas įtraukti ES gaires dėl daugiasektorinės pagalbos pagrindiniams 
investiciniams projektams į regioninės pagalbos gaires galėtų padėti supaprastinti taikomas 
taisykles.

c) Naujos ribinės vertės, numatytos Komisijos pasiūlyme

Regionų komitetas 

1.11 atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl didžiausių pagalbos ribinių verčių, pagrįstų 
valstybių narių įsipareigojimu Stokholmo ir Barselonos Europos Vadovų Taryboje; tačiau 
mano, kad pasiūlymas bendrai sumažinti didžiausias pagalbos ribines vertes, Komisijos 
išdėstytas konsultaciniuose dokumentuose, gali būti nesuderinamas – ypač kai kuriuose 
regionuose – atsižvelgiant į ambicingus Lisabonos strategijos tikslus ir su sanglauda 
susijusias pastangas dėl Sąjungos plėtros poveikio; mano, jog tikslą sumažinti bendrą 
pagalbos dydį būtų galima pasiekti būdu, labiau atitinkančiu Europos politinį projektą, 
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perorientuojant pagalbą link selektyvesnių horizontalių sanglaudos kriterijų, kaip buvo 
numatyta Europos Vadovų Tarybos viršūnių susitikime;

1.12 mano, jog didžiausias pagalbos ribines vertes reikėtų mažinti diferencijuotai, atsižvelgiant į 
įvairius kriterijus, darančius poveikį regionų ekonominiam vystymuisi; 

1.13 mano, jog Komisija turėtų numatyti pereinamąsias priemones valstybės pagalbai regionams, 
atitinkančias naują regionų ekonominę padėtį ir naujus Europos sanglaudos politikos tikslus.
Taip regionams, pereinantiems iš vieno statuso į kitą, pagalba būtų mažinama laipsniškai, ir 
ši regioninės plėtros politikos priemonė padėtų palengvinti teisės į valstybės pagalbą 
praradimą; 

1.14 mano, kad ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ES mastu galima pasiekti tik tada, kai 
skirtingomis sąlygomis tvarkomasi skirtingais būdais. Šiuo požiūriu regioninė pagalba galėtų 
kompensuoti nepalankią padėtį, kurioje yra tam tikros Europos vietovės.

Rodikliai: 

1.15 pabrėžia faktą, kad Komisija vis dar skirsto regionus į grupes pagal EB sutarties 87 
straipsnio 3 dalies a punktą, remdamasi bendru vidaus produktu kaip būdu suderinti kriterijus 
ir žemėlapius su Struktūrinių fondų paskirstymo kriterijais; 

1.16 mano, kad regionai, kuriems neteikiama pagalba, turėtų būti skirstomi pagal savo 
konkurencingumą. Siekiant nustatyti konkurencingumo lygį, galima būtų taikyti kitus 
rodiklius, negu tradiciškai taikomi BVP. Jeigu dėl to nebus nukrypta nuo EB sutarties 87 
straipsnio redakcijos ir Europos sanglaudos politikos tikslų, siūloma, kad regiono užimtumo 
lygis taip pat būtų įtrauktas į orientacinių rodiklių sąrašą. Nereikėtų pamiršti, kad rodiklis, 
pagal Lisabonos susitarimus nurodytas kaip tikslas, yra užimtumo lygis. Tačiau Komisija 
galėtų apsvarstyti kitų rodiklių, pavyzdžiui, nedarbo lygio, gyventojų senėjimo ir mokslinių 
tyrimų ir taikomosios veiklos, taikymą;

Grynoji ir (arba) bendroji dotacija: 

1.17 mano, jog Komisijos pasiūlymas remtis didžiausiomis pagalbos procentinėmis vertėmis 
atsižvelgiant į didžiausią dotaciją (kitaip nei ankstesniu laikotarpiu, kai buvo atsižvelgta į 
skirtingas mokesčių sistemas taikant grynosios dotacijos ekvivalento formulę (NGE), užuot, 
kaip teigia Komisija, sumažinus bendrą pagalbos dydį, padidins skirtumus tarp bendrovių 
gautinos pagalbos, atsižvelgiant ne į sanglaudos kriterijus, bet į mokesčių sistemas 
skirtingose šalyse. Čia reikia pažymėti, kad mokesčių našta 25 valstybių narių ES labai 
skiriasi. 

1.18 mano, jog supaprastinimas nėra savaime pakankama priežastis atsisakyti NGE 
apskaičiavimo. Šis apskaičiavimas gautas taikant formulę, dažnai naudojamą dabartiniu 
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programavimo laikotarpiu, per daug neapsunkinančiu pagalbos valdymo. Be to, NGE
formulė turėtų būti naudojama apskaičiuojant tikrąjį valstybės pagalbos poveikį regionų 
vystymuisi.

2. Vietovės, kurioms galėjo būti taikoma išimtis pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies 
a punktą

Regionų komitetas

2.1 pažymi, kad Komisija siūlo sumažinti didžiausias pagalbos viršutines ribas ir diferencijuoti 
pagal tris BVP vienam gyventojui kategorijas, su priemokomis mažoms ir vidutinėms 
įmonėms; siūlo pataisyti šią nuostatą, kad sumažinti bendrą valstybės pagalbą būtų siekiama 
perorientuojant ją į labiau selektyvesnius (horizontalius ir su sanglauda susijusius) kriterijus, 
o ne sumažinant didžiausias pagalbos viršutines ribas; 

2.2 siūlo ypač apsvarstyti šias įvairias situacijas, reikalaujančias specialaus dėmesio4; 

2.3 pritaria Komisijai dėl 87 straipsnio 3 dalies a punkte išdėstytų nuostatų dėl atokiausiems 
regionams nustatytų sąlygų, atsižvelgiant į Sutarties dėl Konstitucijos Europai nuostatas;

2.4 tačiau atkreipia dėmesį, kad Komisija konkrečiai neapsvarstė tokių regionų kaip salų ir 
aukštumų regionų, regionų, kuriuose gyventojų tankumas yra mažas, kaimo ar pasienio 
regionų arba tų, kurie yra paveikti regioninių permainų, kurių struktūrinės sąlygos trukdo 
vystymuisi, padėties;

2.5 nurodo , kad regionai, paveikti statistinio plėtros poveikio, yra įtrauktini pagal 87 straipsnio 3 
dalies a punktą, kol truks programavimo laikotarpis5; primena, kad Komisijos naujosios 
sanglaudos politikos konvergencijos tikslas apima menkiau išsivysčiusias valstybes ir 
regionus, įskaitant regionus, paveiktus statistinio plėtros poveikio;

2.6 mano, kad 75% BVP vienam gyventojui riba, taikoma valstybės pagalbai, turėtų būti 
panaikinta statistinio poveikio paveiktiems regionams,lygiai taip pat, kaip reglamento projekto 
5 straipsnis daro poveikį bendrosioms Struktūrinių fondų nuostatoms. Todėl visiškai sutaps 
konvergencijos tikslas, išdėstytas Komisijos pasiūlytuose teisės aktų projektuose, ir pagalbos 
žemėlapis regioniniais tikslais, kuriame „statistinio poveikio“ regionai skirtųsi nuo kitų 
konvergencijos tikslo regionų ne tokia intensyvia pagalba, atsižvelgiant į mažesnio dydžio 
struktūrinių fondų lėšas, kurias jie gautų.

  
4

Naujosios Sutarties dėl Konstitucijos III-220 straipsnis.

5
Kaip nurodyta RK nuomonėje dėl Trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą (CdR 120/2004).
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2.7 Kitaip šie regionai ir toliau būtų „baudžiami“, nes įtraukus juos į regionų, klasifikuojamų 
pagal 87 straipsnio 3 dalies c arba a punktą, sąrašą pagal dabar taikomas valstybės pagalbą 
reglamentuojančias taisykles, nebus atsižvelgta tik į pagalbos procentinę aukščiausią ribą, 
kaip nurodyta toliau pateiktame 2.12 punkte. Tai lems ir problemas, susijusias su integravimu 
į struktūrinių fondų konvergencijos tikslo intervencinių metodų sistemą, įtraukiant regionus, 
kuriems yra taikomos pagalbos sąlygos, numatytos skirtingose Sutarties 87 straipsnio 
pastraipose.

a) Priemokos tam tikriems regionams:

Regionų komitetas

2.8 mano, kad priemokos taip pat turėtų būti svarstomos ir kitiems regionams, paveiktiems 
gamtinių, geografinių ar demografinių trūkumų:

− kaimo vietovėms;
− pramonės pereinamojo laikotarpio įtakojamoms vietovėms;
− didelių ar nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, 

pavyzdžiui:
• labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams; 
• salų regionams;
• pasienio regionams;
• kalnuotiems regionams.

b) Veiklos pagalba: 

Regionų komitetas 

2.9 nurodo, kad dabartinės regioninės pagalbos gairės numato, jog „išimtiniais atvejais tokios 
pagalbos gali nepakakti pradėti regionų vystymosi procesą, jeigu struktūriniai atitinkamo 
regiono trūkumai yra per dideli. Tik tokiais atvejais regioninė pagalba gali būti papildyta 
veiklos pagalba“6;

2.10 primena, kad aplinkybės, kurias reikia įvertinti nustatant, ar struktūriniai trūkumai yra 
„pernelyg dideli“, nurodomos Sutarties dėl Konstitucijos III-220 straipsnyje; 

2.11 pažymi, kad pasiūlyme dėl naujų regioninės pagalbos gairių panaikinamas bendras 
draudimas veiklos pagalbą skirti atokiausiems ir retai apgyvendintiems regionams. Tačiau 
neminimi kiti aiškūs struktūriniai trūkumai, pavyzdžiui, būdingi saloms, pasienio ar 

  
6

Nacionalinės regioninės pagalbos gairių (98/C74/06), Įvado 5 dalis.
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kalnuotiems regionams. Regionų su nuolatiniais trūkumais atveju būtų tikslinga nereikalauti, 
kad veiklos pagalba būtų mažėjanti ir laikina.

c) Kitos pasekmės regionams, kurie nebeskirstomi pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą

Regionų komitetas 

2.12 pabrėžia faktą, kad nebeskirstant regionų pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą, bus ne tik 
sumažinta pagalbos procentinė dalis, bet įvairiose horizontaliose ir sektorinėse programose 
bus prarastos ir procentinės priemokos, ir tikrų draudimų ar apribojimų išimtys, pavyzdžiui, 
dėl veiklos pagalbos, pagalbos bendrovėms, turinčioms sunkumų, ad hoc pagalba ir kt.;

2.13 ragina Komisiją patikrinti, ar gamtinių, struktūrinių ar demografinių sunkumų turintys 
regionai, kurie daugiau nebus skirstomi pagal 87 straipsnio 3 dalies a punktą, galėtų 
pasinaudoti palankesnėmis sąlygomis, negu yra suteiktos tokiems regionams.

3. Vietovės, kurioms galėtų būti taikoma išimtis pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies 
c punktą

Regionų komitetas

3.1 pritaria nuostatai, kad Komisija nori pakoreguoti gyventojų, gyvenančių regionuose, kuriems 
taikomas 87 straipsnio 3 dalies c punktas, procentą įtraukdama visus regionus, kuriems 
nebetaikomas 87 straipsnio 3 dalies a punktas; tačiau mano, jog statistinio plėtros poveikio 
paveiktiems regionams faktiškai turėtų būti taikomas 87 straipsnio 3 dalies a punktas, ir jie 
neturėtų būti įtraukti į šį skirsnį;

3.2 pakartoja savo raginimą, kad, kaip teigiama RK nuomonėje dėl trečiojo pranešimo dėl 
sanglaudos, „gamtinių sąlygų paveiktiems regionams“ (regionams, nebepatenkantiems į 87 
straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį dėl ekonominio augimo), turėtų būti „taikomas 
perėjimas nuo 87 straipsnio 3 dalies a punkto į 87 straipsnio 3 dalies c punktą pagalbos 
teikimo laikotarpiu“. Šiame perėjimo procese pagalbos diferencijavimą ir intensyvumą 
reikėtų suderinti su pagalba, numatytą statistinio efekto paveiktiems regionams;    

3.3 mano, jog tarp regionų, kuriems taikoma išimtis pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą 
(regionų, anksčiau patekusių į 87 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį), turėtų būti 
apsvarstyti tokie konkretūs atvejai:

− regionai, kurie nebepatenka į 87 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį dėl ekonominių 
priežasčių, kai pasibaigia 3.2 punkte nurodytas pereinamasis laikotarpis; 

− regionai, kurie ne tik nebepatenka į 87 straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį, yra:

− vietovės, kuriose gyventojų tankumas yra mažas;
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− salos, pasienio ar kalnų vietovės;
− kaimo vietovės ir pramonės permainų paveiktos vietovės.

3.4 mano, kad šie regionai turėtų pasinaudoti priemokomis, viršijančiomis didžiausias bendrosios 
pagalbos ribines vertes;

3.5 taip pat prašo, kad teritorijos, atsidūrusios didelėse ekonominėse krizėse, laikinai būtų 
tinkamos gauti pagalbą pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą; tai būtų taikoma situacijoms, 
susijusioms su didelio masto restruktūrizavimo priemonėmis (pvz., didelės bendrovės 
uždarymas prarandant daug darbo vietų);

3.6 taip pat prašo, kad regionai, turintys kai kuriuos iš pirmiau nurodytų trūkumų, kai BVP 
vienam asmeniui yra nedidesnis kaip 100% arba užimtumo lygis yra neįprastai žemas, laikinai 
būtų laikomi tinkamais pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą. Komisija turėtų periodiškai 
peržiūrėti ekonominius regionų rodiklius, siekdama įvertinti regionų tinkamumą gauti pagalbą 
pagal regioninės pagalbos gaires, atsižvelgiant į ekonomikos augimą ir nedarbo lygį; 

3.7 prašo, kad regionai, kuriuose gyventojų tankumas yra mažas, ir salos, kurios nepatenka į 87 
straipsnio 3 dalies a punkto taikymo sritį, būtų įtraukti į tinkamų regionų pagal 87 straipsnio 
3 dalies c punktą sąrašą ir jie galėtų gauti veiklos pagalbą transporto sektoriui, kuri nebūtų 
laikina arba nemažėtų; 

3.8 mano, kad skirtingos kiekvieno regiono problemos turėtų būti vertinamos pagal įvairius 
kriterijus siekiant nustatyti regiono konkurencingumo ir ekonominio augimo potencialą, o 
valstybės pagalba turėtų būti lanksčiai teikiama pagal šiuos kriterijus.

4. Vietovės, kurioms taikomas regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslas 

Regionų komitetas

4.1 pritaria Komisijos sprendimui laikytis teminio požiūrio, o ne paremto pasirinktomis 
geografinėmis vietovėmis, kad būtų pasiektas konkurencijos politikos, regioninės politikos ir 
Lisabonos bei Geteborgo tikslų tarpusavio nuoseklumas;

4.2 atsižvelgdamas į nuostatą, pagal kurią regionai, kuriems netaikomi 87 straipsnio 3 dalies a ir c 
punktai, gali būti laikomi tinkamais horizontaliai pagalbai gauti pagal paskutiniuose Europos 
Vadovų Tarybos susitikimuose nustatytus tikslus, įspėja, kad norint pasiekti regioninės 
politikos tikslų, gali tekti atsižvelgti į ekonominę padėtį ir teritorinius skirtumus;

4.3 todėl siūlo skirstyti regionus pagal jų konkurencingumo lygį, kad horizontali pagalba būtų 
gaunama diferencijuotai;
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4.4 mano, kad siekiant tikro suderinamumo tarp konkurencingumo ir regionų politikos, kriterijai 
teritoriniam regionų, kuriems neteikiama pagalba, skirstymui turėtų būti įtraukti į naująsias 
regioninės pagalbos gaires, ir kad horizontaliose programose būtų sudaromos palankesnės 
sąlygos regionams, kurių konkurencingumo lygis žemesnis, remiantis regioninės pagalbos 
gairėse išdėstyta klasifikacija. Šios palankesnės sąlygos galėtų apimti priemokas, viršijančias 
pagalbos, numatytos horizontaliose programose, ribas;

4.5 atkreipia Komisijos dėmesį į faktą, kad jos paskutiniame pasiūlyme dėl didžiausių regioninės 
pagalbos ribinių verčių vienintelis aptartas procentinis padidėjimas buvo mažoms ir 
vidutinėms įmonėms netinkamuose pagalbai gauti regionuose. Tokia nuostata skiriasi nuo 
nuostatos dėl planuojamo didelio sumažinimo tinkamiems pagalbai gauti regionams (ypač 
įtakotiems statistinio ir natūralaus poveikio); 

4.6 mano, kad Sutartyje apibrėžti sanglaudos politikos tikslai reikalauja skirtingo požiūrio, 
atsižvelgiant į įvairias realiai susiklosčiusias situacijas ir problemas; ragina Komisiją 
kiekvienam regionui nustatyti skirtingas sąlygas pagal jo vystymosi ir konkurencingumo lygį; 

4.7 pabrėžia atvejus, kai pagalbos negaunantys regionai turi sausumos sieną su pagalbą 
gaunančiu regionu; prašo, kad tokiais atvejais, parengiant diferencijuotas didžiausias 
procentines pagalbos dalis kaimyniniams regionams, būtų atsižvelgiama ir į kitus parametrus, 
kuriais remiantis būtų galima palyginti regionų ekonominius ir konkurencinius pajėgumus. 
Tai padėtų užkirsti kelią atvejams, kurių negalima pateisinti atsižvelgiant į Europos 
sanglaudos politiką; 

4.8 ragina nustatyti bendros valstybės pagalbos dydį pagal regionų konkurencingumo lygį. Šis 
skaičius turėtų būti nustatomas pagal BVP vienam gyventojui ar pagal gyventojų skaičių.

5. Regioninės pagalbos ir horizontalios programos

Regionų komitetas

5.1 prašo panaudoti horizontalią pagalbą (moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, aplinka, 
užimtumas, mokymas, MVĮ ir kt.) tiems regionams, kurių ekonominio augimo lygis ar 
konkurencingumas žemesnis, kad būtų pasiekti Lisabonos ir Geteborgo susitikimuose 
numatyti strateginiai tikslai; dėl to, reikėtų ypač pabrėžti įvairių taisyklių, reglamentuojančių 
regioninę ir horizontalią pagalbą, derinimą; 

5.2 prašo apsvarstyti galimybę skirti pagalbą gaunantiems ir jos negaunantiems regionams 
diferencijuotas ir įvairią regionų padėtį atitinkančias priemokas, viršijančias pagalbos ribines 
vertes, numatytas įvairiose horizontaliose pagalbos programose, skiriant ypatingą dėmesį ir 
leidžiant didesnį lankstumą technologinių naujovių centrams;
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5.3 mano, kad de minimis pagalba, nedidelė ar ribotą poveikį Bendrijos prekybai turinti pagalba 
viena negali kompensuoti konkretaus regiono žemo vystymosi lygio; priešingai, ši pagalbos 
rūšis gali būti labiau naudojama šalyse ar regionuose, turinčiuose didesnių finansinių 
pajėgumų ir todėl aukštesnius gerovės rodiklius; 

5.4 todėl siūlo Europos Komisijai išanalizuoti ir atsižvelgti į šios rūšies pagalbos poveikį regionų 
vystymuisi.

6. Sektorinė pagalba ir regioninis vystymasis

Regionų komitetas

6.1 pabrėžia faktą, kad kai kuriuose sektoriuose suteikta pagalba daro ypač didelę įtaką 
ekonominei regionų raidai, pvz., pagalbos transporto sektoriuje atveju; atkreipia dėmesį į
pagalbą pigių skrydžių avialinijoms ir jūrų transportui, galinčią paspartinti regionų, turinčių 
didesnių ekonominių problemų, kurias dažnai sukelia geografinės kliūtys, vystymąsi;

6.2 siūlo dėti konkrečias pastangas šioje srityje, kad visa pagalba, turinti įtakos regionų 
vystymuisi, būtų veiksmingai koordinuojama, siekiant užtikrinti palankias sąlygas sektorinei 
pagalbai, teikiamai menkiau išsivysčiusiuose, mažiau konkurencinguose regionuose;

6.3 pritaria Europos Komisijos pastangoms rengti valstybės pagalbos reguliavimo programą  
bendros ekonominės svarbos paslaugoms. Taip pat pageidaujama, kad mažiau klestintiems 
regionams ir regionams, turintiems rimtų ir nuolatinių gamtinių arba geografinių kliūčių, būtų 
sudaryta palankesnė programa savo bendros ekonominės svarbos paslaugoms plėsti bei tikrai 
aiški ir išsami struktūra paslaugoms, turinčioms didelės ekonominės svarbos, kad atskirtų jas 
nuo paslaugų, kurios tokios svarbos neturi;

6.4 mano, kad išimtis dėl pranešimo apie viešųjų paslaugų kompensavimą turėtų būti taikoma ir 
bendros svarbos paslaugoms, kurios priklauso valdžios institucijų esminio darbo sričiai, 
pirmiausia paslaugoms, susijusioms su būstų suteikimu socialiniai remtiniems asmenims, 
valstybinėmis ligoninėmis, švietimu ir bendrus socialinius interesus tenkinančiomis 
paslaugomis. Komisija turėtų padidinti pranešimų teikimui taikomas ribas. Pranešimą reikėtų 
teikti ex post. Tokia oficiali tvarka neturėtų neigiamo poveikio teikiant esmines paslaugas, 
kurias kitais atvejais būtų trukdoma teikti.

7. Pagalbos rūšys

Regionų komitetas

7.1 primena, kad regioninė pagalba teikiama kaip tiesioginė pagalba investicijoms arba su 
investicijomis susijusio užimtumo pagalba. Tačiau ir kitos paramos priemonės pasirodė 
esančios itin naudingos didinant verslumą ir skatinant našias investicijas ekonominėms 
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sąlygoms pagerinti; tai taikoma dalyvavimui įmonių akciniame kapitale, regioniniams rizikos 
kapitalo fondams, verslo inkubatoriams, garantijoms, prieinama kaina perkamai pramoninės 
paskirties žemei (ypač regionuose, kur ji labai brangi), ir kt.;

7.2 ragina Komisiją apsvarstyti galimybę regioninę pagalbą papildyti naujomis paramos 
formomis, kurios optimizuotų viešųjų lėšų naudojimą ir mažiau veiktų konkurenciją.

8. Pagalba ir perkėlimas

Regionų komitetas

8.1 džiaugiasi galėdamas pažymėti, kad pasiūlyme dėl naujų Bendrijos struktūrinių fondų 
reglamentų nustatomas reikalavimas investicijas skirti septynerius metus, Bendrijos pagalbą 
konfiskuojant, jei bendrovė gavėja persikelia į kitą vietovę prieš baigiantis šiam terminui. 
Tačiau, atsižvelgiant į įvairių sektorių technologinius ypatumus, galėtų būti padaryta išimtis.

9. Pradinės investicijos apibrėžimas

Regionų komitetas

9.1 mano, kad svarbu tvirtinti jau vietovėje įkurtas bendroves ir pritraukti naujas. Todėl 
bendrovėms , jau įsikūrusioms konkrečioje vietovėje ir investuojančioms į plėtrą ir 
konsolidavimą, neturėtų būti taikomas mažiau palankus režimas, palyginti su toje vietovėje 
dar tik įsikuriančiomis bendrovėmis, vykdančiomis panašius investicinius projektus. Be to, 
jeigu parama bus teikiama tik pradiniam įsikūrimui, įmonės galėtų būti skatinamos persikelti;

9.2 mano, kad žemės pirkimo ir parengimo išlaidos įvairiuose regionuose labai skiriasi ir 
priklauso nuo reljefo fizinių ypatumų, todėl, užuot draudus finansuoti su žeme susijusias 
išlaidas, būtų geriau tai riboti proporcingai planuojamai bendrai investicijai regionuose, kur 
žemės pirkimas, parengimas, kt. yra svarbūs veiksniai;

9.3 taip pat siūlo įvesti nematerialių investicijų sistemas ar procentines dalis siekiant riboti 
didžiausią finansavimo dydį, palyginti su visa investicija.

II. Regionų komiteto rekomendacijos

Regionų komitetas ragina:

1. reformuoti regioninę pagalbą ir sumažinti jos bendrą sumą remiantis Stokholmo ir 
Barselonos Vadovų Tarybos nurodymais, bei perorientuoti ją pagal sanglaudos tikslus, 
atsižvelgiant į skirtingą regionų padėtį ir ES nustatytus prioritetus. Regioninės pagalbos 
bendrą dydį galima būtų sumažinti tinkamesnėmis priemonėmis, nei visiems vienodai 
mažinant didžiausias ribines vertes; 
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2. nustatant regioninę pagalbą, reikėtų laikytis grynųjų dotacijų ekvivalento koncepcijos;

3. apsvarstyti pereinamųjų laikotarpių galimybę regionams, kurie iš 87 straipsnio 3 dalies a 
punkte nurodytos grupės perkeliami į 87 straipsnio 3 dalies c punkte numatytą grupę. Šiais 
atvejais siūloma pagalbą taip diferencijuoti, kad šie regionai (statistinio ir natūralaus poveikio 
įtakoti regionai) neturėtų mokėti už šią plėtrą. Taip pat ir regionams, kurie priskiriami 87 
straipsnio 3 dalies c punktui, ir regionams, kurie jam nebepriskiriami, reikėtų sudaryti geresnes 
sąlygas, tačiau būtina atsižvelgti į viršutinę gyventojų skaičiaus ribą, kad būtų skiriama 
regioninė pagalba; 

4. parengti objektyvius kriterijus ir svarius teisinius argumentus regionams klasifikuoti ir 
diferencijuoti regioninę pagalbą pagal sanglaudos tikslus;

5. nustatyti klasifikavimo kriterijus siekiant atsižvelgti į konkrečius kiekvieno regiono ypatumus, 
nepriklausomai nuo geografinės vietovės. Šis klasifikavimas turėtų būti koreguojamas pagal 
kiekvieno regiono nuolatos daromą pažangą; 

6. apsvarstyti procentines priemokas regionams, turintiems gamtinių, demografinių ar 
struktūrinių trūkumų, klasifikuojamiems ir pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą 
ir pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą;

7. apsvarstyti priemokų įtraukimą į horizontalias programas regionams pagal jų vystymosi ir 
konkurencingumo lygį (pagalbą gaunantiems ir jos negaunantiems regionams);

8. koordinuoti regioninės pagalbos gaires su horizontaliąja pagalba ir prioritetiniais Lisabonos 
darbotvarkės tikslais;

9. į regioninės pagalbos gaires įtraukti darnius kriterijus, susijusius su pagalba sektoriams, 
turintiems didžiausią reikšmę regioniniam vystymuisi;

10. Europos Komisiją patikrinti ir išanalizuoti įvairias Europoje susiklosčiusias regionų padėtis, 
kad jos pasiūlymai galėtų būti taip pakoreguoti, kad atitiktų nešališkus kriterijus; 

11. kad pagalba, kurią regionas gali gauti, būtų strateginių regioninės plėtros planų dalis; 

12. apsvarstyti kitus rodiklius, kad būtų įvertinta regionų, ypač pagalbos negaunančių, ekonominė 
padėtis, kaip antai užimtumo lygis;

13. taikyti kitas pagalbos įmonėms formas, kurias lengviau administruoti ir yra pigesnės, 
atsižvelgiant į viešąsias lėšas; 
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14. nustatyti aukštesnes ribas, taikomas pranešimui dėl bendros ekonominės svarbos paslaugų; šis 
pranešimas turėtų būti pateikiamas ex post,atskiriantis nacionalinėse konstitucijoje numatytas 
teises ir kurios nėra ekonominės paslaugos; 

15. atskirai apsvarstyti naujas verslo paramos formas (rizikos kapitalas, garantijos, dalyvavimas 
akciniame kapitale, mokesčių lengvatos ir kt.).

2005 m. liepos 7 d., Briuselis

Regionų komiteto
pirmininkas

Regionų komiteto
generalinis sekretorius

Peter Straub Gerhard Stahl

_____________


