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Üldine grupierandi määrus  
Kokkuvõte üldsusele 

 
Euroopa Komisjon võtab riigiabi kontrolli lihtsustamiseks ja kiirendamiseks 
vastu uue määruse 
 
Liikmesriigid saavad võimaluse anda teatavat liiki riigiabi, ilma et nad peaksid sellest 
kõigepealt Euroopa Komisjoni teavitama.  
 
 
1. MIS PÕHJUSEL KOMISJON RIIGIABI ANALÜÜSIB? 
 
Riigiabi võib ühiskonnale suurt kasu tuua, sest selle abil saab parandada keskkonda, kannustada 
teadus- ja arendustegevust ning pakkuda töötajatele rohkem koolitust. Siiski võib riigi toetusel 
olla ka kahjulik mõju: see võib aidata turul püsida ebatõhusatel ettevõtjatel, mis pikemas 
perspektiivis toob tarbijate jaoks kaasa hinnatõusu. Samuti saavad ettevõtjad valitsustega 
manipuleerida, näiteks ähvardada viia oma investeeringud üle riiki, kus antakse suurimaid 
toetusi. 
 
Riigiabist tuleb komisjoni teavitada selleks, et tagada selle kooskõla ühiselt kokkulepitud 
eesmärkidega. Komisjon saab aastas sadu teatisi, millest paljudel on kahtlemata kiiduväärt 
eesmärk.  
 
2. KUIDAS AITAB UUS MÄÄRUS PROBLEEME LAHENDADA? 
 
Komisjon soovib tagada, et abi, mis on ilmselgelt ühisturuga kokkusobiv, kiidetaks heaks 
võimalikult kiiresti. Uue määruse kohaselt võib ilma teatamiskohustuseta automaatselt heaks kiita 
terved abiliigid. Praktikas tähendab see seda, et liikmesriigid saavad abi anda senisest kiiremini. 
Seeläbi vähendatakse bürokraatiat nii liikmesriigi, abisaaja kui ka komisjoni jaoks.  
 
Uue määrusega lihtsustatakse seniseid automaatse heakskiidu eeskirju,1 konsolideerides need 
ühte õigusakti. Samuti vabastatakse teatamiskohustusest uusi abiliike. Sellist liiki määrusi võib 
komisjon vastu võtta Euroopa Liidu Nõukogu volitusel2.  
 
Seeläbi nähakse abisaajatele ja liikmesriikidele ette lihtsad ja selged eeskirjad. 
 
3. KES SAAB UUEST MÄÄRUSEST KASU? 
 
Määrus sisaldab mitmesuguseid meetmeid, mis on ette nähtud Euroopa ettevõtjatele ja tarbijatele 
majanduskasvu ja töökohtade tagamiseks, sealhulgas: 
 

                                                 
1 Seniste õigusnormide täielik loetelu on esitatud järgmisel veebilehel: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2 Nõukogu määrus nr 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd): väikeettevõtted on üks 
majanduse käivitavaid jõude, kuid sageli puutuvad nad kokku spetsiifiliste 
probleemidega. Uus määrus võimaldab VKEdele anda erinevat liiki abi: abi masinaparki 
investeerimiseks või lisatööjõu värbamiseks, riskikapitali vormis antav abi, 
innovatsiooniabi ja intellektuaalomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi. 

 
• Sotsiaalabi: lisaks abile, mis võimaldab toetada VKEdes või abistatavates piirkondades 

uute investeeringutega tegelevaid töötajaid, kiidetakse määrusega heaks ka abi, mis aitab 
puudega töötajatel ja muudel ebasoodsas olukorras olevatel inimestel leida klassikalisi 
töökohti. Määrus soodustab ka abi andmist töötajate koolituseks, millest saavad kasu nii 
tööandja kui ka töövõtja.  

 
• Regionaalabi: määrusega kiidetakse heaks investeeringuteks ettenähtud regionaalabi, 

eriti kui selle kaudu võimaldatakse luua uusi ettevõtteid ebasoodsaimas olukorras olevates 
piirkondades. Abistatavates piirkondades antakse ettevõtlusalgatuste ergutamiseks abi ka 
äsja loodud ettevõtetele.  

 
• Keskkonnaabi: määrusega hõlbustatakse ametiasutustel mitmesuguse keskkonnakaitset 

või kliimamuutuse ohjeldamist soodustava abi andmist:  muu hulgas abi, millega 
edendatakse investeeringuid energia säästvasse kasutamisse või taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtmisse, ja keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi.   

 
• Naisettevõtlusele antav abi: naiste loodud uute ettevõtete arv on meeste loodutega 

võrreldes väiksem. See asjaolu takistab ühenduse majanduse arengut. Seepärast sisaldab 
määrus esimest korda meetmeid lapsehoolduskulude katmiseks ja võimaldab toetada 
naistele kuuluvaid ja naiste juhitavaid väikeettevõtteid.  

 
• Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi: määrus lubab anda abi 

teadus- ja arendustegevuse projektidele ning näeb ette abimeetmed uute innovatiivsete 
ettevõtete toetamiseks.    

  
4. MILLAL UUS MÄÄRUS JÕUSTUB? 
 
Määrus võeti vastu 7. juulil ja sellel on vahetu õigusmõju. Määrus tuleks avaldada Euroopa Liidu 
Teatajas 2008. aasta juulis ja see jõustub kahekümnendal päeval pärast avaldamist.  
 


