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Általános csoportmentesítési rendelet  
Összegzés az európai polgárok számára 

 
Az Európai Bizottság az állami támogatások ellenőrzését leegyszerűsítő és 
meggyorsító új jogszabály elfogadására készül 
 
Ennek célja az, hogy a tagállamok az Európai Bizottságnak szóló előzetes bejelentés nélkül 
nyújthassanak meghatározott kategóriákba tartozó állami támogatásokat.  
 
 
1. MELY OKBÓL ELLENŐRZI A BIZOTTSÁG AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKAT? 
 
Az állami támogatások a társadalom szempontjából valódi hasznot jelentenek, példádul a 
környezet állapotának javítása, a kutatás és fejlesztés ösztönzése, illetve az alkalmazottak 
szélesebb körű képzésének lehetővé tétele révén. Az állami támogatásnak azonban káros hatásai 
is lehetnek: hozzájárulhat a nem eléggé hatékony vállalatok életben maradásához, ami hosszú 
távon a fogyasztói árak emelkedését eredményezheti. Emellett a vállalatok kijátszhatják egymás 
ellen a kormányokat, azzal fenyegetve őket, hogy beruházásaikat a nagyobb támogatást ígérő 
országba helyezik át. 
 
Az állami támogatásokat be kell jelenteni a Bizottságnak, hogy ellenőrizni lehessen azok 
hozzájárulását a közös, egyeztetett célkitűzésekhez. A Bizottság évente több száz ilyen 
bejelentést kap, amelyek jelentős részben valóban támogatandó célkitűzésekre irányulnak.  
 
2. HOGYAN JÁRUL HOZZÁ AZ ÚJ JOGSZABÁLY EZEN PROBLÉMA MEGOLDÁSÁHOZ? 
 
A Bizottság biztosítani kívánja, hogy a közös piaccal egyértelműen összeegyeztethető 
támogatások a lehető leghamarabb megkapják a jóváhagyást. Az új jogszabály (rendelet) 
automatikus, bejelentési kötelezettség nélküli jóváhagyást biztosít bizonyos meghatározott típusú 
támogatásoknak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tagállamok gyorsabban tudnak 
támogatásokat odaítélni.  Ez a tagállamok, a kedvezményezettek és a Bizottság szempontjából is 
csökkenti a bürokráciát.  
 
A jogszabály azáltal egyszerűsíti a létező automatikus jóváhagyási rendszereket1, hogy egy 
egységes jogszabályba vonja össze őket. Egyszersmind mentesítést ad bizonyos új típusú 
támogatások számára. Az EU Miniszteri Tanácsa és az Európai Parlament engedélyezte a 
Bizottságnak2 ilyen típusú rendeletek elfogadását.  
 
Ez a kedvezményezettek és a tagállamok számára is egyszerű, átlátható szabályokat biztosít. 
 
3. KIK AZ ÚJ RENDELET KEDVEZMÉNYEZETTJEI? 
 

                                                 
1 A hatályos rendeletek listáját lásd itt: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  A Tanács 994/1998/EK rendelete.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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Az európai vállalkozások és fogyasztók számára a növekedést és a foglalkoztatást biztosítani 
hivatott szabályozás által felölelt intézkedések többek között az alábbiakat tartalmazzák: 
 

• kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújtott támogatás: A kisvállalkozások a 
gazdaság egyik fontos húzóerejét jelentik, azonban gyakran speciális problémákkal 
találják szembe magukat. A rendelet különféle típusú támogatásokat engedélyez a kkv-
knak: gépekbe/berendezésekbe történő beruházásokra és pótlólagos munkaerő 
alkalmazására nyújtott támogatások, kockázati tőke formájában nyújtott támogatás, 
innovációs támogatás, a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos költségek fedezésére nyújtott 
támogatás.    

 
• Szociális támogatás: a kkv-knél új beruházásokon, illetve támogatott régiókban 

foglalkoztatott munkaerő támogatását lehetővé tevő támogatáson túl a jogszabály 
engedélyezi a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő munkavállalóknak hagyományos 
munkahely kereséséhez nyújtott támogatást. A rendelet szintén támogatást biztosít a 
foglalkoztatottak képzéséhez, amely a munkaadók és a munkavállalók számára egyaránt 
haszonnal jár.  

 
• Regionális támogatás: A rendelet alapvetően abban az esetben engedélyezi a regionális 

beruházási támogatást, ha a leghátrányosabb helyzetű régiókban megvalósított új 
létesítmények létrehozásáról van szó. A támogatott régiókban az újonnan létrehozott 
vállalkozások is támogathatók a további vállalkozói kezdeményezések ösztönzése 
érdekében.    

 
• Környezetvédelmi támogatás: A rendelet ösztönzi a hatóságokat, hogy egy sor fontos 

támogatási intézkedést vessenek be, melyek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás 
problémáinak megoldását célozzák: (többek között) az energiatakarékossági célú és a 
megújuló energiaforrásokra irányuló beruházások előmozdítását célzó támogatások, 
valamint a környezetvédelmi adócsökkentés formájában nyújtott támogatás.  

 
• Női vállalkozóknak nyújtott támogatás: A nők által alapított új vállalkozások száma 

átlagban alacsonyabb, mint a férfiak által alapított vállalkozásoké. Ez azonban útját állja a 
Közösség gazdasági fejlődésének. Ezért a rendelet első alkalommal tartalmaz 
rendelkezéseket a gyermekgondozás és a szülői szabadság alatt nyújtott ellátás 
költségeinek térítéséről, és lehetővé teszi a nők tulajdonában és irányításával működő 
kisvállalkozások támogatását.  

 
• A kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) céljára nyújtott támogatás: A rendelet egy 

sor intézkedést engedélyez, így többek között a K+F projektekhez nyújtott támogatást, 
valamint a kezdő innovatív vállalkozások számára nyújott támogatási intézkedéseket.    

  
4. MIKOR LÉP HATÁLYBA AZ ÚJ JOGSZABÁLY? 
 
A jogszabályt július 7-én fogadták el, azonnali hatállyal, 2008 július folyamán fogják közzétenni 
az EU Hivatalos Lapjában, és a kihirdetéstől számított 20 napon lép hatályba.  
 


