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Bendrasis bendrosios išimties reglamentas  
Santrauka piliečiams 

 
Europos Komisija priima naują teisės aktą, kuriuo siekiama supaprastinti ir 
pagreitinti valstybės pagalbos kontrolę 
 
Valstybės narės galės skirti įvairių rūšių valstybės pagalbą iš anksto nepranešusios Europos 
Komisijai.  
 
 
1. KODĖL KOMISIJA KRUOPŠČIAI TIKRINA VALSTYBĖS PAGALBĄ? 
 
Valstybės pagalba gali būti iš tiesų naudinga visuomenei, pavyzdžiui, taip gerinama aplinkos 
apsauga, skatinami moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra arba sudaromos sąlygos 
nuodugnesniam darbuotojų mokymui. Tačiau valstybės pagalbos poveikis gali būti ir 
kenksmingas: ji gali padėti neveiksmingoms įmonėms likti rinkoje, o dėl to ilgainiui gali padidėti 
kainos vartotojams. Įmonės taip pat gali kiršinti šalių vyriausybes, grasindamos perkelti 
investicijas į didžiausiais subsidijas teikiančią šalį. 
 
Siekiant užtikrinti, kad valstybės pagalba būtų prisidedama prie bendrai sutartų tikslų 
įgyvendinimo, apie ją turi būti pranešta Komisijai. Kiekvienais metais Komisija gauna šimtus 
tokių pranešimų apie pagalbą. Daugeliu atvejų akivaizdžiai siekiama pagirtinų tikslų.  
 
2. KAIP NAUJASIS TEISĖS AKTAS PADEDA SPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ? 
 
Komisija siekia užtikrinti, kad akivaizdžiai suderinama pagalba būtų kuo greičiau patvirtinta. 
Pagal naująjį teisės aktą (reglamentą) įvairių rūšių pagalba bus tvirtinama automatiškai, 
nesilaikant pranešimo reikalavimo. Praktiškai tai reiškia, kad valstybės narės pagalbą galės skirti 
greičiau. Šitaip sumažėja valstybės narės, pagalbos gavėjo ir Komisijos biurokratinė našta.  
 
Šiuo teisės aktu supaprastinama ir į vieną teisės aktą sujungiama dabartinė automatiško 
patvirtinimo tvarka1. Juo taip pat panaikinamas kai kurioms pagalbos rūšims galiojantis 
pranešimo reikalavimas. Teisę priimti tokio pobūdžio reglamentus Komisijai suteikė ES Ministrų 
Taryba2.  
 
Taigi pagalbos gavėjai ir valstybės narės gali remtis aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis. 
 
3. KAM NAUDINGAS NAUJASIS REGLAMENTAS? 
 
Reglamente numatytos verslo įmonėms ir vartotojams naudingą augimą ir darbo vietų kūrimą 
užtikrinsiančios įvairios priemonės: 
 

                                                 
1 Išsamų šiuo metu galiojančių reglamentų sąrašą galima rasti 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm.  
2 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Mažosios įmonės yra viena 
pagrindinių ūkio varomųjų jėgų, tačiau joms dažnai kyla specifinių problemų. Pagal 
reglamentą numatoma MVĮ skirti įvairaus pobūdžio pagalbą: pagalbą įrangai įsigyti arba 
papildomiems darbuotojams įdarbinti, pagalbą rizikos kapitalo forma, pagalbą 
inovacijoms diegti, pagalbą su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms 
dengti.  

 
• Socialinė pagalba. Be pagalbos, skirtos darbuotojų, siekiančių pritraukti naujas 

investicijas į MVĮ arba į remiamus regionus, užmokesčiui kompensuoti, pagal teisės aktą 
leidžiama pagalba, kuria padedama neįgaliems arba palankių sąlygų neturintiems 
darbuotojams rasti darbą įprastoje darbo rinkoje. Pagal reglamentą taip pat palankiai 
vertinama pagalba darbuotojams mokyti, o tai naudinga ir darbdaviams, ir darbuotojams.  

 
• Regioninė pagalba. Reglamentu leidžiama regioninė investicinė pagalba, ypač sudaranti 

sąlygas kurti naujas įmones regionuose, kuriuose nepalankiausios sąlygos. Remiamuose 
regionuose pagalba įsteigtoms naujoms įmonėms taip pat leidžiama, kad būtų skatinamos 
tolesnės verslumo iniciatyvos.  

 
• Pagalba aplinkos apsaugai. Reglamentu valdžios institucijoms sudaromos sąlygos skirti 

įvairias pagalbos priemones aplinkos apsaugos arba klimato kaitos problemoms spręsti: 
pagalba, kuria skatinamos investicijos į energijos taupymą arba investicijos į 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pagalba aplinkos apsaugai mokesčių lengvatų forma 
ir kt.  

 
• Pagalba moterų verslumui didinti. Moterų steigiamų įmonių vidutiniškai yra mažiau 

negu vyrų steigiamų įmonių. Tai stabdo Bendrijos ekonominį vystymąsi. Todėl 
reglamente pirmą kartą numatytos priemonės vaikų ir tėvų priežiūros išlaidoms atlyginti ir 
sudaromos sąlygos remti mažas įmones, kurių savininkės ir vadovės yra moterys.  

 
• Pagalba moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir inovacijoms. Reglamente 

numatyta tvirtinti įvairias priemones, įskaitant pagalbą mokslinių tyrimų ir plėtros 
projektams ir pagalbos priemones įsteigtoms naujoms novatoriškoms įmonėms remti.  

  
4. KADA ĮSIGALIOS NAUJASIS TEISĖS AKTAS? 
 
Teisės aktas priimtas liepos 7 d. ir įsigalios tiesiogiai. Jis turėtų būti paskelbtas Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje 2008 m. liepos mėn. o įsigalios po 20 dienų. 


