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Vispārējā grupu atbrīvojuma regula  
Informācijas kopsavilkums iedzīvotājiem 

 
Eiropas Komisija pieņem jaunu tiesību aktu, lai vienkāršotu un paātrinātu 
valsts atbalsta kontroli 
 
Dalībvalstis varēs piešķirt valsts atbalsta kategorijas bez iepriekšējas paziņošanas Eiropas 
Komisijai.  
 
 
1. KĀDU IEMESLU VADĪTA KOMISIJA PĀRSKATA VALSTS ATBALSTU? 
 
Valsts atbalsts var sniegt sabiedrībai patiesu labumu, piemēram, uzlabojot apkārtējo vidi, veicinot 
izpēti un attīstību vai uzlabojot mācību iespējas darbiniekiem. Tomēr valsts atbalsts var arī kaitēt: 
tas var palīdzēt neefektīvi strādājošiem uzņēmumiem saglabāt savu vietu tirgū, kas ilgtermiņā 
izraisīs cenu kāpumu patērētājiem. Uzņēmumi var manipulēt ar valstu valdībām, draudot pārcelt 
savus ieguldījumus uz to valsti, kas sniegs lielākas subsīdijas. 
 
Lai nodrošinātu, ka valsts atbalsts kalpo mērķiem, par kuriem panākta vispārēja vienošanās, par 
tā piešķiršanu ir jāpaziņo Komisijai.  Komisija katru gadu saņem vairākus simtus šādu 
paziņojumu, no kuriem daudzi nepārprotami ir paredzēti atzīstamu mērķu sasniegšanai.  
 
2. KĀ JAUNAIS TIESĪBU AKTS PALĪDZ RISINĀT ŠO PROBLĒMU? 
 
Komisija vēlas nodrošināt, ka nepārprotami atbilstīgu valsts atbalstu apstiprina pēc iespējas ātrāk.  
Ar šo jauno tiesību aktu (regulu) automātiski būs apstiprinātas veselas valsts atbalsta kategorijas, 
atbrīvojot tās no paziņošanas pienākuma. Praksē tas nozīmē, ka dalībvalstis var ātrāk piešķirt 
valsts atbalstu.  Tas samazina birokrātiskas formalitātes dalībvalstīm, saņēmējiem un Komisijai.  
 
Tiesību akts vienkāršo jau esošās automātiskā apstiprinājuma procedūras1, apvienojot tās vienā 
tiesību aktā. Tajā paredzēti arī atbrīvojumi jauniem valsts atbalsta veidiem. ES Ministru Padome2 
ir atļāvusi Komisijai pieņemt šāda veida noteikumus.  
 
Tādējādi valsts atbalsta saņēmējiem un dalībvalstīm ir sniegti vienkārši un pārskatāmi noteikumi. 
 
3. KAS GŪST LABUMU NO ŠĪS JAUNĀS REGULAS? 
 
Regulā ir skatīti dažādi pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt izaugsmi un darba vietas Eiropas 
uzņēmumiem un patērētājiem, tostarp: 
 

• Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Mazie uzņēmumi ir viens no 
galvenajiem tautsaimniecības dzinējspēkiem, taču tiem bieži jāsaskaras ar īpašām 
problēmām. Regulā paredzēti dažādi MVU valsts atbalsta veidi: atbalsts ieguldījumiem 

                                                 
1 Pilnīgu esošo noteikumu sarakstu skatīt: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  Padomes Regula Nr. 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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iekārtās vai papildu darbinieku pieņemšanai darbā, atbalsts riska kapitāla veidā, atbalsts 
jauninājumiem, atbalsts intelektuālā īpašuma tiesību izmaksu segšanai.  

 
• Sociālais atbalsts. Papildus atbalstam to darbinieku subsidēšanai, kas strādā pie jauniem 

ieguldījumiem MVU vai atbalstāmos reģionos, ar tiesību aktu apstiprināts atbalsts, ar ko 
palīdz invalīdiem vai citiem darbiniekiem ar īpašām vajadzībām atrast darbu. Regula 
veicina arī atbalstu darbinieku mācībām, no kā labumu gūst gan darba devēji, gan 
darbinieki.  

 
• Reģionālais atbalsts. Ar regulu apstiprināts atbalsts reģionāliem ieguldījumiem 

galvenokārt, ja tas ļauj veidot jaunus uzņēmumus vismazāk attīstītajos reģionos. Lai 
veicinātu turpmākas uzņēmējdarbības iniciatīvas, atbalstāmos reģionos ir atļauts atbalstīt 
uzņēmējus, kas tikko uzsākuši savu darbību.  

 
• Atbalsts vides aizsardzībai. Regula ļauj iestādēm vieglāk piešķirt ievērojamu skaitu tādu 

atbalsta pasākumu, kas veicina vides aizsardzību vai vēršas pret klimata pārmaiņām; cita 
starpā tas ir atbalsts, ar ko veicina ieguldījumus enerģijas taupīšanā vai ieguldījumus 
atjaunojamos enerģijas avotos, un atbalsts vides nodokļa samazinājuma veidā.  

 
• Atbalsts sieviešu uzņēmējdarbībai. Vidējie rādītāji par sieviešu iesaistīšanos 

uzņēmējdarbībā ir zemāki salīdzinājumā ar jaunajiem uzņēmējiem – vīriešiem.  Tas kavē 
Kopienas ekonomisko attīstību. Tāpēc regulā pirmo reizi paredzēti pasākumi bērnu 
aprūpei un vecāku aprūpes izmaksu segšanai, un ar to ir atļauts atbalstīt mazos 
uzņēmumus, kuru īpašnieces vai vadītājas ir sievietes.  

 
• Atbalsts pētniecībai, attīstībai un jauninājumiem. Regulā paredzēts apstiprinājums 

pasākumu klāstam, kas cita starpā ietver arī atbalstu pētniecības un attīstības projektiem 
un atbalstu pasākumiem, ar ko atbalsta jaunas inovatīvas sabiedrības.    

  
4. KAD JAUNAIS TIESĪBU AKTS STĀSIES SPĒKĀ? 
 
Tiesību akts ir pieņemts 7. jūlijā, un tas būs tieši piemērojams. To būs jāpublicē ES Oficiālajā 
Vēstnesī 2008. gada jūlijā, un tas stāsies spēkā 20 dienas pēc publikācijas.  
 


