
 
 

ELi RIIGIABIPOLIITIKA: üldine grupierandi määrus 
Määrust kohaldatakse 29. augustist 2008 kuni 31. detsembrini 2013 
 
 

 

Eesmärgid 
 

Riigiabi lihtsustamine ja parem suunamine majanduskasvu 
ja töökohtade tagamiseks. Automaatne heakskiit 26 liiki 
abimeetmete puhul, nii et liikmesriigid säästaksid riigiabi 
andmisel aega.  
 
 

 Kõnealuse uue määrusega (üldine grupierandi määrus) vähendatakse riigiabi andmisega 
seotud bürokraatiat, suurendades 26ni nende riigiabi meetmete liikide arvu, millest komisjoni ei 
ole vaja eelnevalt teavitada. Lisaks sellele konsolideeritakse ühte teksti ja ühtlustatakse viies eri 
määruses sisalduva eeskirjad.    
 
 Kõnealused 26 riigiabiliiki on sellised, mis aitavad tegelikkuses kaasa töökohtade loomisele ja 

Euroopa konkurentsivõime parandamisele. Lisaks ametiasutuste ja komisjoni halduskoorma 
vähendamisele julgustatakse määrusega liikmesriike kasutama oma piiratud vahendeid kõige 
tõhusamal viisil.  
 

 Kõnealune üldise grupierandi määrus on oluline väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, 
sest kõiki määrusega hõlmatud 26 abiliiki võib kohaldada VKEde suhtes ja mõned on 
konkreetselt nendele mõeldud.  

 
 
………………………. 
 

„Nende eeskirjadega nähakse ette selge raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel anda ilma komisjoni sekkumiseta abi, 
mis on suunatud töökohtade loomisele, konkurentsivõime suurendamisele ja keskkonna parandamisele. Seepärast 

täidab komisjon oma kohustusi kooskõlas riigiabi tegevuskavaga ja väikeettevõtluse algatusega (Small Business Act), et 
liikmesriigid saaksid asjakohast riigiabi anda lihtsamalt ja kiiremini,”  

 

Neelie Kroes – Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Üldise grupierandi määruse üldpõhimõtted 
 
 Selleks et abi kuuluks ühte üldise grupierandi määruses nimetatud 26 abiliiki, peab see vastama 

teatavatele tingimustele, millega tagatakse, et abiga kaasnevad uued tegevused, mis ilma abita ei oleks 
aset leidnud, ja et see soodustab majanduse arengut ilma konkurentsi põhjendamatu moonutamiseta. 
 
 Kui need tingimused on täidetud, võib liikmesriik abi anda otse, ilma komisjoni eelnevalt teavitamata. 

Liikmesriigid peavad komisjoni teavitama alles pärast abi andmist, kasutades selleks lihtsat teabelehte. 
 
 Määrust kohaldatakse „läbipaistvate” abi vormide suhtes, s.t toetused ja intressitoetused, laenud, mille 

brutoekvivalendi puhul võetakse arvesse viitemäära, tagatiskavad, fiskaalmeetmed (kindlaksmääratud 
ülempiiriga) ja teatavat liiki tagasimakstavad ettemaksud.  
 
 Üldist grupierandi määrust kohaldatakse peaaegu kõigi majandusvaldkondade suhtes, välja arvatud 

kalandus ja akvakultuur, põllumajandus ja teatavad söevaldkonna osad. Määrust ei kohaldata 
regionaalabi suhtes terase, laevaehituse ja sünteeskiuvaldkonnas ega konkreetsetele majandusharudele 
suunatud regionaalabi kavade suhtes. Seda ei kohaldata ka ekspordiga seotud tegevuse suhtes ega sellise 
abi suhtes, millega võidakse soodustada kodumaiste toodete kasutamist importtoodete asemel. Määrust ei 



kohaldata suurtele ettevõtjatele antava sihtotstarbelise üksikabi suhtes (erand ei hõlma investeeringuteks 
ettenähtud regionaalabi ja tööhõivealast abi). 
 
 Üldise grupierandi määruse kohaste eri meetmete kumuleerimine on võimalik niikaua kui abi antakse 

eristatavate abikõlblike kulude katteks. Kumulatsioon ei ole lubatud osaliselt või täielikult kattuvate kulude 
puhul, juhul kui sellise kumulatsiooni korral ületatakse üldise grupierandi määruse alusel lubatud kõrgeim abi 
osatähtsus. 
 
 Üldise grupierandi määruse reguleerimisalast välja jääv abi on jätkuvalt lubatud. Nende suhtes kehtib 

endiselt tavapärane teatamiskohustus ja komisjon käsitleb esitatud teatisi kehtivate suuniste ja raamistike 
alusel. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Üldise grupierandi määruse alusel lubatud abi liigid 
 
Üldise grupierandi määruse alusel võib kuni määruses kehtestatud maksimumsummani anda järgmist abi. 
 

2.1      VKEdele mõeldud abi 
 
Abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele 
Lisaks abiliikidele, mis on mõeldud kõikidele ettevõtjatele, on välja töötatud abiliigid, mis on suunatud 
VKEdele, et aidata neil toime tulla konkreetsete turutõrgetega.  
VKEdele võib toetust anda nende eri arenguetappides.   

 VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi  
 VKEde nõustamiseks mõeldud abi 
 VKEdele messidel osalemiseks antav abi  

 
Riskikapitali vormis antav abi 
Riskikapital on VKEde rahastamiseks oluline vahend. Üldise grupierandi määrusega vabastatakse 
teatamiskohustusest riskikapitaliks mõeldud abi, mis antakse selliste erakapitali investeerimisfondide 
loomiseks, milles riik on partner, investor või osaline, isegi juhul, kui ta on seda vähem soodsatel tingimustel 
kui muud investorid. Investeerimisfond võib 12 kuu jooksul investeerida ühte sihtettevõtjasse kuni 1,5 miljonit 
eurot. 
 
Naisettevõtluse soodustamiseks mõeldud abi 
Üldise grupierandi määruse alusel võivad liikmesriigid toetada hiljuti naisettevõtjate loodud 
väikeettevõtteid, et kõnealused ettevõtjad suudaksid toime tulla konkreetsete turutõrgetega (eelkõige 
juurdepääs rahastamisele). Määrus võimaldab anda abi mitmesuguste tegevuskulude, sealhulgas 
lapsehoolduskulude hüvitamiseks. 
 

2.2      Kõikidele ettevõtjatele antav abi 
 
Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi 
Lisaks traditsioonilisele teadus- ja arendustegevuseks antavale abile hõlmab üldise grupierandi määrus ka 
mitmeid innovatsiooni abimeetmeid, et soodustada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, suurendades 
teadus- ja arendustegevusele ja innovatsioonile mõeldud summasid. 
 

 Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi  
 Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi  
 VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi  
 Noortele innovatiivsetele ettevõtjatele antav abi 
 Innovatsiooni nõuandeteenuste ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi 
 Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi  
 Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi 

 
Keskkonnakaitseks antav abi  
Üldise grupierandi määrusega hõlbustatakse riiklikel ametiasutustel mitmesuguse keskkonnakaitset ja 
kliimamuutuse ohjeldamist soodustava abi andmist.  
 



 Abi investeeringuteks, mis võimaldavad ettevõtjatel teha ühenduse 
keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rohkem  
 Abi selliste transpordivahendite soetamiseks, mis vastavad ühenduse keskkonnanormatiividest 

rangematele normidele  
 Abi, mida antakse VKEdele nende varaseks vastavusseviimiseks tulevaste ühenduse 

keskkonnanormatiividega  
 Abi energia säästva kasutamise meetmetesse investeerimiseks 
 Abi kõrge tõhususastmega koostootmisse investeerimiseks 
 Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks 

investeeringuteks ettenähtud abi 
 Abi keskkonnauuringuteks 
 Keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi 

 
Regionaalabi 
Regionaalabiga edendatakse ELi majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, sest see on 
suunatud ebasoodsas olukorras olevate piirkondade mahajäämuse vähendamisele.  
 

 Investeeringuteks ettenähtud ja tööhõivealane regionaalabi  
 Abi abistatavates piirkondades äsja loodud väikeettevõtetele  

 
Koolitusabi 
Määruse alusel võib abi anda nii üld- kui ka erikoolituseks. 
 

 
Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate värbamise soodustamiseks antav abi 
Üldise grupierandi määrus hõlmab abi, mida antakse ettevõtjatele, soodustamaks puudega töötajate või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate värbamist.  
 

 Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi  
 Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi  
 Puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks antav abi  

 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Kuidas saada üldise grupierandi määrusega lubatud riigiabi? 
 
Üldise grupierandi määrust kohaldatakse liikmesriikide, mitte komisjoni antava abi suhtes. Sellise abi 
saamiseks peavad ettevõtjad ühendust võtma ametiasutustega riiklikul või piirkondlikul ja kohalikul tasandil. 
 
 

     
 
 
 
 

Üldise grupierandi määruse terviktekst: 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks 

ELT L 241, 9.8.2008, lk 3 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Täpsema teabe saamiseks kõnealuse määruse kohta võib ühendust võtta Euroopa Komisjoni 

konkurentsi peadirektoraadi riigiabipoliitika ja kontrolli üksusega A3.   
 
 

Muu teave riigiabi eeskirjade kohta: 

Käsiraamat. Ühenduse riigiabi eeskirjad 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Riigiabi eeskirjade käsiraamat VKEdele 
 (avaldatakse varsti) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html


Riigiabi: ülevaade võimalustest, mida pakuvad ELi eeskirjad 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Riigiabi: korduma kippuvad küsimused ELi eeskirjade kohta 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

