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Uredba o splošnih skupinskih izjemah  
Povzetek za državljane 

 
Evropska komisija je sprejela nov zakon za poenostavitev in pospešitev 
nadzora državne pomoči 
 
Države članice bodo lahko dodeljevale celotne kategorije državne pomoči, ne da bi jih prej 
priglasile Evropski komisiji.  
 
 
1. ZAKAJ KOMISIJA PREGLEDUJE DRŽAVNO POMOČ? 
 
Državna pomoč lahko ima dejanske koristi za družbo, na primer z izboljševanjem okolja, 
spodbujanjem raziskav in razvoja ali z omogočanjem boljšega usposabljanja zaposlenih. Vendar 
ima državna pomoč lahko tudi škodljive posledice, saj lahko pomaga neučinkovitim podjetjem, 
da ostajajo na trgu, kar bo dolgoročno povzročilo povišanje cen za potrošnike. Podjetja lahko tudi 
z grožnjo, da bodo premaknila svoje naložbe v tisto državo, ki zagotavlja najvišje subvencije, 
spodbudijo tekmovanje med vladami. 
 
Državno pomoč je treba priglasiti Komisiji, da lahko ta prispeva k ciljem, ki so bili skupno 
dogovorjeni. Komisija prejme vsako leto več sto takih priglasitev, med katerimi jih je veliko 
jasno usmerjenih k hvalevrednim ciljem.  
 
2. KAKO BO NOVI ZAKON POMAGAL PRI REŠEVANJU TEGA PROBLEMA? 
 
Komisija želi zagotoviti, da se jasno združljiva pomoč odobri, kakor hitro je mogoče. Ta novi 
zakon (uredba) bo samodejno odobril celotne kategorije pomoči brez obveznosti priglasitve. V 
praksi to pomeni, da bodo države članice lahko hitreje dodeljevale pomoč. To skrajšuje upravne 
postopke za države članice, upravičence in Komisijo.  
 
Zakon poenostavlja obstoječe ureditve samodejnih odobritev1 in jih združuje v en zakon. Prav 
tako izvzema nove vrste pomoči. Svet ministrov EU2 je Komisiji dovolil sprejeti tovrstne uredbe.  
 
Uredba zagotavlja preprosta in pregledna pravila za upravičence in države članice. 
 
3. KOMU KORISTI TA NOVA UREDBA? 
 
Med različnimi ukrepi, vključenimi v Uredbo in namenjenimi zagotavljanju rasti in delovnih 
mest za evropska podjetja in potrošnike, so: 
 

• Pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP): mala podjetja so ena od glavnih 
gonilnih sil v gospodarstvu, a se pogosto soočajo s posebnimi težavami. Uredba dovoljuje 
različne vrste pomoči za MSP: pomoč za naložbe v stroje ali za najemanje dodatnih 

                                                 
1 Za popoln seznam obstoječih uredb: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm.  
2 Uredba Sveta št. 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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delavcev, pomoč v obliki rizičnega kapitala, pomoč za inovacije, pomoč za kritje stroškov 
v zvezi s pravicami intelektualne lastnine.  

 
• Socialna pomoč: razen pomoči, ki omogoča subsidiranje zaposlenih na področju novih 

naložb v MSP ali v regijah, ki prejemajo pomoč, zakon odobrava pomoč, ki pomaga 
invalidom ali drugače prikrajšanim delavcem, da najdejo ustrezno službo. Uredba je tudi 
naklonjena pomoči za usposabljanje delavcev, ki koristi delodajalcem in zaposlenim.  

 
• Regionalna pomoč: Uredba odobrava regionalno pomoč za naložbe predvsem, ko 

omogoča ustanovitev novih podjetij v najbolj prikrajšanih regijah. V regijah, ki prejemajo 
pomoč, se omogoča pomoč novoustanovljenim podjetjem, da bi se spodbudile nadaljnje 
podjetniške pobude.  

 
• Okoljska pomoč: Uredba omogoča organom lažje dodeljevanje večjega števila ukrepov 

pomoči, ki dajejo prednost varstvu okolja ali spopadanju s podnebnimi spremembami: 
pomoč za spodbujanje naložb v varčevanje z energijo ali naložb v obnovljive vire energije 
in med drugim pomoč v obliki znižanj okoljskih dajatev.  

 
• Pomoč ženskemu podjetništvu: povprečno število podjetij, ki jih ustanovijo ženske, je 

nižje v primerjavi z moškimi. To škodi gospodarskemu razvoju Skupnosti. Uredba zato 
prvič uvaja ukrepe v korist stroškov za otroško in starševsko varstvo ter omogoča podporo 
malim podjetjem, ki so v lasti žensk ali ki jih te vodijo.  

 
• Državna pomoč za raziskave, razvoj in inovacije: Uredba vključuje odobritve za vrsto 

ukrepov, med drugim pomoč za projekte na področju raziskav in razvoja, ter ukrepe 
pomoči, ki podpirajo mlada inovativna podjetja.  

  
4. KDAJ BO NOVI ZAKON ZAČEL VELJATI? 
 
Zakon je bil sprejet 7. julija in bo imel neposreden učinek. V Uradnem listu EU bo predvidoma 
objavljen julija 2008 in začeti veljati 20 dni kasneje.  
 


