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Teatis lihtsustatud menetluse kohta teatavate riigiabi liikide käsitlemisel  
Kokkuvõte kodanikele 

 
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku lihtsustada teatavate riigiabi liikide 
käsitlemise menetlust 
 
Liikmesriigid peaksid saama selgete juhtude korral heakskiitva otsuse kiirendatud korras 
ühe kuu jooksul pärast teatamist  
 
 
1. MIKS KOMISJON RIIGIABI ANALÜÜSIB? 
 
Riigiabi võib ühiskonda tõeliselt aidata. Tulemuslikul kasutamisel aitab see parandada meie 
keskkonda, laiendada teadusuuringuid ja arendustegevust ning suurendada töötajate oskusi, 
tervendades meie majandust ja tõstes elatustaset. Väärkasutamisel on riigi toetustel aga sageli 
kahjulik ja ettenägematu mõju. Kui aidata ebatõhusatel äriühingutel turul püsida, peab tarbija 
sageli maksma kõrgeid hindu ning paremad äriühingud kannatavad ebaõiglaste eeliste tõttu, mida 
saab toetatav äriühing. Samuti võivad äriühingud valitsused üksteisega tülli ajada, ähvardades 
viia oma investeeringud üle riiki, kus pakutakse suurimaid subsiidiume, mis läheb 
maksumaksjale lõpuks rohkem maksma. 
 
Nimetatud põhjustel on komisjon otsustanud kavatsetavaid riigiabikulutusi rangelt jälgida ning 
tal on õigus kahjulik riigiabi peatada. See tähendab, et komisjon vaatab igal aastal läbi sadu 
riigiabiavaldusi. Paljud neist on suhteliselt selged, sest need täidavad riigiabi eeskirjade tingimusi 
või on kooskõlas komisjoni tavadega. 2008. aastal lõi komisjon uue süsteemi nõuetekohase liiki 
riigiabi stimuleerimiseks, vabastades sellised abi liigid teatamise ja uurimise nõudest. Oluline on, 
et ka ülejäänud juhtumeid koheldaks tõhusalt ja õiglaselt.  Sellegipoolest võtab riigiabi meetme 
heakskiitmisotsuse tegemine komisjonil keskmiselt 5 kuud, mille põhjuseks on teatav korratus nii 
komisjoni kui ka liikmesriigi poolel.  
 
2. KUIDAS AITAB UUS TEATIS OTSUSTE TEGEMIST KIIRENDADA?  
 
Komisjon soovib tagada ilmselgelt ühisturuga kokkusobiva abi võimalikult kiire heakskiitmise, 
kui liikmesriik esitab üksikasjaliku teate. Teatamiseelse arutelu kasutuselevõtmine liikmesriigi ja 
komisjoni vahel peaks tagama tõhusama teabevahetuse.  Kavandatavas teatises on esitatud 
näidisloetelu abimeetmetest, mida võib põhimõtteliselt menetleda lihtsustatud korras. Kõnealune 
loetelu sisaldab muuhulgas teatavat liiki abi VKEdele, keskkonnaabi, innovatsiooniabi ning 
päästmis- ja ümberkorraldamisabi.  
 
Uus menetlus peaks olema mitte ainult kiirem, vaid ka läbipaistvam. Huvitatud isikud saavad 
pärast lühiteate avaldamist komisjoni veebilehel nüüd võimaluse esitada kavandatava riigiabi 
meetme kohta märkusi.   
 
3. KES SELLEST POLIITIKAST KASU SAAB?  
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Teatis peaks kasu tooma nii liikmesriikidele kui ka abisaajatele, sest nad saavad lihtsatel juhtudel 
heakskiitva otsuse kiiremini. Sellest peaks kasu olema ka muudele sidusrühmadele, sest nad 
saavad võimaluse teatada oma kahtlustest enne, kui komisjon teeb lõpliku otsuse. 
 
4. MILLAL UUS TEATIS JÕUSTUB? 
 
Komisjon võttis teatise vastu 29. aprillil 2009 ja see peaks jõustuma enne suve algust. 
 


