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Az állami támogatások bizonyos eseteinek kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról 
szóló közlemény 

Összegzés az európai polgárok számára 
 

Az Európai Bizottság az állami támogatások bizonyos eseteinek egyszerűsített 
eljárásban történő kezelését javasolja 
 
A tagállamoknak a legegyértelműbb ügyekben a bejelentést követő 1 hónapos, gyorsított 
határidőn belül jóváhagyásról szóló határozatot kell kapniuk 
 
 
1. MIÉRT ELLENŐRZI A BIZOTTSÁG AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKAT? 
 
Az állami támogatás valódi segítség lehet a társadalom számára. Hatékony alkalmazása révén 
jobbá tehetjük környezetünket, bővíthetjük a kutatás-fejlesztést és fejleszthetjük a munkavállalók 
képességeit, hogy virágzóbb gazdasággal és magasabb életszínvonallal rendelkezhessünk. A nem 
megfelelően alkalmazott állami támogatásoknak azonban gyakran káros és nem szándékolt 
hatásai vannak. Azáltal, hogy elősegítik a nem hatékonyan működő vállalkozások piacon 
maradását, a fogyasztókat gyakran magasabb árakkal sújtják, az eredményesebb vállalatok pedig 
attól a tisztességtelen előnytől szenvedhetnek, amihez a támogatott vállalkozások jutnak. Emellett 
a vállalatok kijátszhatják egymás ellen a kormányokat, azzal fenyegetve őket, hogy 
beruházásaikat a nagyobb támogatást ígérő országba helyezik át, és így az adófizetők terhei is 
nőnek. 
 
Ezen okok miatt a Bizottság eltökélt szándéka, hogy szigorúan felügyeli a tervezett állami 
támogatások felhasználását, emellett jogában áll megakadályozni a káros állami támogatásokat. 
Ez azt jelenti, hogy a Bizottság évente több száz, állami támogatás iránti kérelmet vizsgál meg, 
amelyből sok kérelem viszonylag egyértelmű, mivel vagy teljesítik az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályozások feltételeit, vagy összhangban állnak a bizottsági gyakorlattal. A 
Bizottság 2008-ban a megfelelő típusú állami támogatásokat előmozdító új rendszert hozott létre 
azáltal, hogy az ilyen támogatásokat mentesíti a bejelentési és vizsgálati követelmények alól. Azt 
is fontos megemlíteni, hogy a fennmaradó ügyek hatékony és tisztességes bánásmódban 
részesülnek. Az állami támogatási intézkedések jóváhagyásáról szóló bizottsági határozatok 
elfogadása mindazonáltal átlagosan 5 hónapot vesz igénybe, ami a Bizottság és a tagállamok 
részéről is tapasztalható fegyelem hiányának tudható be. 
 
2. HOGYAN GYORSÍTJA FEL AZ ÚJ KÖZLEMÉNY A DÖNTÉSHOZATALT? 
 
A Bizottság azt kívánja biztosítani, hogy a szabályokkal nyilvánvalóan összeegyeztethető 
támogatást a lehető leggyorsabban jóváhagyják, amennyiben a tagállamok hiánytalan bejelentést 
nyújtanak be. A tagállamok és a Bizottság közötti, bejelentést megelőző megbeszélések 
bevezetésével hatékonyabb információcserére nyílik mód. A javasolt közlemény azon támogatási 
intézkedések – így például a kkv-knak nyújtott bizonyos támogatások, a környezetvédelmi 
támogatás, az innovációs támogatás, valamint a megmentési és szerkezetátalakítási támogatás – 
szemléltető jellegű felsorolását tartalmazza, amelyek elvben megfelelnek az egyszerűsített eljárás 
szerinti kezelésnek. 
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Ez az új eljárás nemcsak gyorsabb, de átláthatóbb is. Az érdekelt felek számára egyben új 
lehetőséget nyújt arra, hogy észrevételeket tegyenek a tervezett állami támogatási intézkedéssel 
kapcsolatban, amikor az intézkedés összefoglalóját közzéteszik a Bizottság internetes oldalán. 
 
3. KINEK ELŐNYÖS EZ AZ ELJÁRÁS? 
 
Az eljárás mind a tagállamok, mind a támogatás kedvezményezettjei számára előnyös, mivel az 
egyszerű esetekben gyorsabban kézhez kapják a jóváhagyásról szóló határozatokat. Ugyancsak 
előnyös az egyéb érdekelt felek számára, mert lehetőségük nyílik arra, hogy a Bizottság végleges 
döntésének meghozatala előtt hangot adjanak kételyeiknek. 
 
4. MIKOR LÉP HATÁLYBA AZ ÚJ KÖZLEMÉNY? 
 
A közleményt 2009. április 29-én fogadta el a Bizottság, és valószínűleg nyár előtt lép hatályba. 
 


