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Pranešimas apie supaprastintą procedūrą, taikomą tam tikroms valstybės pagalbos byloms 
Santrauka piliečiams 

 
Europos Komisija siūlo tam tikroms valstybės pagalbos byloms taikyti 
supaprastintą procedūrą 
 
Aiškių bylų atveju valstybės narės gauna patvirtinimo sprendimą per trumpesnį terminą, 
t. y. per 1 mėnesį nuo pranešimo pateikimo 
 
 
1. KODĖL KOMISIJA KRUOPŠČIAI TIKRINA VALSTYBĖS PAGALBĄ? 
 
Valstybės pagalba gali būti tikrai naudinga visuomenei. Veiksmingai ją naudojant galima 
pagerinti aplinką, plėtoti mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą bei tobulinti darbuotojų 
įgūdžius, kad būtų stipresnė ekonomika ir aukštesnis gyvenimo lygis. Tačiau netinkamai 
naudojantis valstybės subsidijomis, dažnai galima sulaukti žalingų ir nenumatytų padarinių. Kai 
neveiksmingai dirbančioms bendrovėms padedama išlikti rinkoje, vartotojai dažnai turi mokėti 
didesnę kainą, o geriau dirbančios bendrovės gali nukentėti nuo nesąžiningo subsidijuojamoms 
bendrovėms suteikiamo pranašumo. Bendrovės taip pat gali kiršinti šalių vyriausybes, 
grasindamos perkelti investicijas į didžiausiais subsidijas teikiančią šalį ir taip užkrauti didesnę 
mokestinę naštą mokesčių mokėtojams. 
 
Dėl šių priežasčių Komisija pasiryžusi griežtai stebėti ir kontroliuoti planuojamas valstybės 
pagalbos išlaidas. Ji taip pat gali sustabdyti žalingą valstybės pagalbą. Tai reiškia, kad 
kiekvienais metais Komisija peržiūri šimtus valstybės pagalbos paraiškų, kurių dauguma yra gana 
paprastos, kadangi atitinka Valstybės pagalbos taisyklių sąlygas arba Komisijos praktiką. 
2008 m. Komisija sukūrė naują tinkamos valstybės pagalbos skatinimo sistemą, panaikindama 
tokiai pagalbai pranešimo ir tyrimo reikalavimus. Svarbu ir tai, kad likusios bylos būtų 
veiksmingai ir teisingai nagrinėjamos. Vis dėlto Komisijos sprendimai, kuriais patvirtinamos 
valstybės pagalbos priemonės, vidutiniškai priimami per 5 mėnesius, kadangi tiek Komisijai, tiek 
valstybėms narėms šiek tiek trūksta drausmės. 
 
2. KAIP NAUJASIS PRANEŠIMAS PADEDA PAGREITINTI SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ? 
 
Komisija nori užtikrinti, kad aiškiai suderinama pagalba būtų patvirtinama kuo greičiau po to, kai 
valstybės narės pateikia išsamų pranešimą. Pradedant valstybės narės ir Komisijos diskusijas iki 
pranešimo, reikėtų veiksmingiau keistis informacija. Siūlomame pranešime pateikiamas 
orientacinis pagalbos priemonių sąrašas, įskaitant tam tikrą MVĮ skirtą pagalbą, pagalbą aplinkos 
apsaugai, pagalbą naujovių diegimui ir pagalbą įmonių sanavimui ir restruktūrizavimui, kurioms 
iš esmės galima taikyti supaprastintą procedūrą. 
 
Ši naujoji procedūra turėtų būti ne tik greitesnė, bet ir skaidresnė. Paskelbus santrauką Komisijos 
interneto svetainėje, suinteresuotosios šalys vėl galės pateikti pastabas apie numatomą valstybės 
pagalbos priemonę. 
 
3. KAM NAUDINGA ŠI POLITIKA? 
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Pranešimas turėtų būti naudingas tiek valstybėms narėms, tiek pagalbos gavėjams, nes paprastų 
bylų atveju jie greičiau gaus patvirtinimo sprendimus. Ši politika turėtų būti naudinga ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims, kadangi jos turės galimybę išsakyti abejones prieš Komisijai priimant 
galutinę poziciją. 
 
4. KADA ĮSIGALIOS NAUJASIS PRANEŠIMAS? 
 
Komisija šį pranešimą priėmė 2009 m. balandžio 29 d. Jis turėtų įsigalioti iki vasaros. 
 


