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Paziņojums par vienkāršotu procedūru dažu valsts atbalsta lietu izskatīšanai  
Informācijas kopsavilkums iedzīvotājiem 

 
Eiropas Komisija ierosina vienkāršotu procedūru dažu valsts atbalsta lietu 
izskatīšanai 
 
Vienkāršās lietās dalībvalstīm būtu jāsaņem apstiprinājuma lēmums saīsinātā termiņā —
 viena mēneša laikā pēc paziņojuma  
 
 
1. KĀDU IEMESLU VADĪTA KOMISIJA PĀRBAUDA VALSTS ATBALSTU? 
 
Ar valsts atbalstu var sniegt reālu palīdzību sabiedrībai. Ja atbalstu izmanto efektīvi, tas palīdz 
uzlabot vidi, paplašināt pētniecību un attīstību, kā arī uzlabo darbinieku prasmes, tā lai mums 
būtu spēcīgāka tautsaimniecība un augstāks dzīves līmenis. Ja, turpretim, atbalsts ir slikti 
izmantots, valsts subsīdijām bieži vien ir kaitīga un netīša ietekme. Palīdzot neefektīviem 
uzņēmumiem noturēties tirgū, patērētājiem bieži vien nākas maksāt augstākas cenas, un 
sekmīgākiem uzņēmumiem var nākties ciest no subsidētā uzņēmuma netaisnīgi iegūtajām 
priekšrocībām. Uzņēmumi var arī manipulēt ar valstu valdībām, draudot pārcelt savus 
ieguldījumus uz to valsti, kura sniegs lielākas subsīdijas, radot lielākas izmaksas nodokļu 
maksātājiem. 
 
Šo iemeslu dēļ Komisija ir gatava stingri uzraudzīt plānoto valsts atbalsta izlietošanu un tai ir 
tiesības bloķēt nelabvēlīgus valsts atbalstus. Tas nozīmē, ka Komisija katru gadu izskata simtiem 
pieteikumu valsts atbalsta saņemšanai, daudzi no kuriem ir salīdzinoši vienkārši, jo tie atbilst 
valsts atbalsta noteikumiem vai ir saskaņā ar Komisijas praksi. Komisija 2008. gadā radīja jaunu 
sistēmu, lai veicinātu pareizos valsts atbalsta veidus, tiem nepiemērojot paziņošanas un 
izmeklēšanas prasības. Svarīgi ir arī tas, lai pārējās lietas tiktu izskatītas efektīvi un taisnīgi.  
Tomēr Komisijai ir nepieciešami vidēji pieci mēneši, lai pieņemtu lēmumus par valsts atbalsta 
pasākumu apstiprināšanu, kā pamatā ir zināms disciplīnas trūkums gan no Komisijas, gan no 
dalībvalstu puses.       
 
2. KĀ JAUNAIS PAZIŅOJUMS PALĪDZ PAĀTRINĀT LĒMUMU PIEŅEMŠANU?  
 
Komisija vēlas nodrošināt to, lai gadījumos, kad dalībvalstis iesniedz pilnīgu paziņojumu, 
atbalsts, kas nepārprotami atbilst kopējam tirgum, tiktu apstiprināts pēc iespējas ātrāk. Ieviešot 
pirmspaziņošanas apspriedes starp dalībvalsti un Komisiju, informācijas apmaiņai vajadzētu būt 
efektīvākai.  Ierosinātajā paziņojumā ir sniegts atbalsta pasākumu orientējošs saraksts, kurā 
ietverts noteikts atbalsts MVU, vides aizsardzības atbalsts, inovācijas atbalsts, glābšanas un 
pārstrukturēšanas atbalsts, kam principā var piemērot vienkāršoto procedūru.  
 
Šai jaunajai procedūrai vajadzētu būt ne tikai ātrākai, bet arī pārredzamākai. Ieinteresētajām 
personām būs jauna iespēja sniegt apsvērumus par paredzēto valsts atbalsta pasākumu pēc tā 
kopsavilkuma publicēšanas Komisijas tīmekļa vietnē.   
 
3. KAS GŪST LABUMU NO ŠĪS POLITIKAS?  
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Šis paziņojums dos labumu gan dalībvalstīm, gan atbalsta saņēmējiem, jo vienkāršās lietās 
apstiprinājuma lēmumus tie saņems ātrāk. Paziņojums dos labumu arī citām ieinteresētajām 
personām, jo tām būs iespēja izteikt savus apsvērumus, pirms Komisija pieņem galīgo lēmumu.      
  
4. KAD JAUNAIS PAZIŅOJUMS STĀSIES SPĒKĀ? 
 
Komisija šo paziņojumu pieņēma 2009. gada 29. aprīlī, un tam būtu jāstājas spēkā līdz šā gada 
vasarai.   
 


