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PŘEZKUM POKYNŮ K REGIONÁLNÍ PODPOŘE

Neformální dokument útvarů generálního ředitelství pro hospodářskou soutě�
k projednání na prvním mnohostranném jednání s odborníky z členských států

1. ÚVOD

V návaznosti na neformální dvoustranné kontakty s členskými státy v průběhu roku 2003
zaslalo generální ředitelství pro hospodářskou soutě� dne 30. dubna 2004 první
konzultační studii obsahující počáteční představy týkající se budoucích pokynů k
regionální podpoře (�pokyny k regionální podpoře�) v�em stálým zastoupením a
Kontrolnímu úřadu ESVO s �ádostí o doručení připomínek jejich odborníků do dne 30.
června a s projevením na�í ochoty projednat uvedenou studii dvoustranně.

22 členských států ji� zaslalo svou písemnou odpověď. Navíc se konalo přibli�ně
40 jednání se zástupci členských států, regionů a regionálních organizací. Své písemné
připomínky rovně� zaslal Kontrolní úřad ESVO a Norsko.

V�echny doručené písemné připomínky byly dány k dispozici prostřednictvím CIRCA.
Konzultační studie byla rovně� umístěna na internetové stránky generálního ředitelství
pro hospodářskou soutě� v 11 stávajících jazykových verzích a dána k dispozici v�em
zúčastněným stranám. Svá stanoviska předlo�ilo mnoho regionů a jejich organizace.

V návaznosti na podrobnou analýzu obdr�ených připomínek uvádí tato studie souhrnnou
formou klíčové prozatímní závěry, které útvary generálního ředitelství pro hospodářskou
soutě� koncipovaly na základě dosavadního konzultačního procesu a které mají být
projednány s odborníky z členských států na prvním mnohostranném jednání. Ve světle
výsledků této diskuse a dal�ích písemných připomínek, které mají členské státy předlo�it
nejpozději do dne 1. března 2005, mají útvary generálního ředitelství pro hospodářskou
soutě� v úmyslu předlo�it podrobný návrh nových pokynů k regionální podpoře, které
budou předmětem dal�ích dvoustranných kontaktů a konzultací s členskými státy na
druhém mnohostranném jednání, je� se má konat v 2. polovině roku 2005.

S cílem povzbudit dal�í zúčastněné strany k dal�ím příspěvkům bude tento dokument
rovně� umístěn na CIRCA a na internetových stránkách generálního ředitelství pro
hospodářskou soutě�.

2. �IR�Í KONTEXT PŘEZKUMU POKYNŮ K REGIONÁLNÍ PODPOŘE

K přezkumu pokynů k regionální podpoře se nesmí přistupovat jako k izolované
zále�itosti, ale musí se pojmout jako nedílná součást obecné reformy politik státní
podpory, která je koncipována tak, aby uvedla do praxe závěry Evropské rady volající po
sní�ení a lep�ím zaměření státní podpory. To by nepřímo znamenalo striktní kontrolu
nad potenciálně zneu�itelněj�ími formami podpory, přičem� by členské státy byly
dostatečně flexibilní při navrhování takových opatření pro získání podpory, která by
přispívala k realizaci záměrů a cílů stanovených v rámci procesu provádění lisabonské
agendy.
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Ve svém sdělení ze dne 20. dubna 2004 o aktivní politice hospodářské soutě�e pro
konkurenceschopnou Evropu stanovila Komise klíčové prvky legislativního programu,
který má zajistit přezkum prakticky v�ech nástrojů státní podpory do konce roku 2006
s výjimkou pokynů k podpoře ochrany �ivotního prostředí. Vedle přezkumu pokynů
k regionální podpoře jsou klíčovými prvky tohoto programu:

� sdělení o státní podpoře a inovacích (do poloviny roku 2005); toto sdělení bude
v podstatě konzultačním dokumentem, který by stanovil hlavní změny v pravidlech
pro poskytování státní podpory, aby bylo dosa�eno systému, který by byl více
nakloněn inovacím a který by byl prováděn změnami pravidel týkajícími se
regionální podpory, výzkumu a vývoje, rizikového kapitálu, MSP atd.;

� přezkum rámce pro výzkum a vývoj (do konce roku 2005);

� přezkum sdělení o rizikovém kapitálu (do konce roku 2005);

� zjednodu�ení v�ech stávajících blokových výjimek (vztahujících se na MSP, a to
včetně výzkumu a vývoje pro MSP, podpory zaměstnanosti a podpory na vzdělávání)
do jediného nařízení a konsolidovat je, včetně nové výjimky pro určité druhy
regionální podpory (přijetí podrobné předlohy nařízení Komisí do konce roku 2005
s výhledem na dokončení legislativního procesu do konce roku 2006);

� potřeba analýzy dal�í procesní reformy, zejména ve světle ve�kerých zku�eností
získaných v rámci prováděcího nařízení, které právě vstupuje v platnost.

Navíc Komise předlo�ila návrhy opatření týkajících se státní podpory a slu�eb, které jsou
v obecném ekonomickém zájmu, a Evropský parlament tyto návrhy v současné době
zva�uje.

Komise/útvary generálního ředitelství pro hospodářskou soutě� mají v úmyslu dále
rozvinout své my�lenky týkající se nezbytných změn v pravidlech pro poskytování
horizontální státní podpory, které by měly platit po roce 2006 na celém území Evropské
unie, a to ve sdělení, které má být předáno členským státům co nejdříve.

3. KLÍČOVÉ NÁVRHY PRO NOVÉ POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE

Ní�e uvedené návrhy na přezkum pokynů k regionální podpoře vycházejí ze dvou
hlavních zásad: velice přísné koncentrace regionů způsobilých pro regionální podporu na
nejpotřebněj�í regiony a značné sní�ení intenzity podpory pro regionální investiční
projekty.

3.1. Definice regionů podle čl. 87 odst. 3 písm. a)

Regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) budou regiony, jejich� průměrný HDP na
obyvatele, měřený paritou kupní síly, je men�í nebo roven 75 % průměrného HDP
evropské pětadvacítky. Za účelem stanovení intenzity podpory budou tyto regiony
dále rozděleny do třech skupin:

- regiony, jejich� průměrný HDP na obyvatele je ni��í nebo roven 45 % HDP EU;
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- regiony, jejich� průměrný HDP na obyvatele je vět�í ne� 45 % a men�í nebo
roven 60 % HDP EU;

- regiony, jejich� průměrný HDP na obyvatele je vět�í ne� 60 % a men�í nebo
roven 75 % HDP EU.

V očekávání toho, �e čl. III 56 odst. 3 písm. a) ústavy vstoupí v platnost, získají
nejokrajověj�í regiony rovně� automaticky status podle čl. 87 odst. 3 písm. a).

V souladu se třetí zprávou o soudru�nosti a s cílem zamezit statistickým
nesrovnalostem by se splnění kritéria 75 % mělo hodnotit na úrovni NUTS II na
základě evropské pětadvacítky.

3.2. Definice regionů podle čl. 87 odst. 3 písm. c)

Tři kategorie regionů budou označeny jako regiony způsobilé pro podporu podle
čl. 87 odst. 3 písm. c):

- stávající regiony NUTS-II podle čl. 87 odst. 3 písm. a), jejich� průměrný HDP na
obyvatele je vy��í ne� 75 % evropské pětadvacítky, ale men�í nebo roven 75 %
průměrného HDP evropské patnáctky (�regiony se statistickým účinkem�):
regiony, které neměly status podle čl. 87 odst. 3 písm. a) v letech 2000�2006, ale
které by byly způsobilé pro získání tohoto statusu po roce 2006 na základě
evropské patnáctky, budou rovně� posuzovány jako regiony se statistickým
účinkem;

- stávající regiony NUTS-II podle čl. 87 odst. 3 písm. a), jejich� průměrný HDP na
obyvatele je vět�í ne� 75 % průměrného HDP evropské patnáctky (�regiony
hospodářského rozvoje�);

- regiony NUTS-III s nízkou hustotou obyvatelstva s méně ne� 12,5 obyvatele/km²
dle definice v oznámení Komise ze dne 10. 12. 1994.

3.3. Ostatní regiony

V�echny ostatní regiony budou z regionální podpory vyloučeny. Viz v�ak bod 5.

3.4. Intenzita podpory

Intenzita podpory navrhovaná pro regionální podporu je uvedená v příloze I.

Za účelem zjednodu�ení správy programů podpory veřejnými orgány a s ohledem
na nejisté daňové o�etření podpory v některých případech a judikaturu ESD je
navrhováno, aby v�echny intenzity podpory byly vyjádřeny v hrubém ekvivalentu
podpory.

3.5. Provozní podpora

Dočasná a degresivní provozní podpora bude nadále poskytována v regionech
podle čl. 87 odst. 3 písm. a) za předpokladu, �e se bude vztahovat k jasně
definovaným překá�kám v regionálním vývoji a �e bude přiměřená. Břemeno
uvedení důkazů pro účely demonstrování splnění těchto podmínek bude le�et na
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členském státě a bude podléhat pečlivé hospodářské analýze ze strany Komise
a kontrole kumulace.

Podpora na provozování dopravy, která není ani dočasná ani degresivní, bude
podle podmínek aktuálních pokynů nadále poskytována v nejokrajověj�ích
regionech a v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva (< 12,5 obyvatele/km²).

V nejokrajověj�ích regionech bude podpora, která není ani degresivní ani dočasná,
dále pova�ována za povolenou v souladu s podmínkami stanovenými v bodu
4.16.2 současných pokynů k regionální podpoře, ve znění z 9. září 2000.

Navíc nejméně zalidněným regionům (< 8 obyvatel/km²) bude dovoleno,
s výhradou pravidelných přezkumů, poskytovat jiné formy provozní podpory pro
ře�ení odlivu obyvatelstva z těchto regionů.

3.6. Způsobilé výdaje

Ve světle získaných připomínek navrhuje generální ředitelství pro hospodářskou
soutě� ponechat definici původní investice z velké míry beze změny. Při
koncipování samotných pokynů v�ak pro konzultování na druhé multilaterální
úrovni mů�e generální ředitelství pro hospodářskou soutě� přednést návrhy pro
objasnění rozdílu mezi původní investicí a náhradní investicí, zejména s ohledem
na aktuální poznatky týkající se inovací. Rovně� bude zohledněna mo�nost pou�ít
k definování způsobilých výdajů rozvahu.

Navíc se navrhuje vyloučit ze způsobilých výdajů převod závodu nebo zařízení
v rámci stejné nadnárodní skupiny společností.

Rovně� se navrhuje pozměnit definici nákladů na nehmotné investice tak, aby
výslovně zahrnovaly náklady na studie proveditelnosti a poradenství.1

3.7. Přemísťování nebo přesouvání investic

Stávající pokyny k regionální podpoře ukládají podnikům povinnost udr�ovat
investice, na které obdr�ely podporu, v regionu po dobu 5 let. Návrhy nařízení
Komise týkající se strukturálních fondů zahrnují ustanovení o penalizaci
přemísťování investic, pro které byla udělena podpora, v časovém horizontu 7 let.
Na druhé straně, v souvislosti se zaměstnaností, nařízení (ES) 2204/2002
stanovuje, �e pracovní místa, na která byla udělena podpora, budou uchovávána
pouze po dobu 3 let a u MSP po dobu dvou let.

I kdy� se mů�e zdát pravidlo 7 let vhodné k zamezení přemísťování investic, byly
vyjádřeny určité obavy, �e pokud by se v kontextu státní podpory takové pravidlo
pou�ívalo, mohlo by se ve skutečnosti ukázat jako kontraproduktivní tím, �e by se
vytvořily příli� rigidní investice a pracovní podmínky v rámci EU, a to zejména
v odvětvích, která podléhají rychlým technologickým změnám. Podle pozděj�í
filozofie by bylo vhodněj�í pro účely kontroly státní podpory zachovat pravidlo
5 let. Navíc mů�e být nutné zvá�it diferenciovaný přístup prostřednictvím

                                                
1 Navíc náklady na studie proveditelnosti a poradenství vyhotovené externími poradci pro MSP jsou podle

nařízení (ES) č. 70/2001 způsobilé pro získání podpory a� do vý�e 50 %.
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striktního pravidla pro v�echny/rozsáhlé investice velkých společností
a flexibilněj�í přístup u MSP.

V souladu s tím by generální ředitelství pro hospodářskou soutě� uvítalo dal�í
připomínky ohledně této zále�itosti i ohledně otázky, zda by pokyny k regionální
podpoře měly upravovat podrobněj�í pravidla pro vrácení podpory v případě, �e
závazky nejsou plněny.

3.8. Integrace víceodvětvového rámce do pokynů k regionální podpoře

S ohledem na obecnou podporu, kterou vyjadřují členské státy k tomuto bodu,
generální ředitelství pro hospodářskou soutě� trvá na svém návrhu na integraci
víceodvětvového rámce 2002 do pokynů k regionální podpoře.

Aby mohl být připraven podrobněj�í návrh pro projednání na druhém
multilaterálním jednání, generální ředitelství pro hospodářskou soutě� by
konkrétně uvítalo dal�í připomínky ohledně potřeby zachovat po roce 2006
přechodná ustanovení pro odvětví motorových vozidel a odvětví syntetických
vláken (oddíl 8 víceodvětvového rámce) a také ohledně potřeby zvlá�tních
opatření pro zacházení s investičními projekty v ostatních odvětvích se
strukturálními problémy (oddíl 5 víceodvětvového rámce).

3.9. Bloková výjimka z regionální investiční podpory

Členské státy vyjadřují obecnou podporu návrhu vyloučit transparentní formy
regionální investiční podpory z předchozí oznamovací povinnosti Komisi, aby se
sní�ily administrativní formality na minimum.

Z právních a procesních důvodů nemů�e být taková výjimka zahrnuta do
samotných pokynů k regionální podpoře, ale bude vy�adovat druhý právní nástroj,
nařízení Komise, které má být přijato podle postupů stanovených v nařízení (ES)
994/1998. Jak je uvedeno v úvodu tohoto neformálního dokumentu, v této fázi
generální ředitelství pro hospodářskou soutě� předpokládá, �e uvedená výjimka
bude tvořit část �ir�ího nařízení o blokové výjimce státní podpory, které bude
rovně� zahrnovat podporu pro MSP, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a vývoj
atd.

Ohledně rozsahu výjimky �ádají útvary generálního ředitelství pro hospodářskou
soutě� o připomínky k těmto návrhům (které se pou�ijí s výhradou jakýchkoli
zvlá�tních ustanovení pou�itelných pro citlivá odvětví):

- transparentní programy počáteční regionální investiční podpory podle čl. 87
odst. 3 písm. a) a c), které dodr�ují podmínky stanovené v pokynech k
regionální podpoře, by byly z oznámení vyňaty;

- individuální podpora poskytovaná v rámci těchto programů by byla
z oznámení vyňata a� do mezí stanovených v bodě 21 víceodvětvového rámce
2002;

- vedle obecných monitorovacích povinností v rámci nařízení o výjimkách by v
případě podpory v rámci stávajících programů pro investice nad 50 milionů
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eur dále platil postup k dosa�ení transparentnosti, uvedený v bodě 6
víceodvětvového rámce 2002;

- ad hoc podpora, která splňuje podmínky pokynů k regionální podpoře, by
byla vyjmuta z oznamovací povinnosti, pokud (1) investice nepřesahuje
25 milionů eur a (2) podíl příjemce podpory na trhu, definovaného na úrovni
EHP, nepřesahuje 10 %. Vedle obecných monitorovacích povinností v rámci
nařízení o výjimkách by dále platil nově vytvořený postup k dosa�ení
transparentnosti, definovaný na základě postupu uvedeného v bodě 6
víceodvětvového rámce 2002, a to v případě podpory na investice nad 10
milionů eur.

4. NEINVESTIČNÍ PODPORA VE ZPŮSOBILÝCH REGIONECH

Nové pokyny k regionální podpoře budou definovat intenzitu investiční podpory a
intenzitu podpory zaměstnanosti pro velké společnosti a MSP v podporovaných
oblastech.

Některé pokyny ke státní podpoře a rámce týkající se neinvestiční podpory rovně�
upravují vy��í intenzitu podpory uvnitř podporovaných oblastí. To platí zejména pro
blokovou výjimku na podporu na vzdělávání, rámce výzkumu a vývoje, pokynů k
podpoře ochrany �ivotního prostředí a pokynů týkajících se rizikového kapitálu. Během
přezkumu těchto nástrojů bude Komise znovu zva�ovat, zda takové vy��í intenzity
podpory budou dále ospravedlnitelné pro regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a pro
regiony vymezené podle čl. 87 odst. 3 písm. c), definované v bodech 3.1 a 3.2.

5. PODPORA V REGIONECH NEZPŮSOBILÝCH PRO REGIONÁLNÍ PODPORU

Není překvapivé, �e mnohé připomínky členských států se více nepřímo soustřeďují na
situaci v těch regionech, které v rámci vý�e nastíněných návrhů ji� nebudou způsobilé pro
regionální podporu. K ře�ení tohoto problému je předkládána řada návrhů, z nich� vět�ina
vy�aduje, aby po roce 2006 byly zachovány některé formy investiční podpory pro velké
společnosti mimo vý�e definované podporované oblasti.

Generální ředitelství pro hospodářskou soutě� tyto připomínky pečlivě prověřuje ve
světle politických směrů stanovených Evropskou radou, které volají jak po sní�ení
celkové úrovně podpor, tak po lep�ím nasměrování opatření podpory směrem
k opatřením, která podporují celkovou konkurenceschopnost evropského hospodářství.

V průběhu konzultačního procesu jsou vyjadřovány obavy týkající se naru�ujícího účinku
investiční podpory pro velké společnosti na hospodářskou soutě�, který musí porovnáván
s nejednoznačnými výsledky studií, které byly vypracovány o efektivnosti takové
podpory na celkovou konkurenceschopnost. Proto se zdá být zcela vhodné, �e z důvodů
rovnosti by měla být regionální investiční podpora směřována výhradně do nejchud�ích
regionů Společenství a �e jakákoli podpora poskytnutá velkým společnostem mimo tyto
regiony by měla podporovat opatření, která spí�e přímo souvisejí s realizací cílů
lisabonské agendy, a to zejména podporou výzkumu, vývoje a inovace, jako� i vzdělávání
a získávání kvalifikovaných pracovníků.
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Jak je uvedeno vý�e Komise se ve sdělení o aktivní politice hospodářské soutě�e zavazuje
provést rozsáhlý přezkum pravidel, kterými se řídí státní podpora pro výzkum a vývoj,
a podrobně prověřit vztah mezi státní podporou a inovacemi i pravidly týkajícími se
rizikového kapitálu. První krok v tomto procesu učinily útvary Komise předáním
příručky o státní podpoře a inovacích Radě a členským státům. Dal�í kroky budou
učiněny současně s přezkumem pokynů k regionální podpoře.

Navíc se obecně uznává, �e velké společnosti nečelí stejným potí�ím při získávání
finančních prostředků jako MSP, z tohoto důvodu se lisabonská agenda soustředí na
podporu MSP. Ty tvoří přes 99 % v�ech podniků v EU (v roce 2003 to bylo přibli�ně
19,3 milionů MSP v EHP a ve �výcarsku ve srovnání se zhruba 40 000 velkými
společnostmi). MSP přispívají více ne� 65 % k HDP EU a více ne� dvěma třetinami
k zaměstnanosti (ve srovnání s 33 % v Japonsku a 46 % v USA). Podpora pro investice
mimo nejchud�í regiony by se proto měla soustředit na potřeby této kategorie podniků.
Právě v této souvislosti se předpokládá značné zvý�ení intenzity podpory dostupné pro
podporu investic MSP. Ostatní pozměňovací návrhy se prozkoumají během přezkumu
nařízení o MSP.

Záměrem generálního ředitelství pro hospodářskou soutě� je, aby přezkum těchto
nástrojů, který bude rovně� zahrnovat vytvoření dal�ích návrhů na podporu, je� výrazně
neovlivní hospodářskou soutě� na úrovni Společenství, poskytl základ pro vytvoření
politik přizpůsobených konkrétním potřebám ka�dého regionu bez potřeby dal�ího
prostorového rozli�ení na úrovni Společenství nad rámec tohoto dokumentu.

6. DAL�Í KROKY

Jak je uvedeno vý�e, členské státy jsou vyzývány, aby do dne 1. března 2005 předlo�ily
jakékoli dal�í písemné připomínky k tomuto dokumentu.

Následujícím cílem útvarů generálního ředitelství pro hospodářskou soutě� by bylo dát
počátkem května 2005 do oběhu předlohu pokynů, které budou projednány na druhém
mnohostranném jednání, je� by se mělo konat v polovině června 2005, aby Komise
mohla schválit nové pokyny k regionální podpoře v září 2005.
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Příloha I
Tabulka navrhovaných intenzit podpory

Region Velké podniky Střední podniky Malé podniky
Článek 87 odst. 3
písm. a)2

≤ 45 % HDP

        40 %         50 %         60 %

Článek 87 odst. 3
písm. a)2

45,01 % - 60 %
HDP

        35 %         45 %         55 %

Článek 87 odst. 3
písm. a)
60,01 % - 75 %
HDP

        30 %         40 %         50 %

1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12 1.1.07 1.1.10 1.1.12Článek 87 odst. 3
písm. c)
�statistický účinek� 30 % 22,5 % 15 % 40 % 32,5 % 25 % 50 % 42,5 % 35 %

Článek 87 odst. 3
písm. c)
�nízká hustota
obyvatelstva�

        20 %        30 %         40 %

Článek 87 odst. 3
písm. c)
�hospodářský
rozvoj�

        15 %       25 %         35 %

Nepodporované
oblasti

          0        10 %         20 %

V�echny nejokrajověj�í regiony splňují podmínky čl. 87 odst. 3 písm. a). Dále mají
nejokrajověj�í regiony s HDP na obyvatele vy��ím ne� 60 % právo na bonus ve vý�i 10 %.
Regiony s HDP na obyvatele ni��í ne� 60 % mají právo na bonus ve vý�i 15 %.

                                                
2 [Tam, kde rozdíl v míře regionální podpory v podporovaném regionu v jednom členském státě a v regionu

v jiném členském státě, se kterým sdílí společné státní hranice, činí více ne� 30 %; omezí se intenzita
regionální podpory v prvním uvedeném regionu (označeném na úrovni NUTS-III) na 30 % nad intenzitu
regionální podpory ve druhém regionu.]


