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1. PROBLEEMI MÄÄRATLUS 

1.1. Poliitikakontekst 

 Regionaalabi eesmärk on kaasa aidata Euroopa ebasoodsas olukorras olevate piirkondade 
arengule, toetades erasektori tulusaid investeeringuid või andes piiratud juhtudel tegevusabi. 

Regionaalabi suunistega nähakse ette eeskirjad, mille alusel liikmesriigid saavad anda riigiabi 
regionaalse majandusarengu toetuseks. Suunistes on esitatud ka regionaalabi kaardid, millel 
on kindlaks määratud, millistes piirkondades saavad ettevõtjad regionaalabi vastu võtta ja 
millise osakaaluga.  

Regionaalabi eeskirjad (regionaalabi suunised, regionaalabi põhjalikku hindamist käsitlev 
teatis, üldise grupierandi määrus) kaotavad kehtivuse 2013. aasta lõpus. Seepärast on 
komisjon otsustanud need läbi vaadata.   

Regionaalabi eeskirjade läbivaatamisel tuleb arvesse võtta järgmisi suundumusi:  

– piirkondliku ebavõrdsuse üldine vähenemine ELis aastatel 2007−20131 ning 
majanduskriisi piirkonniti erinev mõju; 

– grupierandi määruste üha sagedasem kasutamine liikmesriikide poolt regionaalabi 
andmiseks (mis võimaldab vältida komisjoni eelneva teavitamise vajadust) ning 
riigiabi ajakohastamise kava2 algatamine eesmärgiga muuta riigiabi eeskirju 
lihtsamaks ja otstarbekamaks ning suunata riigiabi eeskirjade täitmiseks võetavad 
meetmed kõige moonutavamale abile;  

– vajadus tagada kooskõla ELi ühtekuuluvuspoliitika reformiga ajavahemikul 
2014−2020 ning võtta arvesse muid ELi poliitikasuundi strateegia „Euroopa 2020” 
raames. 

1.2. Üldised poliitikaküsimused 
Regionaalabi kontrollimise poliitiline eesmärk on tagada, et abi tooks kaasa positiivseid 
tulemusi, suurendades majandustegevust abistatavates piirkondades,3 ning et positiivne mõju 
kaaluks üles abi võimaliku negatiivse mõju kaubandusele ja konkurentsile siseturul. 
Regionaalabi suuniste läbivaatamisel tuleb seega keskenduda kahele põhiküsimusele: 

(1) Regionaalabi kui regionaalse majandusarengu toetamise poliitikavahendi tõhusus 
Ka abi puudumisel otsustaksid teatavad äriühingud abistatavatesse piirkondadesse 
investeerida.  Seepärast on väga oluline kontrollida piisavalt ergutavat mõju, et 
regionaalabi täidaks eesmärki tuua abistatavatesse piirkondadesse täiendavaid 
erainvesteeringuid. Ergutava mõju ebatõhus kontroll põhjustab märkimisväärset 
tühimõju riski, mis võib kahjustada konkurentsi ning vähendab regionaalabi 
lisaväärtust majandusarengu edendamisel. 

(2) Regionaalabi eeskirjade tõhusus konkurentsimõjude komisjoni- ja 
liikmesriikidepoolse kontrolli tagamisel Liikmesriigid rakendavad regionaalabi 
eeskirju eri viisil, mis võib ohustada siseturu terviklikkust (kui piirkonnad püüavad 

                                                            
1 NUTS 2 tasandil mõõdetuna on piirkondliku SKP näitajate (elaniku kohta, võrrelduna EL-27 

keskmisega) hajuvus vähenenud. 
2 Komisjoni teatis: ELi riigiabi ajakohastamine, 8.5.2012, COM(2012) 209 (final). 
3 St alad, mis on ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktide a ja c alusel määratud 

regionaalabikõlblikeks (punkti a alad ja punkti c alad).  



 

 

üksteist abi toel üle trumbata). Komisjoni kontroll regionaalabi negatiivse mõju üle 
ei ole praegu suunatud olukordadele, kus konkurentsipiirangud on kõige 
tõenäolisemad, mis põhjustab tasakaalustamatust ja ebatõhusust liikmesriikide ja 
komisjoni riigiabipoliitika haldamisel. 

Lisaks põhjustab probleeme ka kooskõla puudumine regionaalabi kontrolli ja ELi muude 
poliitikavaldkondade vahel ning vajadus lihtsustada eeskirju ja protsesse ning vähendada 
haldusformaalsusi. 

1.3. Probleemid regionaalabi suuniste väljatöötamise ja kohaldamisega  

• Abistatavate piirkondade osakaal ELis Milline peaks olema abistatavate piirkondade 
elanikkonna koguhõlmatuse määr? Kas piirkondadevahelise ebavõrdsuse 
vähenemine õigustab koguhõlmatuse vähendamist või tuleks majanduslangust silmas 
pidades praegust hõlmatuse määra säilitada? Kas pärast seda, kui on selgunud kriisi 
täielik mõju piirkondlikul tasandil, tuleks ette näha kaartide üldine läbivaatamine? 

• Kõige enam abi vajavad piirkonnad ELi ja riiklikul tasandil Milline peaks olema 
tasakaal abistatavate piirkondade ELi-poolse määramise (lähtudes 
liikmesriikidevahelisest ebavõrdsusest) ja liikmesriikidele valikuõiguse jätmise 
(lähtudes liikmesriigisisesest ebavõrdsusest) vahel? Mil määral tuleks 
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust abistatavate piirkondade 
kindlaksmääramisel?  Kas komisjon peaks eelnevalt määratlema suuremal arvul 
piirkondi (nt üleminekupiirkonnad, piirialad, saared, mägipiirkonnad jne)?   

• Abi osakaalude diferentseerimine abistatavate piirkondade kategooriate vahel4  Kas 
praeguseid ülemmäärasid tuleks säilitada, suurendada või vähendada? Millisel 
tasemel peaks abi olema, et see motiveeriks äriühinguid abistatavatesse 
piirkondadesse investeerima, kuid minimeeriks negatiivset mõju konkurentsile (tulu 
ootamatu suurenemise mõju, investeeringu ümberpaigutamine) ja riigi rahandusele 
(tühimõju)? 

• Regionaalabi suuniste valdkondlik reguleerimisala  Kas regionaalabi peaks olema 
jätkuvalt keelatud terase-, sünteeskiu- ja söetööstuses? Kuidas hinnata regionaalabi 
laevaehituse valdkonnas ning kas sellisest abist tuleks alati teatada?  

• Eeskirjade diferentseerimine VKEde ja suurettevõtjate vahel Kuidas tagada, et 
investeeringuteks ettenähtud abi paneks äriühinguid, eelkõige suurettevõtjaid, tegema 
investeeringuid, mida nad muidu ei oleks abistatavates piirkondades teinud?  Kas 
punkti c aladel tuleks keelata abi suurettevõtjate investeeringute toetamiseks (kuna 
on vähem tõenäoline, et sellise abi positiivne mõju kaaluks punkti a aladega 
võrreldes üles negatiivse mõju) või tuleks kehtestada teatavate investeeringuliikide 
puhul rangemad tingimused? 

• Meelepärase kohtualluvuse valimine Kas tuleks ette näha eeskirjad regionaalabi 
suuniste ja muude riigiabialaste suuniste vahelise kattuvuse piiramiseks, kehtestades 
regionaalabi suunistes teiste kohaldatavate suunistega samaväärsed tingimused, et 
eelkõige vältida konkurentsiprobleeme? Kas reguleeritud turgudel, nagu 
energeetikasektor, tuleks riigiabi lubada regionaalabi suuniste alusel või ainult 
valdkondlike eeskirjade alusel? 

• Teatamiskünnised ja läbipaistvus Kas üksikabist teatamise künnist tuleks muuta, et 
vältida olukoda, kus konkurentsile vähest ohtu kujutavatest meetmetest tuleb teatada, 

                                                            
4 Praegu varieerub abi ülemmäär (v.a suurendatud määrad nt VKEde puhul) abistatava ala 

arengutasemest sõltuvalt 10 %st 50 %ni. 



 

 

kuid muudest, potentsiaalselt moonutavatest meetmetest mitte? Kuidas võtta arvesse 
ulatuslike kavade alusel antava abi kumulatiivset moonutavat mõju? Kuidas käsitleda 
regionaalabi, mis põhjustab ümberpaigutamist? Kas liikmesriikidelt tuleks nõuda 
antud abi üksikasjade avaldamist (läbipaistvuskord) igasuguse abi korral, olenemata 
abisumma suurusest? 

• Eeskirjad, mille alusel hinnatakse teatatud regionaalabi meetmete kokkusobivust 
siseturuga Kuidas tagada, et abi aitaks kaasa ühise eesmärgi (st 
ühtekuuluvuseesmärgi) saavutamisele ning oleks selle saavutamiseks asjakohane?  
Kuidas tagada, et abi muudaks abisaaja käitumist (st ilma abita ei oleks 
investeeringut tehtud või see oleks tehtud muus kohas) ning piirduks miinimumiga, 
mida on vaja käitumise selliseks muutmiseks? Kuidas paremini leevendada teatatud 
abi potentsiaalselt suuremat moonutavat mõju ning tagada, et abi ei avaldaks 
põhjendamatut negatiivset mõju konkurentsile?  

2. SUBSIDIAARSUSE ANALÜÜS 
Riigiabi kontroll kuulub komisjoni ainupädevusse. Komisjon peab hindama, kas riigiabi, mida 
liikmesriik annab regionaalarengu edendamiseks kas otse ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 
punkti a või c alusel või lähtudes suunistest, millega komisjon näeb ette menetlus- ja sisulised 
eeskirjad, mille alusel komisjon analüüsib regionaalabi meetmete mõju, sobib kokku siseturuga. 

3. EESMÄRGID 
Regionaalabi suunised tasakaalustavad kahte üldist eesmärki:   

– ühtekuuluvuseesmärk: tagada, et teatavate piirkondade majandusarengu 
edendamiseks antud raha ei moonuta kaubandust ja konkurentsi viisil, mis oleks 
vastuolus ühiste huvidega;  

– konkurentsieesmärk: luua raamistik, mille alusel komisjon saab hinnata teatatavate 
abimeetmete kokkusobivust viisil, mis on samaulatuslik nende potentsiaalse mõjuga 
siseturule.  

Seda kaheosalist üldeesmärki saab veelgi täpsustada, jagades selle järgmisteks erieesmärkideks:  

(1) tõhusus ja tulemuslikkus:  

– suunata regionaalabi kõige ebasoodsamas olukorras olevatele piirkondadele, 
kuid võimaldada liikmesriikidel järgida siseriiklikku regionaalpoliitikat; 

– tagada, et regionaalabi oleks suunatud sektoritele ja äriühingutele, mis seda 
vajavad;  

– hoida abi soovitava regionaalarengu toetamiseks minimaalselt vajalikul 
tasemel; 

– suunata komisjoni kontroll abimeetmetele, mis kõige tõenäolisemalt 
moonutavad kaubandust ja konkurentsi; 

– arendada edasi meetodeid abi positiivse ja negatiivse mõju hindamiseks 
(ühised põhimõtted, majandusanalüüs);  

(2) haldamise lihtsustamine: 

– minimeerida äriühingute ja riikide ametiasutuste halduskoormust;  



 

 

– lihtsustada ja ratsionaliseerida liikmesriikidele esitatavaid läbipaistvus- ja 
aruandlusnõudeid; 

(3) kooskõla: 

– rakendada riigiabi ajakohastamise algatuse eesmärke ja põhimõtteid; 

– toetada ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ja vältida ELi ahendit rakendamise 
tarbetuid piiranguid; 

– tagada kooskõla muude ELi poliitikatega strateegia „Euroopa 2020” raames 
ning toetada liikmesriikide tööd riigi raha tõhusama kasutamise nimel. 

4. POLIITIKAVALIKUD 
Kolm vaadeldud poliitikavalikut saab kokku võtta järgmiselt.  

• Baasstsenaarium (1. valik) seisneb praeguste regionaalabi eeskirjade uuesti 
kasutuselevõtmises, kuid 2014.−2020. aasta regionaalabi kaartide koostamisel tuleks 
lähtuda uusimatest Eurostati andmetest (piirkondliku SKP (elaniku kohta) 
2008.−2010. aasta andmed, piirkondliku tööpuuduse 2009.−2011. aasta andmed5). 

• 2. valik hõlmab praeguste eeskirjade mõõdukat muutmist eelkõige selleks, et muuta 
praegusi tavasid otstarbekamaks ning konkurentsimõju hindamist rangemaks, 
keskendudes samas endiselt regionaalabi ühtekuuluvuseesmärgile.   

• 3. valik hõlmab praeguste eeskirjade põhjalikumat muutmist eelkõige selleks, et 
vähendada abi taset ning suunata riigiabi kontrolli sekkumisloogika kõige 
moonutavamatele abimeetmetele, tõstes esikohale regionaalabi konkurentsieesmärgi.  

Poliitikavalikute põhilised tunnusjooned 
 Baasstsenaarium  

1. valik 
2. valik 3. valik 

1. Abistatavate piirkondade määramine 
Elanikkonna 
koguhõlmatus 

45.5 % 46.54 % 38 % 

Punkti a alade 
määramine 

SKP <75 % ELi 
keskmisest 

Vt baasstsenaarium SKP < 75 % või töötus 
> 150 % ELi keskmisest 

Üleminekukord 
punkti a ja punkti c 
alade vahel 

Kõigi endiste punkti a 
alade puhul 

Vt baasstsenaarium Üleminekukord puudub 

Eelnevalt 
määratlemata 
punkti c alade 
hõlmatus − 
jaotusmeetod 

Peamiselt riikliku 
tasandi näitajad 

Nii riikliku kui ka ELi 
tasandi näitajad 

Peamiselt ELi tasandi 
näitajad 

Turvaabinõud 
puuduvad 

50 % 100 % 
kohandamisprogrammi 
kohaldavates riikides; 
50 %; minimaalne 
hõlmatus 7,5 % riigi 
elanikkonnast  

Turvaabinõud puuduvad 

                                                            
5 Samu andmeid kasutataks ka 2. ja 3. valiku puhul. 



 

 

Abi osakaalud Muudatusi ei tehta Vähendatakse vähesel 
määral, v.a kõige vähem 
arenenud piirkondades 

Vähendatakse oluliselt 

2. Ulatus ja seotus muude suunistega  
Valdkondlik ulatus Laevaehitus ja 

söetööstus ei ole 
hõlmatud;  keelatakse 
abi terasetööstusele ja 
sünteeskiusektorile 

Hõlmab 
laevaehitussektorit;  
keelatakse abi söe- ja 
terasetööstusele ning 
sünteeskiusektorile 

Keelde ei ole (abist söe- 
ja terasetööstusele ning 
sünteeskiusektorile tuleb 
teatada) 

Diferentseerimine 
VKEde ja 
suurettevõtjate 
vahel 

Lubatakse abi 
suurettevõtjatele punkti c 
aladel 

Suurettevõtjatele 
lubatakse punkti c aladel 
abi ainult uute 
tegevusalade või toodete 
toetuseks 

Suurettevõtjatele punkti 
c aladel abi ei lubata 

Meelepärase 
kohtualluvuse 
valimine 

Lubatud Lubatud muudest 
suunistest üle võetud 
põhitingimustel (v.a 
energeetikasektoris)   

Ei ole lubatud 

3. Teatamiskohustus ja läbipaistvus 
Teavitamiskohustus Valdkondlikud kavad; 

kõik tegevusabi kavad; 
üksikabi > 
teatamiskünnis; 
sihtotstarbeline abi 

Valdkondlikud kavad (sh 
laevaehitus); ulatuslikud 
kavad; teatavad 
tegevusabi kavad; 
üksikabi > 
teatamiskünnis; 
sihtotstarbeline abi; 
ümberpaigutamisega 
seotud abi; abi 
suurettevõtjatele punkti c 
aladel uute toodete 
toetuseks 

teatavad tegevusabi 
kavad; üksikabi > 15 
mln eurot punkti a 
aladel ja > 5 mln eurot 
punkti c aladel; abi 
terasetööstusele ja 
sünteeskiusektorile, 
söetööstusele 

Läbipaistvus  Ainult projektide puhul, 
mille abikõlblikud kulud 
> 50 mln eurot (suured 
investeerimisprojektid) 

Mis tahes üksikabi puhul Vt baasstsenaarium (+ 
avaldamine liikmesriigi 
veebilehel)  

4. Kokkusobivuse hindamine 
Panus 
regionaalarengusse 

Vorminõuded: projektid 
abistatavates 
piirkondades; põhjalik 
analüüs (panust 
regionaalarengusse tuleb 
tõendada ainult 
abisaajate puhul, kelle 
turuosa > 25 % või 
tootmisvõimsus > 5 % 
ebatõhusatel turgudel) 

Rangemad nõuded: tuleb 
tõendada kava tasandil; 
projekt peab aitama 
kaasa kava eesmärkide 
saavutamisele;  põhjalik 
analüüs kõigil teatatud 
abi juhtudel  

Ainult vorminõuded 

Ergutav mõju Vorminõuded (suurte 
investeerimisprojektide 

Rangemad nõuded 
ergutava mõju 

Ainult vorminõuded 



 

 

puhul vastupidise 
stsenaariumi 
süvaanalüüs) 

tõendamiseks; põhjalik 
analüüs kõigil üksikabi 
juhtudel  

Proportsionaalsus Abi osakaalust 
kinnipidamine (suurte 
investeerimisprojektide 
puhul täiendavate 
netokulude süvaanalüüs) 

VKEde puhul: abi 
osakaal; suurettevõtjate 
puhul: täiendavad 
netokulud; süvaanalüüs 
kõigil teatatud üksikabi 
juhtudel  

Ainult abi osakaal 

Tasakaalustatuse 
kriteerium 

Ainult suurte 
investeerimisprojektide 
puhul, mille suhtes 
kohaldatakse 
süvaanalüüsi 

Mis tahes teatatud 
üksikabi puhul 

Tasakaalustatuse 
kriteeriumi täitmist ei 
kontrollita (kõige 
moonutavama abi keeld) 

5. MÕJU HINDAMINE 

5.1. Abistatavate piirkondade määramine 

• Geograafiline ulatus: 

Eesmärk Mõju6 Põhjused 
2. valik: + Veidi laiem geograafiline ulatus 1. Tõhusus regionaalse 

majandusarengu 
edendamisel 

3. valik: − − Oluliselt väiksem geograafiline ulatus 

2. valik: 0 : 2. Tõhusus konkurentsi- 
ja kaubandusmoonutuste 
kontrollimisel  

3. valik: + + Palju madalam abi üldine tase 

2. valik: 0 : 3. Kooskõla ELi muude 
poliitikavaldkondadega 3. valik: − − Vastuolu ELi ühtekuuluvuspoliitikaga 

2. valik: 0 : 4. Halduskoormuse 
vähenemine 3. valik: 0 : 

• Abi osakaalud:  

Eesmärk Mõju Põhjused 
2. valik: − Veidi väiksemad abi osakaalud 1. Tõhusus regionaalse 

majandusarengu 
edendamisel 

3. valik: − − Oluliselt väiksemad abi osakaalud 

2. valik: + Vt eespool 2. Tõhusus konkurentsi- 
ja kaubandusmoonutuste 
kontrollimisel  

3. valik: +  Vt eespool (aga punkti a alasid on rohkem) 

2. valik: − Piirab veidi rahastamist ELi muude 
poliitikavaldkondade raames 

3. Kooskõla ELi muude 
poliitikavaldkondadega 

3. valik: − − Piirab oluliselt rahastamist ELi muude 
poliitikavaldkondade raames 

2. valik: 0 : 4. Halduskoormuse 
vähenemine 3. valik: 0 : 

                                                            
6 ++: suur positiivne mõju; +: positiivne mõju 0: oluline mõju puudub; −: negatiivne mõju; − −: suur 

negatiivne mõju. 



 

 

5.2. Reguleerimisala ja seotus muude riigiabi käsitlevate õigusaktidega  

Eesmärk Mõju Põhjused 
2. valik: + Hõlmatakse ka laevaehitussektor; punkti c aladel 

keskendutakse uutele tegevustele/toodetele 
1. Tõhusus regionaalse 
majandusarengu 
edendamisel 3. valik: − risk, et abi antakse madalseisus olevatele 

tööstusharudele;  piiratud ulatus 
2. valik: + Veidi laiem reguleerimisala ja kohandatud 

kaitsemeetmed meelepärase kohtualluvuse 
valimisel  

2. Tõhusus konkurentsi- 
ja kaubandusmoonutuste 
kontrollimisel  

3. valik: + Suurettevõtjatele abi ei anta (aitab vältida 
võimalikku suurt negatiivset mõju); meelepärase 
kohtualluvuse valimist ei kohaldata  

2. valik: +/− Suurem kooskõla ELi energeetika- ja 
keskkonnapoliitikaga; vähem kooskõla ELi 
ühtekuuluvuspoliitika ja tööstuspoliitikaga 

3. Kooskõla ELi muude 
poliitikavaldkondadega 

3. valik: +/− Suurem kooskõla ELi energeetika- ja 
tööstuspoliitikaga; vähem kooskõla ELi 
keskkonna- ja ühtekuuluvuspoliitikaga 

2. valik: 0 : 4. Halduskoormuse 
vähenemine 3. valik: + Lihtsam rakendamine 

5.3. Teatamiskohustus ja läbipaistvus 

Eesmärk Mõju Põhjused 
2. valik: 0 : 1. Tõhusus regionaalse 

majandusarengu 
edendamisel 

3. valik: 0 : 

2. valik: +  Tuleb teatada mitmesugustest moonutavatest 
meetmetest 

2. Tõhusus konkurentsi- 
ja kaubandusmoonutuste 
kontrollimisel  3. valik: − Tuleb teatada ainult kõige moonutavamatest 

meetmetest 
2. valik: 0 : 3. Kooskõla ELi muude 

poliitikavaldkondadega 3. valik: + Võimaldab kohaldada grupierandit suurema 
hulga meetmete suhtes, mis lihtsustab ELi 
vahendite kasutamist 

2. valik: + Vähem teatatavaid meetmeid; üldisemad 
läbipaistvusnõuded 

4. Halduskoormuse 
vähenemine 

3. valik: − Vähem teatatavaid meetmeid, kuid rangemad 
nõuded selliste meetmete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse grupierandit 

5.4. Kokkusobivuse hindamine 

Eesmärk Mõju Põhjused 
2. valik: + + Rangemad nõuded regionaalarengusse antava 

panuse ja ergutava mõju suhtes 
1. Tõhusus regionaalse 
majandusarengu 
edendamisel 3. valik: 0 : 

2. valik: + + Rangemad nõuded; süvaanalüüs kõigil teatatud 
üksikabi juhtudel 

2. Tõhusus konkurentsi- 
ja kaubandusmoonutuste 
kontrollimisel  3. valik: + Kõige moonutavama abi keelamine 

2. valik: 0 : 3. Kooskõla ELi muude 
poliitikavaldkondadega 3. valik: 0 : 



 

 

2. valik: − Rangemad nõuded suurettevõtjate puhul 4. Halduskoormuse 
vähenemine 3. valik: 0 : 

6. VALIKUVÕIMALUSTE VÕRDLUS 
Mõju ulatus (baasstsenaariumiga võrreldes) 

Valiku
d 

Tõhusus 
regionaalse 

majandusareng
u edendamisel 

Tõhusus konkurentsi- 
ja 

kaubandusmoonutust
e kontrollimisel  

Kooskõla ELi muude 
poliitikavaldkondadeg

a 

Halduskoormus
e vähenemine 

1a. Abistatavate piirkondade määramine 
2. valik  + 0 0 0 
3. valik − − + + − − 0 
1b. Abi osakaalud: 
2. valik  − + − 0 
3. valik − − + − − 0 
2. Reguleerimisala ja seotus muude riigiabi käsitlevate õigusaktidega 
2. valik  + + + / − * 0 
3. valik − + + / − * + 
3. Teatamiskohustus ja läbipaistvus 
2. valik  0 + 0 + 
3. valik 0 − + − 
4. Kokkusobivuse hindamine 
2. valik  + + + + 0 − 
3. valik 0 + 0 0 
* Sõltub ELi poliitikavaldkonnast. 

Eelistatav valik kõigi eesmärkide saavutamiseks on 2. valik. 

7. JÄRELEVALVE JA HINDAMINE 
DG COMP teostab jätkuvalt riigiabi üldist järelevalvet (juhtumite valimi iga-aastane kontroll, riigiabi 
tulemustabel). DG COMP töötab välja ka erinäitajad 2014.−2020. regionaalabi suuniste järelevalveks.  

Komisjon võib nõuda, et liikmesriigid piiraksid teatavate teatatud kavade kestust (harilikult 
maksimaalselt nelja aastaga).  Sõltumatud eksperdid viivad läbi kohustuslikku hindamist kavade 
puhul, mis võivad konkurentsi märkimisväärselt piirata, eelkõige suure aastaeelarvega kavade või 
selliste kavade suhtes, millega võivad kaasneda turu, tehnoloogilise või regulatiivse keskkonna 
muutused. Selline hindamine peab põhinema ühisel metoodikal ning selle tulemused tuleb avaldada.   

Komisjon kavatseb regionaalabi suunised 2017. aasta esimeses pooles läbi vaadata; sellisel hindamisel 
võtab komisjon arvesse liikmesriikide ja muude huvitatud isikutega peetud konsultatsioone ning see 
võib põhineda ka sõltumatul hindamisel. Samuti viib komisjon aegsasti läbi regionaalabi suuniste 
järelhindamise, et need jõutaks 2020. aastale järgnevaks ajavahemikuks läbi vaadata. 
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