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1. A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA 

1.1. Szakpolitikai háttér 

A regionális állami támogatások célja Európa hátrányos helyzetű régiói fejlődésének 
elősegítése termelő magánberuházások támogatása, illetve – korlátozott esetekben – működési 
támogatás nyújtása révén. 

A regionális támogatási iránymutatás rögzíti azokat a szabályokat, amelyek alapján a 
tagállamok állami támogatást nyújthatnak a regionális gazdasági fejlődés támogatására. Az 
iránymutatás regionális támogatási térképeket is tartalmaz – e térképek határozzák meg, mely 
területeken és milyen támogatási intenzitás mellett kaphatnak a vállalkozások regionális 
állami támogatást. 

A regionális támogatási szabályok (a regionális támogatási iránymutatás, a regionális 
támogatások részletes vizsgálatáról szóló közlemény, az általános csoportmentességi rendelet) 
2013 végén lejárnak. A Bizottság ezért felülvizsgálatuk mellett döntött. 

A regionális támogatási szabályok felülvizsgálata során a következő főbb fejleményeket kell 
figyelembe venni: 

– a regionális különbségek nyilvánvalóan és átfogó módon csökkentek az EU-ban a 
2007-2013 közötti időszakban1, a gazdasági válság pedig regionális szinten 
differenciált hatást gyakorolt; 

– a tagállamok egyre növekvő mértékben alkalmazzák a csoportmentességi 
rendeleteket regionális támogatás nyújtására (kikerülve ezáltal a Bizottságnak történő 
bejelentés szükségességét); emellett megkezdődött az állami támogatások uniós 
szabályozásának korszerűsítése2, amelynek célja az állami támogatási szabályok 
egyszerűsítése és racionalizálása, valamint az állami támogatások végrehajtásának a 
leginkább torzító hatású támogatásokra összpontosítása; 

– biztosítani kell a koherenciát az uniós kohéziós politika 2014-2020 közötti időszakra 
szóló reformjával, és figyelembe kell venni az Európa 2020 stratégián belüli egyéb 
uniós szakpolitikákat. 

1.2. Általános szakpolitikai problémák 

A regionális állami támogatások ellenőrzése esetében a szakpolitikai cél annak biztosítása, 
hogy a támogatás pozitív eredményre vezet a támogatott területeken3 (megnő a gazdasági 
tevékenység), valamint hogy e pozitív hatások ellensúlyozzák a potenciális negatív hatásokat, 
amelyek a belső piaci kereskedelem és verseny korlátozása terén jelentkeznek. A regionális 
támogatási iránymutatás felülvizsgálata során a Bizottság két fő témával kíván foglalkozni: 

(1) A regionális állami támogatásnak mint a regionális gazdasági fejlődés szakpolitikai 
eszközének hatékonysága: Bizonyos cégek még a támogatás hiányában is úgy 
döntenének, hogy beruháznak a támogatott térségekbe. Ezért megfelelő ellenőrzésre 

                                                            
1 NUTS 2 szinten, az egy főre jutó regionális GDP-nek az EU-27 átlagához viszonyított, szűkülő 

szóródásán mérve. 
2 A Bizottság közleménye – Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése, 2012.5.8., 

COM(2012) 209 final. 
3 Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontja alapján regionális támogatásra jogosult 

területek („a” térségek és „c” térségek).  



 

 

van szükség azt biztosítandó, hogy a regionális támogatás további 
magánberuházások generálására szolgál a támogatott területeken. Az ösztönző hatás 
kevéssé hatékony ellenőrzése jelentős holtteher-kockázatot hordoz magában, ami 
torzíthatja a versenyt és gyengítheti a gazdasági fejlődés eszközéül szolgáló 
regionális támogatás hozzáadott értékét. 

(2) A regionális állami támogatási szabályok hatékonysága a versenyre gyakorolt hatás 
Bizottság és tagállam általi ellenőrzésének biztosítása terén: Az egyes tagállamok 
eltérő módon hajtják végre a regionális támogatásokra vonatkozó szabályokat – ez (a 
támogatás révén egymást túllicitálni igyekvő régiók miatt) veszélyeztetheti a belső 
piac integritását. A Bizottság jelenlegi, a regionális támogatások negatív hatásait 
kontrolláló gyakorlata nem céloz meg olyan helyzeteket, amelyekben nagyobb 
valószínűséggel kerül sor a verseny korlátozására, ez pedig egyensúlyhiányt és 
hatékonytalanságot okoz az állami támogatási politikák Bizottság és tagállamok általi 
irányításában. 

A regionális állami támogatás kontrollja és az egyéb uniós szakpolitikai területek közötti 
konzisztenciához és a szabályok és eljárások egyszerűsítése, valamint az adminisztratív alaki 
követelmények csökkentése iránti igényhez további, másodlagos politikai problémák 
kapcsolódnak. 

1.3. A regionális támogatási iránymutatás kialakításához és alkalmazásához 
kapcsolódó problémák 

• A támogatott területek aránya az EU-ban: Milyen szinten kerüljön megállapításra a 
támogatott területek népességi aránya? Indokolja-e a regionális különbségek 
csökkenése a népességi arány csökkentését vagy – tekintettel a gazdasági 
visszaesésre – fenn kell tartani a jelenlegi népességi arányt? Szükség van-e a 
térképek teljes körű felülvizsgálatára, miután ismertté válik a válság teljes nagysága 
regionális szinten? 

• A leginkább rászoruló régiók uniós és nemzeti szinten: Hogyan alakítható ki 
megfelelő egyensúly a támogatott területek uniós perspektíva alapján történő 
kijelölése (tagállamok közötti különbségek), valamint e döntés tagállami kézben 
hagyása (tagállamon belüli különbségek, nemzeti politikai orientáció alapján) között? 
Milyen fokú rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak a támogatott területek 
kijelölésében? Meg kell-e határoznia a Bizottságnak további régiókat is (pl. átmeneti 
régiók, határmenti régiók, szigetek, hegyvidéki területek stb.)? 

• Különböző támogatási intenzitások a támogatott területek különböző kategóriái 
esetében4: Növelni, csökkenteni vagy fenntartani kell a jelenlegi támogatási 
intenzitási korlátokat? Mi az a támogatási szint, amely megfelelő ösztönzést biztosít 
a cégeknek a támogatott területeken történő beruházáshoz, ugyanakkor minimalizálja 
a versenyre („talált pénz” effektus, a beruházás áthelyezése), illetve az 
államháztartásra (holtteher-hatás) gyakorolt negatív hatásokat? 

• A regionális támogatási iránymutatás ágazati hatálya: Továbbra is fenn kell-e 
tartani a regionális támogatás tilalmát az acél-, szintetikusszál- és szénágazatban? 
Hogyan kell értékelni a regionális támogatást a hajógyártási ágazatban? Minden 
ilyen támogatásra vonatkozzon a bejelentési kötelezettség? 

                                                            
4 Jelenleg a támogatási intenzitás felső korlátja (a különböző, pl. kkv-knak adható bónuszok nélkül) 10 % 

és 50 % között változik, a támogatott területek fejlettségi szintjétől függően. 



 

 

• Különböző szabályok alkalmazása a kkv-k, illetve a nagyvállalkozások esetében: 
Hogyan biztosítható, hogy a beruházási támogatás olyan beruházások 
megvalósítására ösztönözze a vállalkozásokat, mindenekelőtt a nagyvállalkozásokat, 
amelyeket máskülönben nem hajtanának végre a támogatott területeken? Meg kell-e 
tiltani a nagyvállalkozások által eszközölt beruházásokhoz nyújtott támogatást a „c” 
térségekben (mivel a támogatás pozitív hatásai kisebb valószínűséggel tudják 
ellensúlyozni a negatív hatásokat, mint az „a” térségek esetében) vagy szigorúbb 
követelményeket kell alkalmazni egyes beruházástípusokra? 

• A legkedvezőbb fórum kiválasztása (ún. forum shopping): Szükség van-e a regionális 
támogatási iránymutatás és egyéb állami támogatási iránymutatások közötti 
átfedéseket korlátozó szabályokra, amelyek a regionális támogatási iránymutatásra a 
többi alkalmazandó iránymutatással megegyező feltételeket határoznak meg, 
mindenekelőtt a versenyjogi aggályok elkerülése érdekében? Megengedett legyen-e a 
szabályozott piacoknak (mint például az energiaágazat) a regionális támogatási 
iránymutatás keretében nyújtott támogatás is, vagy csak az ágazatspecifikus 
szabályok alapján nyújtott? 

• Bejelentési határértékek és átláthatóság: Módosítani kell-e az egyedi támogatások 
bejelentési kötelezettségét kiváltó kritériumokat annak elkerülése érdekében, hogy a 
versenyre kismértékű fenyegetést jelentő intézkedéseket be kelljen jelenteni, 
miközben más, potenciálisan torzító hatású intézkedéseket viszont nem kell? Hogyan 
érhető tetten a nagy támogatási programok keretében nyújtott támogatás kumulált 
torzító hatása? Hogyan kezelhető a tevékenységáthelyezést okozó regionális 
támogatás kérdése? Támogatási összegtől függetlenül minden támogatásra 
alkalmazandó legyen a tagállamok azon kötelezettsége, hogy nyilvánosságra hozzák 
a nyújtott támogatások részleteit (átláthatósági szabályok)? 

• A bejelentett regionális támogatási intézkedések összeegyeztethetőségének 
értékelésére vonatkozó szabályok: Hogyan biztosítható, hogy a támogatás hozzájárul 
egy közös célkitűzéshez (pl. kohéziós célkitűzés) és megfelelő e közös célkitűzés 
megvalósítására? Hogyan biztosítható, hogy a támogatás megváltoztatja a 
kedvezményezett magatartását (azaz, hogy a támogatás nélkül a beruházásra nem 
került volna sor vagy más helyszínen került volna megvalósításra) és az e 
magatartásbeli változás előidézéséhez szükséges minimumra korlátozódik? Hogyan 
kezelhető jobban a bejelentett támogatás potenciálisan nagyobb torzító hatása, és 
hogyan biztosítható, hogy a támogatás nem gyakorol indokolatlan negatív hatást a 
versenyre? 

2. A SZUBSZIDIARITÁS ELEMZÉSE 

Az állami támogatások ellenőrzése a Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Bizottság 
a tagállam által a regionális fejlődés ösztönzésére nyújtott állami támogatás belső piaccal való 
összeegyeztethetőségét vagy közvetlenül az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) 
pontja alapján értékeli, vagy azon iránymutatások alapján, amelyekben rögzíti a regionális 
állami támogatási intézkedések hatásainak elemzésekor alkalmazandó anyagi jogi és eljárási 
jogi szabályokat. 

3. CÉLKITŰZÉSEK 
A regionális támogatási irányelv az alábbi két fő célkitűzést kívánja egyensúlyba hozni: 



 

 

– a kohéziós célkitűzés: annak biztosítása, hogy a bizonyos területek gazdasági 
fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás nem torzítja a közös érdekkel 
ellentétes mértékben a kereskedelmet és a versenyt; 

– a versennyel kapcsolatos célkitűzés: keretet biztosít a Bizottságnak a bejelentett 
támogatási intézkedések összeegyeztethetőségének oly módon történő értékeléséhez, 
amely arányos az intézkedések belső piacra gyakorolt lehetséges hatásaival. 

Ezt a két általános célkitűzést az alábbi konkrét célkitűzésekre lehet tovább bontani: 

(1) Eredményesség és hatékonyság: 

– a regionális támogatás összpontosítása a leghátrányosabb helyzetű régiókra, de 
egyúttal annak lehetővé tétele a tagállamok számára, hogy nemzeti regionális 
politikájukat kövessék; 

– annak biztosítása, hogy a regionális támogatás azon ágazatokat és 
vállalkozásokat célozza, amelyeknek szükségük van rá; 

– a támogatási szintek korlátozása a várt regionális fejlődés kiváltásához 
szükséges minimális szintre; 

– a bizottsági ellenőrzések összpontosítása azon támogatási intézkedésekre, 
amelyek a legnagyobb valószínűséggel torzítják a kereskedelmet és a versenyt; 

– a támogatás pozitív és negatív hatásainak értékelésére szolgáló módszerek 
tökéletesítése (közös alapelvek, gazdasági elemzés). 

(2) Igazgatási egyszerűsítés: 

– a vállalkozásokra és a tagállami közigazgatásra nehezedő adminisztratív terhek 
minimalizálása; 

– a tagállamok átláthatósági és jelentéstételi kötelezettségeinek egyszerűsítése és 
racionalizálása. 

(3) Következetesség: 

– az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítésére irányuló 
kezdeményezés céljainak és alapelveinek megvalósítása; 

– hozzájárulás az EU kohéziós politikai célkitűzéseinek megvalósításához és az 
uniós alapok végrehajtása indokolatlan korlátozásának elkerülése; 

– az Európa 2020 stratégia keretében konzisztencia biztosítása más uniós 
szakpolitikákkal, és a közforrások hatékonyabb felhasználására irányuló 
tagállami erőfeszítések támogatása. 

4. SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK 
A három megvizsgált szakpolitikai lehetőség az alábbiak szerint foglalható össze: 

• Az alapforgatókönyv (1. lehetőség) a jelenlegi regionális támogatási irányelv 
rendelkezéseinek megismétlését jelenti, a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó 
regionális térképek kidolgozásához azonban a legfrissebb Eurostat-adatokat (2008-
2010-es adatok a regionális GDP/fő és 2009-2011-es adatok a regionális 
munkanélküliség tekintetében5) használná fel. 

                                                            
5 Ugyanezen adatok lennének alkalmazandók a 2. és 3. lehetőség esetében is. 



 

 

• A 2. lehetőség lényegében a jelenlegi szabályok mérsékelt módosítását jelenti, 
elsősorban a jelenlegi gyakorlat ésszerűsítése és a versenyre gyakorolt hatások 
értékelésének megerősítése érdekében, továbbra is a regionális támogatás kohéziós 
célkitűzésére koncentrálva. 

• A 3. lehetőség drasztikusabban módosítaná a jelenlegi szabályokat a támogatási 
szintek csökkentése, valamint annak érdekében, hogy – a regionális állami 
támogatások versennyel kapcsolatos célkitűzésére helyezve a hangsúlyt – az állami 
támogatások ellenőrzésének beavatkozási logikáját a leginkább torzító hatású 
ügyekre összpontosítsa. 

Az egyes lehetőségek főbb jellemzői 
 Alapforgatókönyv  

(1. lehetőség) 
2. lehetőség 3. lehetőség 

1. A támogatott térségek kijelölése 
Teljes népességi 
arány 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Az „a” térségek 
kijelölése 

GDP < EU-átlag 75 %-a vö. alapforgatókönyv GDP < EU-átlag 75 %-a 
vagy munkanélküliség > 
EU-átlag 150 %-a  

Átmeneti 
szabályok az „a” 
és a „c” térségek 
között 

minden korábbi „a” 
térség esetében 

vö. alapforgatókönyv nincsenek átmeneti 
szabályok 

Indoklással „c” 
térségnek 
minősíthető 
térségekre 
vonatkozó 
népességi arány – 
allokációs 
módszer 

jobbára nemzeti szintű 
mutatók 

nemzeti és uniós szintű 
mutatók egyaránt 

jobbára uniós szintű 
mutatók 

Biztonsági háló 50 % 100 % a kedvezményezett 
országok esetében; 50 %; 
a tagállami népesség 
legalább 7,5 %-át kitevő 
népességi arány 

nincs biztonsági háló 

Támogatási 
intenzitások 

nincs változás kismértékű csökkenés, a 
legkevésbé fejlett régiók 
kivételével 

erőteljes csökkenés 

2. Hatály és kapcsolat más iránymutatásokkal 
Ágazati hatály hajógyártás és szén 

kizárva; az acél- és a 
szintetikusszál-ágazatnak 
nyújtott támogatás tilos 

hajógyártás bevonva; a 
szén-, acél- és a 
szintetikusszál-ágazatnak 
nyújtott támogatás tilos 

nincs tilalom (a szén-, 
acél- és szintetikusszál-
ágazatnak nyújtott 
támogatást be kell 
jelenteni) 

Differenciálás a 
kkv-k és a 
nagyvállalkozások 

a nagyvállalkozásoknak 
„c” térségben nyújtott 
támogatás megengedett 

nagyvállalkozásoknak „c” 
térségben csak új 
termékekhez vagy 

nincs támogatás a 
nagyvállalkozásoknak 
„c” térségben 



 

 

között tevékenységekhez 
nyújtható támogatás  

A legkedvezőbb 
fórum 
kiválasztása 

megengedett más iránymutatásokból 
átvett főbb feltételek 
mellett megengedett (az 
energiaágazat kivételével) 

nem megengedett 

3. Bejelentési határértékek és átláthatóság 
Bejelentési 
kötelezettség 

ágazati programok; 
minden működési 
támogatási program; a 
bejelentési határérték 
feletti egyedi támogatás; 
ad hoc támogatás 

ágazati programok 
(hajógyártás is); nagy 
támogatási programok; 
egyes működési 
támogatási programok; a 
bejelentési határérték 
feletti egyedi támogatás; 
ad hoc támogatás; 
tevékenységáthelyezéshez 
kapcsolódó támogatás; 
nagyvállalkozásoknak „c” 
térségben új termékekhez 
nyújtott támogatás 

egyes működési 
támogatási programok; 
egyedi támogatás „a” 
térségekben 
15 millió EUR felett, „c” 
térségekben 
5 millió EUR felett; az 
acél-, szintetikusszál- és 
szénágazatnak nyújtott 
támogatás 

Átláthatóság  csak az 50 millió EUR 
feletti elszámolható 
költségű projektek 
(nagyberuházási 
projektek) 

minden egyedi támogatás vö. alapforgatókönyv (+ 
közzététel a tagállam 
weboldalán) 

4. Az összeegyeztethetőség értékelése 
Hozzájárulás a 
regionális 
fejlődéshez 

alaki követelmények: 
támogatott területeken 
végrehajtott projektek; 
részletes elemzés (a 
regionális hozzájárulást 
csak a 25 %-ánál 
nagyobb piaci 
részesedésű 
kedvezményezetteknek 
kell bemutatniuk, vagy 
ha a kapacitás > 5 % 
alulteljesítő piacokon) 

szigorúbb 
követelmények: 
bemutatás 
programszinten; a 
projektnek hozzá kell 
járulnia a program 
célkitűzéseihez; részletes 
elemzés minden 
bejelentett ügy esetében 

csak alaki 
követelmények 

Ösztönző hatás alaki követelmények 
(részletes kontrafaktuális 
elemzés a 
nagyberuházási 
projekteknél) 

szigorúbb követelmények 
az ösztönző hatás 
tekintetében; részletes 
elemzés minden egyedi 
támogatás esetében 

csak alaki 
követelmények 

Arányosság a támogatási intenzitás 
tiszteletben tartása (a 
nettó többletköltség 
részletes elemzése a 
nagyberuházási 

kkv-k esetében: 
támogatási intenzitás; a 
nagyvállalkozások 
esetében: nettó 
többletköltség; részletes 

csak támogatásintenzitás 



 

 

projekteknél) elemzés minden 
bejelentett egyedi 
támogatás esetében 

Mérlegelési teszt csak a részletes 
elemzésnek alávetett 
nagyberuházási 
projektek esetében 

minden bejelentett egyedi 
támogatás esetében 

nincs mérlegelési teszt (a 
leginkább torzító hatású 
támogatás tilalma) 

5. A HATÁSOK VIZSGÁLATA 

5.1. A támogatott térségek kijelölése 

• Területi hatály 

A kérdés Hatás6 Okok 
2. lehetőség: + Kismértékben kiterjesztett területi hatály 1. Hatékonyság a 

regionális fejlődés 
előmozdítása terén 

3. lehetőség − − Erőteljesen csökkentett területi hatály 

2. lehetőség: 0 : 2. Eredményesség a 
verseny- és 
kereskedelemtorzítás 
ellenőrzése terén 

3. lehetőség: + + Sokkal alacsonyabb általános támogatási szint 

2. lehetőség: 0 : 3. Összhang az Unió 
egyéb szakpolitikáival 3. lehetőség: − − Nincs összhang az uniós kohéziós politikával 

2. lehetőség: 0 : 4. Az adminisztratív 
terhek csökkenése 3. lehetőség: 0 : 

• Támogatási intenzitások: 

A kérdés Hatás Okok 
2. lehetőség: − Kismértékben csökkentett támogatási 

intenzitások 
1. Hatékonyság a 
regionális fejlődés 
előmozdítása terén 3. lehetőség: − − Erőteljesen csökkentett támogatási intenzitások

2. lehetőség: + Vö. fent 2. Eredményesség a 
verseny- és 
kereskedelemtorzítás 
ellenőrzése terén 

3. lehetőség: +  Vö. fent (de több „a” térséggel) 

2. lehetőség: − Kismértékben korlátozza a más uniós 
szakpolitikák keretében történő finanszírozást 

3. Összhang az Unió 
egyéb szakpolitikáival 

3. lehetőség: − − Erőteljesen korlátozza a más uniós 
szakpolitikák keretében történő finanszírozást 

2. lehetőség: 0 : 4. Az adminisztratív 
terhek csökkenése 3. lehetőség: 0 : 

5.2. Alkalmazási kör és kapcsolat más állami támogatási eszközökkel 

A kérdés Hatás Okok 
2. lehetőség: + Hajógyártás bevonása; új tevékenységekre / 

termékekre összpontosítás a „c” térségekben 
1. Hatékonyság a 
regionális fejlődés 
előmozdítása terén 3. lehetőség: − Hanyatló iparágaknak nyújtott támogatás 

kockázata; korlátozott alkalmazási kör 

                                                            
6 ++: erőteljesen pozitív hatás; +: pozitív hatás; 0: nincs számottevő hatás; −: negatív hatás; − −: 

erőteljesen negatív hatás. 



 

 

2. lehetőség: + Valamivel tágabb alkalmazási kör és a 
legkedvezőbb fórum kiválasztásához igazított 
biztosítékok 

2. Eredményesség a 
verseny- és 
kereskedelemtorzítás 
ellenőrzése terén 3. lehetőség: + Nincs támogatás a nagyvállalkozásoknak 

(potenciálisan jelentős negatív hatások 
elkerülése); nincs legkedvezőbb fórum 
kiválasztása 

2. lehetőség: +/− Konzisztensebb az uniós energia- és 
környezetvédelmi politikával; kevésbé 
konzisztens az uniós kohéziós politikával és az 
iparpolitikákkal 

3. Összhang az Unió 
egyéb szakpolitikáival 

3. lehetőség: +/− Konzisztensebb az uniós energia- és 
iparpolitikával; kevésbé konzisztens az uniós 
környezetvédelmi és kohéziós politikával 

2. lehetőség: 0 : 4. Az adminisztratív 
terhek csökkenése 3. lehetőség: + Egyszerűsített végrehajtás 

5.3. Bejelentési határértékek és átláthatóság 

A kérdés Hatás Okok 
2. lehetőség: 0 : 1. Hatékonyság a 

regionális fejlődés 
előmozdítása terén 

3. lehetőség: 0 : 

2. lehetőség: +  A torzító hatású támogatások széles köre 
bejelentendő 

2. Eredményesség a 
verseny- és 
kereskedelemtorzítás 
ellenőrzése terén 

3. lehetőség: − Csak a leginkább torzító hatású támogatások 
bejelentendők 

2. lehetőség: 0 : 3. Összhang az Unió 
egyéb szakpolitikáival 3. lehetőség: + Az uniós források felszívását megkönnyítő 

intézkedések szélesebb köre esetében teszi 
lehetővé a csoportmentességet 

2. lehetőség: + Kevesebb bejelentendő intézkedés; szélesebb 
körű átláthatósági követelmények 

4. Az adminisztratív 
terhek csökkenése 

3. lehetőség: − Kevesebb bejelentendő ügy, de szigorúbb 
feltételek a csoportmentesített intézkedésekre 

5.4. Az összeegyeztethetőség értékelése 

A kérdés Hatás Okok 
2. lehetőség: + + Szigorúbb követelmények a régió fejlődéséhez 

való hozzájárulás és az ösztönző hatás 
tekintetében 

1. Hatékonyság a 
regionális fejlődés 
előmozdítása terén 

3. lehetőség: 0 : 
2. lehetőség: + + Szigorúbb követelmények, részletes elemzés 

minden bejelentett egyedi támogatás esetében 
2. Eredményesség a 
verseny- és 
kereskedelemtorzítás 
ellenőrzése terén 

3. lehetőség: + A leginkább torzító hatású támogatás tilalma 

2. lehetőség: 0 : 3. Összhang az Unió 
egyéb szakpolitikáival 3. lehetőség: 0 : 

2. lehetőség: − Szigorúbb követelmények a nagyvállalkozások 
számára 

4. Az adminisztratív 
terhek csökkenése 

3. lehetőség: 0 : 



 

 

6. A LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A hatások nagysága (az alapforgatókönyvhöz viszonyítva) 

Lehetőségek Hatékonyság a 
regionális 
fejlődés 
előmozdítása 
terén 

Eredményesség a 
verseny- és 
kereskedelemtorzítás 
ellenőrzése terén 

Összhang az 
Unió egyéb 
szakpolitikáival 

Az 
adminisztratív 
terhek 
csökkenése 

1a. A támogatott térségek kijelölése 
2. lehetőség  + 0 0 0 
3. lehetőség − − + + − − 0 
1b. Támogatási intenzitások: 
2. lehetőség  − + − 0 
3. lehetőség − − + − − 0 
2. Alkalmazási kör és kapcsolat más állami támogatási eszközökkel 
2. lehetőség  + + + / − * 0 
3. lehetőség − + + / − * + 
3. Bejelentési határértékek és átláthatóság 
2. lehetőség  0 + 0 + 
3. lehetőség 0 − + − 
4. Az összeegyeztethetőség értékelése 
2. lehetőség  + + + + 0 − 
3. lehetőség 0 + 0 0 
* Az uniós politika területétől függően. 

Minden kérdés tekintetében a 2. lehetőség az előnyben részesített opció. 

7. FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS 

A Versenypolitikai Főigazgatóság folytatja az állami támogatásokkal kapcsolatos általános 
monitoring-tevékenységét (mintául kiválasztott ügyek éves ellenőrzése és állami támogatási 
értesítő). Emellett specifikus monitoring-mutatókat is kidolgoz a 2014-2020 közötti időszakra 
vonatkozó regionális támogatási iránymutatáshoz. 

A Bizottság előírhatja a tagállamok számára egyes bejelentett támogatási programok 
időtartamának korlátozását (általában négy évre vagy annál rövidebb időszakra). Azon 
támogatási programok esetében, amelyek a verseny jelentős korlátozásával fenyegetnek, 
független szakértők végzik el a kötelező értékeléseket (különösen a nagy éves költségvetésű 
programok esetében, illetve azon programok esetében, amelyeknél változhat a piaci, 
technológiai vagy szabályozási környezet). Ezen értékelések közös módszertanon alapulnak 
és nyilvánosságra hozzák őket. 

A Bizottság 2017 első félévében, a tagállamokkal és egyéb érdekelt felekkel folytatott 
konzultáció, valamint esetleg egy független értékelés alapján kívánja felülvizsgálni a 
regionális támogatási iránymutatást. Emellett elvégzi majd a regionális támogatási 
iránymutatás utólagos értékelését is, kellő időben az iránymutatás 2020 utáni időszakra 
vonatkozó módosításához. 
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