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Objašnjenje uz prijedlog revizije Smjernica za regionalne potpore 

Svrha je ovog objašnjenja pojasniti cilj i područje primjene prijedloga revizije Smjernica za 

regionalne potpore („Smjernice”). Prilaže se uz savjetovanje o prijedlogu Smjernica za regionalne 

potpore, koje će trajati 10 tjedana.  

Građani, organizacije i javna tijela pozivaju se da iznesu svoja stajališta o Komisijinu prijedlogu 

novih Smjernica. Uz savjetovanje održat će se sastanak s državama članicama kako bi se prikupile 

povratne informacije o nacrtu smjernica.  

Savjetovanje će se pokrenuti na temelju engleske verzije nacrta smjernica. Prijevodi na sve jezike EU-

a postupno će se dodavati na internetsku stranicu kada budu dovršeni. Dionici se pozivaju da svoje 

primjedbe dostave u elektroničkom obliku i pritom jasno naznače ako je njihov odgovor povjerljiv. U 

tom slučaju treba dostaviti i verziju odgovora koja nije povjerljiva i koja se može objaviti na 

internetskoj stranici Glavne uprave za tržišno natjecanje. 

1. Kontekst 

U Europskoj uniji prisutne su znatne regionalne razlike u smislu ekonomskog blagostanja, dohotka i 

nezaposlenosti, koje bi se mogle pogoršati zbog gospodarskih posljedica aktualne pandemije bolesti 

COVID-19. Regionalnim potporama podupire se gospodarski razvoj u regijama Unije koje su u 

nepovoljnom položaju i istodobno osiguravaju jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za sve države 

članice. One su važan instrument kojim se države članice koriste za jačanje regionalnog razvoja.   

Postojeći okvir regionalnih potpora sastoji se od četiri elementa: 

 odredbe Ugovora1 utvrđene u članku 107. stavku 3. točki (a) i članku 107. stavku 3. točki (c),  

 odredbe o regionalnim potporama u Uredbi o općem skupnom izuzeću (GBER)2, 

 Smjernice za regionalne državne potpore za 2014.–20203, i  

 karte regionalnih potpora za 2014.–2020., koje se pojedinačno odobravaju odlukama 

Komisije. 

U Smjernicama za regionalne potpore Komisija utvrđuje uvjete pod kojima se regionalne potpore 

mogu smatrati spojivima s unutarnjim tržištem te kriterije za određivanje područja koja ispunjavaju 

uvjete iz članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) Ugovora. Na kartama regionalnih potpora utvrđuju se 

regije koje su prihvatljive za potpore (potpomognute regije). 

Komisija je 2019. pokrenula evaluaciju okvira za regionalne potpore u kontekstu provjere 

prikladnosti4 paketa modernizacije državnih potpora iz 2012. kako bi utvrdila jesu li Smjernice za 

regionalne državne potpore i dalje primjerene svojoj svrsi. Preliminarni rezultati pokazali su da 

pravila u načelu dobro funkcioniraju, ali da su potrebne određene konkretne prilagodbe za sljedeće 

razdoblje. 

Komisija je 11. prosinca 2019. objavila Komunikaciju o europskom zelenom planu u kojoj su 

zacrtane politike čijom bi provedbom Europa do 2050. trebala postati prvi ugljično neutralan 

kontinent. Kako bi se europski zeleni plan ostvario, potrebno je djelovati u svim sektorima. Osim 

                                                           
1 Ugovor o funkcioniranju Europske unije. 
2 Vidjeti SL L 187, 26.6.2014., str. 1. GBER je izmijenjen 2017. (SL L 156, 20.6.2017., str. 1.–18.). 
3 Vidjeti SL C 209, 23.7.2013., str. 1. Jednogodišnje produljenje Smjernica za regionalne potpore do kraja 2021. 

doneseno je 2. srpnja 2020.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_19_182
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toga, 19. veljače 2020. predstavljena je europska digitalna strategija, koja bi trebala omogućiti 

digitalnu transformaciju u korist građana i poduzeća te pomoći u ostvarivanju ciljeva europske 

klimatske neutralnosti do 2050. U kontekstu tranzicije prema zelenom i digitalnom gospodarstvu 

potrebno je prilagoditi i aktualna pravila o državnim potporama. Komisija nastavlja razmatrati i 

ocjenjivati dodatne mjere u provedbi pravila o državnim potporama koje mogu doprinijeti 

ostvarivanju ciljeva zelenog plana, a koje se moraju temeljiti na jasnim i objektivnim kriterijima. 

Smjernice za regionalne potpore 2014.–2020. trebale su prestati važiti na kraju 2020., ali su 2. srpnja 

2020. produljene do kraja 2021.5 Donošenje novih Smjernica predviđeno je za početak 2021. kako bi 

se državama članicama ostavilo dovoljno vremena za pripremu i prijavu karti regionalnih potpora s 

obzirom na planirano stupanje na snagu novih Smjernica na početku 2022. 

Odredbe o regionalnim potporama u GBER-u nisu predmet ovog savjetovanja. Međutim i te su 

odredbe ocijenjene u okviru tekuće provjere prikladnosti, a rezultati će biti objavljeni u trećem 

tromjesečju 2020, Komisija je 2. srpnja 2020. najavila trogodišnje produljenje GBER-a do kraja 

2023.6 

2. Predložene izmjene nacrta teksta revidiranih Smjernica za regionalne potpore 

 

Revizija Smjernica za regionalne potpore uglavnom se oslanja na preliminarne rezultate7, dokaze i 

podatke prikupljene u okviru evaluacije Smjernica za regionalne potpore 2014.–2020., uključujući 

savjetovanje s dionicima8, retrospektivnu evaluacijsku studiju9 i javno savjetovanje o svim pravilima 

obuhvaćenima provjerom prikladnosti10, u kombinaciji s iskustvom Komisije stečenim u praksi. Osim 

toga, Smjernice treba prilagoditi aktualnim gospodarskim uvjetima i uzeti u obzir nove prioritete 

politike, kao što su europski zeleni plan i digitalna strategija.  

S obzirom na to da je riječ o već postojećim smjernicama te uzimajući u obzir rezultate evaluacije, 

smatra se da su Smjernice za regionalne potpore uglavnom primjerene svojoj svrsi. U postojeće 

Smjernice unose se samo ograničene izmjene i nema značajnih odluka politike koje bi trebalo ocijeniti 

u zasebnoj procjeni učinka. Stoga se smatralo da ona za ovu inicijativu nije potrebna.  

Konkretnije, Smjernice su revidirane s naglaskom na sljedećim područjima:  

 Smjernice za regionalne potpore donesene su 2013., nekoliko mjeseci prije GBER-a. To je 

dovelo do nekoliko razlika između ta dva teksta, što bi trebalo izbjegavati radi dosljednosti i 

jasnoće. Stoga su terminologija, definicije i drugo u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s 

GBER-om. Određene su izmjene unesene i u strukturu teksta kako bi se poboljšala logika, 

izbjegla ponavljanja itd. Osim toga, ažurirani su odjeljci o evaluaciji i transparentnosti kako bi 

se osigurala dosljednost s drugim pravilima o državnim potporama. 

 Iz područja primjene Smjernica za regionalne potpore isključeni su sektori koji su obuhvaćeni 

posebnim smjernicama o državnim potporama i sektori koji su bili suočeni s povijesnim 

strukturnim prekomjernim kapacitetom, a to su sektor čelika i sintetičkih vlakana. Isključenja 

sektora u skladu s točkom 10. važećih Smjernica za regionalne potpore ažuriraju se uzimajući 

u obzir razvoj sektora i tržišta. Zbog toga sintetička vlakna više nisu isključena jer 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1247 
7 Radni dokument službi Komisije još nije bio objavljen na početku savjetovanja. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_hr.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_hr.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_hr.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_hr.html
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preliminarni rezultati provjere prikladnosti pokazuju da u tom sektoru više ne postoji 

strukturni prekomjerni kapacitet. S druge strane, čini se da je isključenje sektora čelika i dalje 

opravdano. Proizvodnja lignita i ugljena ne smatraju se spojivima s unutarnjim tržištem jer 

ulaganja u tom sektoru nisu u skladu s ciljevima europskog zelenog plana. Stoga se predlaže 

da se taj sektor isključi iz područja primjene budućih Smjernica za regionalne potpore. 

Naposljetku, ukinuta je mogućnost dodjele potpora na temelju Smjernica za regionalne 

potpore širokopojasnim mrežama i istraživačkim infrastrukturama jer Komisiji nije poznato 

da su predmetne odredbe ikada primijenjene te s obzirom na činjenicu da za oba područja 

postoje posebne smjernice11, koje su također u postupku revizije kako bi se osigurala njihova 

usklađenost s ciljevima politike Komisije. Stoga bi bilo poželjno da se na sve potpore koje se 

dodjeljuju tim sektorima primjenjuju posebne smjernice. 

 Smjernicama za regionalne potpore utvrđuju se uvjeti za odabir regija prihvatljivih za potpore 

koje će se uvrstiti u karte regionalnih potpora. Općenito, prvi korak u definiranju karti jest 

određivanje ukupnog udjela stanovništva, odnosno postotka ukupnog stanovništva EU-a koje 

živi na potpomognutim područjima. U sljedećim koracima Komisija utvrđuje potpomognuta 

područja određena kao područja „a” i unaprijed definirana područja „c” na temelju 

metodologije iz Smjernica za regionalne potpore i najnovijih dostupnih statističkih podataka o 

BDP-u i nezaposlenosti. Ta metodologija, koja se primjenjivala u vrijeme izrade regionalnih 

karti 2013., a u ograničenoj mjeri i u vrijeme njihova preispitivanju na sredini razdoblja, 

dobro je funkcionirala i nije bila predmet ozbiljnijih kritika. Stoga se predlaže da 

metodologija ostane nepromijenjena. Međutim, postojeće karte regionalnih potpora utvrđene 

su na temelju statističkih podataka za razdoblje 2008.–2010. te više ne odgovaraju aktualnoj 

gospodarskoj situaciji. Stoga se udjeli stanovništva područja prihvatljivih za regionalne 

potpore, područja „a” i unaprijed definirana područja „c” ažuriraju na temelju prethodno 

navedene metodologije i najnovijih statističkih podataka o BDP-u i nezaposlenosti, što je u 

skladu s postupkom primijenjenim u prethodnom razdoblju. Gornja granica udjela 

stanovništva utvrđena je na 47 % stanovništva EU-a. Karte regionalnih potpora primjenjivat 

će se u razdoblju 2022.–2027.  

U kontekstu gospodarskih poremećaja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 Komisija 

je uspostavila preciznije usmjerene instrumente, ali bi šok izazvan pandemijom mogao 

ostaviti dugotrajnije posljedice u nekim regijama. U ovom se trenutku još ne može predvidjeti 

kakve će posljedice pandemija bolesti COVID-19 ostaviti u srednjoročnom i dugoročnom 

razdoblju i koje će regije biti najviše pogođene. Kako bi se uzele u obzir poteškoće s kojima 

se suočavaju države članice koje su najteže pogođene krizom, Komisija planira 2024. provesti 

preispitivanje karti regionalnih potpora na sredini razdoblja uzimajući u obzir statističke 

podatke za godine od 2020. do 2022.  

 Postojeće odredbe o intenzitetu potpore u Smjernicama za regionalne potpore temelje se na 

pretpostavci da su visoki intenziteti potpore opravdani u regijama s niskim BDP-om po 

stanovniku kako bi se potaknuo razvoj slabije razvijenih regija. Važećim Smjernicama za 

regionalne potpore uvedeno je opće smanjenje gornjih granica intenziteta potpore za sve 

kategorije regija, osim onih koje su u nepovoljnijem položaju. To je opravdano različitim 

razlozima, kao što su smanjenje razlika unutar EU-a i povećana integracija unutarnjeg tržišta 

(zbog čega je vjerojatnije da će se potpore dodijeljene na jednoj lokaciji osjetiti drugdje). 

Tijekom tekućeg razdoblja Smjernice za regionalne potpore dobro su funkcionirale i 

regionalne razlike dodatno su se smanjile. Ipak, u predloženom nacrtu maksimalni intenziteti 

potpore povećani su na razine iz prethodnih Smjernica za regionalne potpore kako bi se 

                                                           
11 Smjernice EU-a za primjenu pravila o državnim potporama u odnosu na brzi razvoj širokopojasnih mreža (SL 

C 25, 26.1.2013., str. 1.); Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (SL C 198, 

27.6.2014., str. 1.–29.).  
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poduprli ciljevi europskog zelenog plana i digitalne strategije i dali dodatni poticaji za 

privatna ulaganja u tim regijama, među ostalim velikim poduzetnicima na područjima „a”.  

 S druge strane, budući da je utvrđeno da potpore velikim poduzetnicima u pravilu nemaju 

učinak poticanja ulaganja, Smjernicama su potpore za ulaganja velikih poduzetnika na 

područjima „c” dopuštene u manjem opsegu nego za ulaganja MSP-ova. Važećim 

Smjernicama mogućnost dodjele potpore velikim poduzetnicima na područjima „c” 

ograničava se na početna ulaganja kojima se na područje uvode nove gospodarske djelatnosti 

(greenfield ulaganja, diversifikacija uvođenjem novih proizvoda). U okviru važećih Smjernica 

uvedena je mogućnost dodjele potpora velikim poduzetnicima na područjima „c” za 

diversifikaciju postojećih poslovnih jedinica inovacijama poslovnih procesa, uz prethodnu 

prijavu i odobrenje Komisije.  

Praksa Komisije pokazuje da je tijekom šest godina provedbe Smjernica odobren samo jedan 

slučaj „inovacija poslovnih procesa”. Preliminarni rezultati evaluacije preuzeti iz vanjske 

evaluacijske studije i komentari dionika i država članica primljeni za vrijeme savjetovanja 

pokazuju da se važećim odredbama o državnim potporama za ulaganja povezana s 

inovacijama poslovnih procesa stvara veliko administrativno opterećenje, zbog čega se 

uglavnom daje prednost drugim vrstama potpore. Stoga se predlaže da se ta odredba ukloni, 

ali da se ostavi mogućnost primanja potpore za greenfield ulaganja i diversifikaciju, koja nije 

dovedena u pitanje u evaluaciji. 

 Nakon što Komisija odredi područja „a” i unaprijed definirana područja „c”, kao sljedeći 

korak u postupku odabira potpomognutih regija države članice odabiru područja „c” koja nisu 

unaprijed definirana. Prema postojećim pravilima (točka 168. važećih Smjernica za 

regionalne potpore) postoji pet – prilično heterogenih – kategorija područja „c” koja nisu 

unaprijed definirana: i. prve dvije definirane su na temelju broja stanovnika, BDP-a po 

stanovniku i stope nezaposlenosti; ii. treća kategorija odnosi se na zemljopisno izolirana 

područja (otoci, planine, poluotoci), pod određenim uvjetima; iii. četvrta kategorija odnosi na 

regije koje se nalaze pored područja „a” ili treće zemlje, pod određenim uvjetima; i iv. peta se 

odnosi na regije koje prolaze kroz velike strukturne promjene ili bilježe ozbiljan relativni pad, 

pod određenim uvjetima.  

Pet kriterija iz točke 168. važećih Smjernica, na temelju kojih države članice mogu odrediti 

područja „c” koja nisu unaprijed definirana, zadržano je jer u vrijeme izrade karti regionalnih 

potpora i javnog savjetovanja u vezi s njima nisu iznesene ozbiljnije primjedbe. Međutim, 

kako države članice ne bi morale raditi dvostruki posao za područja pravedne tranzicije, 

predlaže se da države članice tim područjima mogu dodijeliti status područja „c” koja nisu 

unaprijed definirana bez dodatnog obrazloženja koje se obično zahtijeva pri primjeni 5. 

kriterija. Za područja pravedne tranzicije smatra se da je postojanje strukturne promjene u 

dovoljnoj mjeri dokazano u okviru odgovarajućeg plana za pravednu tranziciju. 

Komisija poziva dionike da, osim očitovanja o izmjenama koje su već predložene u nacrtu, navedu 

smatraju li da bi u Smjernice za regionalne potpore trebalo uključiti i neke dodatne mjere, i u kojoj 

mjeri, na temelju jasnih i objektivnih kriterija kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeva europskog 

zelenog plana.  

 


