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Aiškinamasis raštas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Regioninės pagalbos gairių peržiūros 

Šio rašto tikslas – paaiškinti pasiūlymo dėl Regioninės pagalbos gairių (toliau – RPG) peržiūros tikslą 

ir taikymo sritį. Jis pridedamas prie konsultacijų dėl RPG pasiūlymo dokumento. Konsultacijos vyks 

10 savaičių.  

Piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos raginami pareikšti savo nuomonę dėl Komisijos naujųjų 

RPG pasiūlymo. Be konsultacijų, bus surengtas posėdis su valstybėmis narėmis, per kurį bus surinkti 

jų atsiliepimai apie gairių projektą.  

Konsultacijos bus pradėtos remiantis gairių projekto versija anglų kalba. Vertimai į visas ES kalbas 

bus palaipsniui įkelti į svetainę, kai tik jie bus užbaigti. Suinteresuotieji subjektai raginami pateikti 

pastabas elektroniniu būdu ir aiškiai nurodyti, ar jų atsakymai yra konfidencialūs. Tokiu atveju taip 

pat turėtų būti pateikta nekonfidenciali atsakymo versija, kurią būtų galima paskelbti Konkurencijos 

generalinio direktorato svetainėje. 

1. Aplinkybės 

Europos Sąjungai būdingi dideli regioniniai ekonominės gerovės, pajamų ir nedarbo skirtumai, kurie 

gali dar labiau padidėti dėl dabartinio COVID-19 protrūkio ekonominio poveikio. Regionine pagalba 

siekiama remti nepalankiausias sąlygas turinčių Sąjungos regionų ekonominę plėtrą ir kartu užtikrinti 

vienodas sąlygas valstybėms narėms. Tai svarbi valstybių narių naudojama priemonė regioninei 

plėtrai skatinti.   

Dabartinę regioninės pagalbos sistemą sudaro keturi elementai: 

 Sutarties1 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktų nuostatos;  

 Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR)2 nuostatos dėl regioninės pagalbos; 

 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės (RPG)3; taip pat  

 Komisijos sprendimais patvirtinti 2014–2020 m. regioninės pagalbos žemėlapiai. 

RPG Komisija nustato sąlygas, kuriomis regioninę pagalbą galima laikyti suderinama su vidaus rinka, 

ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomos Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktų sąlygas 

tenkinančios vietovės. Regioninės pagalbos žemėlapiuose nustatyti pagalbos skyrimo reikalavimus 

atitinkantys regionai (remiami regionai). 

2019 m. Komisija, atlikdama 2012 m. valstybės pagalbos modernizavimo dokumentų rinkinio 

tinkamumo patikrą4, pradėjo regioninės pagalbos sistemos vertinimą, kuriuo siekta nustatyti, ar 

regioninės pagalbos gairės tebeatitinka paskirtį. Preliminarūs rezultatai parodė, kad taisyklės iš esmės 

veikia gerai, tačiau vėlesniu laikotarpiu reikės atlikti tam tikrus tikslinius patikslinimus. 

2019 m. gruodžio 11 d. Komisija paskelbė Europos žaliojo kurso komunikatą. Jame išdėstyta politika, 

kuria siekiama, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui 

žemynu. Norint pasiekti Europos žaliojo kurso tikslus, reikia imtis veiksmų visuose sektoriuose. Be 

to, 2020 m. vasario 19 d. pateikta Europos skaitmeninė strategija. Jos tikslas – užtikrinti, kad 

skaitmeninė transformacija būtų naudinga žmonėms ir įmonėms, ir padėti iki 2050 m. pasiekti 

                                                           
1 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo. 
2 Žr. OL L 187, 2014 6 26, p. 1. 2017 m. BBIR buvo iš dalies pakeistas (OL L 156, 2017 6 20, p. 1–18). 
3 Žr. OL C 209, 2013 7 23, p. 1. 2020 m. liepos 2 d. patvirtintas RPG pratęsimas vieneriems metams (iki 

2021 m. pabaigos).  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182


 

2 

 

neutralaus Europos poveikio klimatui tikslus. Šiam dvejopam perėjimui prie žaliosios ir skaitmeninės 

ekonomikos įgyvendinti taip pat reikia suderinti galiojančias valstybės pagalbos taisykles. Komisija 

toliau svarsto ir vertina papildomas valstybės pagalbos vykdymo užtikrinimo priemones, kurios galėtų 

padėti siekti žaliojo kurso tikslų ir kurios turi būti grindžiamos aiškiais ir objektyviais kriterijais. 

2014–2020 m. RPG turėjo nustoti galioti 2020 m. pabaigoje. 2020 m. liepos 2 d. jų galiojimas 

pratęstas iki 2021 m. pabaigos5. Naująsias RPG numatoma priimti 2021 m. pradžioje, kad valstybės 

narės turėtų pakankamai laiko parengti ir pateikti regioninės pagalbos žemėlapius, nes naujosios RPG 

turėtų įsigalioti 2022 m. pradžioje. 

Į šias konsultacijas BBIR nuostatos dėl regioninės pagalbos neįtrauktos. Tačiau šios nuostatos taip pat 

buvo įvertintos atliekant tinkamumo patikrą ir vertinimo rezultatai bus paskelbti 2020 m. trečiajame 

ketvirtyje. 2020 m. liepos 2 d. Komisija pranešė apie BBIR galiojimo pratęsimą trejiems metams (iki 

2023 m. pabaigos)6. 

2. Siūlomi peržiūrėtų Regioninės pagalbos gairių projekto teksto pakeitimai 

 

RPG peržiūra daugiausia grindžiama preliminariais rezultatais7, įrodymais ir duomenimis, surinktais 

atliekant 2014–2020 m. RPG vertinimą, įskaitant konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais8, 

retrospektyvų vertinimo tyrimą9 ir viešas konsultacijas dėl visų į tinkamumo patikrą įtrauktų 

taisyklių10, taip pat Komisijos patirtimi, susijusia su jos bylų praktika. Be to, gaires reikia pritaikyti 

prie dabartinių ekonominių sąlygų ir atsižvelgti į naujus politikos prioritetus, pavyzdžiui, žaliąjį kursą 

ir skaitmeninę strategiją.  

Atsižvelgiant į jau galiojančių gairių pobūdį ir vertinimo rezultatus, apskritai RPG laikomos 

tinkamomis. Galiojančių RPG pakeitimai yra labai nedideli, be to, nėra svarbių politinių sprendimų, 

kuriuos reikėtų įvertinti atliekant atskirą poveikio vertinimą, todėl nuspręsta, kad poveikio vertinimas 

šiai iniciatyvai nereikalingas.  

Konkrečiau, gairės patikslinamos daugiausia dėmesio skiriant šiems aspektams:  

 RPG buvo priimtos 2013 m., likus keliems mėnesiams iki BBIR priėmimo. Dėl to šiuose 

abiejuose tekstuose yra skirtumų, kurių nuoseklumo ir aiškumo dėlei turėtų būti vengiama. 

Todėl terminus, apibrėžtis ir kt. stengtasi kuo labiau suderinti su BBIR. Be to, norint 

patobulinti loginį išdėstymą, pašalinti pasikartojimus ir t. t., šiek tiek pakeista teksto struktūra. 

Kad valstybės pagalbos taisyklės būtų nuoseklios, taip pat atnaujinti skirsniai dėl vertinimo ir 

skaidrumo. 

 Į RPG taikymo sritį neįtraukti sektoriai, kuriems taikomos specialios valstybės pagalbos 

gairės, ir sektoriai, kuriems būdingas istorinis struktūrinis pajėgumų perteklius, t. y. plieno ir 

sintetinių pluoštų sektoriai. Atsižvelgiant į sektorių ir rinkos pokyčius, atnaujintas galiojančių 

RPG 10 punkte išvardytų sektorių, kuriems gairės netaikomos, sąrašas. Todėl sintetinių 

pluoštų sektoriui išimtis nebebus taikoma, nes preliminarūs tinkamumo patikros rezultatai 

rodo, kad šiam sektoriui nebebūdingas struktūrinis pajėgumų perteklius. Tačiau plieno 

sektoriaus neįtraukimas į taikymo sritį tebėra pagrįstas. Lignito ir anglių gavyba nelaikoma 

suderinama su vidaus rinka, nes investicijos į šį sektorių neatitinka Europos žaliojo kurso 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Tuo metu, kai buvo pradėtos konsultacijos, tarnybų darbinis dokumentas dar nebuvo paskelbtas. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.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/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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tikslų, todėl siūloma šio sektoriaus neįtraukti į būsimų RPG taikymo sritį. Galiausiai, 

panaikinta galimybė pagal RPG teikti pagalbą plačiajuosčiam ryšiui ir mokslinių tyrimų 

infrastruktūrai, nes Komisijai nėra žinoma faktinių tų nuostatų taikymo atvejų, be to, abiem 

sektoriams taikomos specialios gairės11, kurios taip pat yra patikslinamos siekiant užtikrinti jų 

atitiktį Komisijos politikos tikslams. Todėl pageidautina, kad pagalba šiems dviem sektoriams 

būtų reglamentuojama specialiomis gairėmis. 

 RPG nustatytos pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančių regionų, kurie bus nurodyti 

regioninės pagalbos žemėlapiuose, atrankos sąlygos. Apskritai, pirmas žemėlapių rengimo 

etapas yra nustatyti bendros gyventojų aprėpties lygį, t. y. nustatyti remiamų regionų 

aprėpiamą bendro ES gyventojų skaičiaus procentinę dalį. Tolesniuose etapuose remiamas 

vietoves, nurodytas kaip a punkto vietovės, ir iš anksto nustatytas c punkto vietoves nustatys 

Komisija, remdamasi regioninės pagalbos gairėse nustatyta metodika ir naujausiais turimais 

BVP ir nedarbo statistiniais duomenimis. Ši metodika buvo taikoma rengiant regioninius 

žemėlapius 2013 m. ir šiek tiek mažesniu mastu atliekant žemėlapių laikotarpio vidurio 

peržiūrą, veikė tinkamai ir nebuvo iš esmės kritikuojama. Todėl siūloma metodikos nekeisti. 

Vis dėlto galiojantys regioninės pagalbos žemėlapiai buvo nustatyti remiantis 2008–2010 m. 

statistiniais duomenimis, todėl nebeatspindi ekonominės tikrovės. Todėl regioninės pagalbos 

aprėptis, a punkto vietovės ir iš anksto nustatytos c punkto vietovės atnaujinamos pagal 

nurodytą metodiką, remiantis naujausiais BVP ir nedarbo statistiniais duomenimis. Taigi, 

taikoma tokia pati procedūra kaip ir praėjusiu laikotarpiu. Gyventojų skaičiaus viršutinė riba – 

47 %. Regioninės pagalbos žemėlapiai galios 2022–2027 m. laikotarpiu.  

Dėl COVID-19 protrūkio sukelto ekonomikos sutrikdymo Komisija nustatė tikslingesnių 

priemonių. Be to, pandemijos sukeltas sukrėtimas gali turėti ilgalaikį poveikį tam tikriems 

regionams. Šiuo metu dar per anksti prognozuoti COVID-19 krizės poveikį vidutiniu ir 

ilguoju laikotarpiais, taip pat kurie regionai bus labiausiai paveikti. Siekdama padėti labiausiai 

krizės paveiktoms valstybėms narėms įveikti sunkumus, 2024 m. Komisija planuoja atlikti 

regioninės pagalbos žemėlapių laikotarpio vidurio peržiūrą, kurios metu bus atsižvelgta į 

2020–2022 m. statistinius duomenis.  

 Galiojančios RPG nuostatos dėl pagalbos intensyvumo grindžiamos prielaida, kad siekiant 

padėti mažiau išsivysčiusiems regionams sumažinti atotrūkį regionuose, kurių BVP vienam 

gyventojui yra mažas, didelis pagalbos intensyvumas yra pateisinamas. Galiojančiose RPG 

nustatytas viršutinės pagalbos intensyvumo ribos ir esmės buvo sumažintos visų kategorijų 

regionams, išskyrus blogesnėje padėtyje esančius regionus. Šis sumažinimas buvo 

pateisinamas dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, sumažėjusių skirtumų Europos Sąjungoje ir 

didesnės vidaus rinkos integracijos (t. y. labiau tikėtina, kad viename regione suteikta pagalba 

turės poveikį kitiems regionams). Dabartiniu laikotarpiu RPG veikė gerai ir regionų skirtumus 

buvo galima dar labiau sumažinti. Siūlomame projekte didžiausias pagalbos intensyvumas 

buvo padidintas iki ankstesnių RPG lygio siekiant sudaryti sąlygas teikti papildomas paskatas 

privačioms investicijoms tuose regionuose, įskaitant didelių įmonių investicijas a punkto 

vietovėse, ir taip padėti siekti Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės strategijos tikslų.  

 Be to, kadangi buvo nustatyta, kad pagalba didelėms įmonėms greičiausiai neturės 

skatinamojo poveikio investicijoms, RPG leidžiama teikti pagalbą didelių įmonių c punkto 

vietovėse vykdomoms investicijoms mažesniu mastu nei pagalbą MVĮ vykdomoms 

investicijoms. Galiojančiose RPG nustatyta, kad pagalba didelėms įmonėms c punkto 

vietovėse gali būti teikiama tik jei jos vykdo pradines investicijas, kuriomis toje vietovėje 

pradedama vykdyti nauja ekonominė veikla (plyno lauko investicijas, su naujais produktais 

                                                           
11 Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui ES gairės (OL C 25, 

2013 1 26, p. 1). Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema 

(OL C 198, 2014 6 27, p. 1–29).  
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susijusį įvairinimą). Galiojančiose RPG numatyta galimybė teikti pagalbą didelėms įmonėms 

c punkto vietovėse, jei ji skirta esamų įmonių veiklai įvairinti siekiant diegti gamybos proceso 

inovacijas, tačiau apie tokią pagalbą turi būti pranešta Komisijai ir gautas jos pritarimas.  

Komisijos bylų praktika rodo, kad per šešerius RPG įgyvendinimo metus buvo patvirtintas tik 

vienas pagalbos naujo gamybos proceso inovacijoms atvejis. Remiantis išorės vertinimo 

tyrimo metu gautais preliminariais vertinimo rezultatais ir per konsultacijas su 

suinteresuotaisiais subjektais ir valstybėmis narėmis gautomis pastabomis, galiojančiomis 

nuostatomis dėl valstybės pagalbos su naujo gamybos proceso inovacijomis susijusioms 

investicijoms užkraunama didelė administracinė našta, todėl daugiausia renkamasi teikti kitų 

rūšių pagalbą. Todėl siūloma išbraukti šią specialią nuostatą, tačiau palikti galimybę gauti 

pagalbą plyno lauko investicijoms ir įvairinimui, dėl kurios vertinime nebuvo abejojama. 

 Remiamų regionų atrankos procesas apima iš anksto nenustatytų c punkto vietovių atranką, 

kurią vykdo valstybės narės Komisijai nustačius a punkto vietoves ir iš anksto nustatytas c 

punkto vietoves. Pagal galiojančias taisykles (galiojančių RPG 168 punktą) yra penkios gana 

skirtingos iš anksto nenustatytų c punkto vietovių kategorijos: i) pirmosios dvi nustatomos 

pagal gyventojų skaičių, BVP vienam gyventojui ir nedarbo lygį; ii) trečiajai kategorijai 

priskiriamos geografiškai izoliuotos vietovės (salos, kalnai, pusiasaliai), jeigu tenkinamos tam 

tikros sąlygos; iii) ketvirtajai kategorijai priskiriami regionai, esantys greta a punkto vietovės 

arba trečiosios šalies, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos; iv) penktajai kategorijai 

priskiriami regionai, kuriuose vyksta dideli struktūriniai pokyčiai arba kurie patiria didelį 

santykinį nuosmukį, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos.  

Galiojančių RPG 168 punkte nurodyti penki kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės gali 

nustatyti iš anksto nenustatytas c punkto vietoves, nekeičiami, nes rengiant regioninės 

pagalbos žemėlapius ir per viešas konsultacijas dėl jų nekilo jokių esminių klausimų. Tačiau 

tam, kad valstybėms narėms nereikėtų atlikti dvigubo darbo, susijusio su teisingos pertvarkos 

vietovėms, siūloma, kad valstybės narės galėtų teisingos pertvarkos vietovėms suteikti iš 

anksto nenustatytų c punkto vietovių statusą, nepateikdamos papildomo pagrindimo, kurio 

paprastai reikia, kad būtų galima taikyti 5-ąjį kriterijų. Iš tikrųjų, struktūrinių pokyčių 

buvimas teisingos pertvarkos vietovėse yra laikomas pakankamai įrodytu atitinkamame 

teisingos pertvarkos plane. 

Be jau pasiūlytų projekto teksto pakeitimų, Komisija ragina suinteresuotuosius subjektus pateikti 

pastabų ir nurodyti, ar ir kokiu mastu būtų tikslinga į RPG įtraukti aiškiais ir objektyviais kriterijais 

grindžiamų papildomų priemonių, kurios padėtų siekti žaliojo kurso tikslų.  

 


