
 

1 

 

Pojasnila k predlogu za revizijo smernic o regionalni pomoči 

Namen teh pojasnil je pojasniti cilj in področje uporabe predloga za revizijo smernic o regionalni 

pomoči. Pojasnilo spremlja posvetovanje o predlogu smernic o regionalni pomoči, ki bo trajalo 10 

tednov.  

Državljani, organizacije in javni organi so pozvani, da izrazijo svoje mnenje o predlogu Komisije za 

nove smernice o regionalni pomoči. Poleg posvetovanja bo organizirano tudi srečanje z državami 

članicami, na katerem bodo zbrane povratne informacije o osnutku smernic.  

Posvetovanje bo temeljilo na angleški različici osnutka smernic. Prevodi smernic v vse jezike EU 

bodo na spletišče dodani postopno, ko bodo pripravljeni. Deležniki so pozvani, da predložijo svoje 

pripombe v elektronski obliki in jasno navedejo, ali je njihov odgovor zaupen. V takem primeru je 

treba predložiti tudi nezaupno različico odgovora, ki se lahko objavi na spletni strani GD za 

konkurenco. 

1. Okoliščine 

Za Evropsko unijo so značilne precejšnje regionalne razlike v gospodarski blaginji, dohodku in 

brezposelnosti, ki bi se lahko zaradi gospodarskih posledic izbruha COVID-19 še povečale. 

Regionalna pomoč je namenjena podpori gospodarskemu razvoju v regijah Unije z omejenimi 

možnostmi ob zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za vse države članice in je pomemben 

instrument, ki ga države članice uporabljajo za krepitev regionalnega razvoja.   

Sedanja struktura okvira za regionalno pomoč je sestavljena iz štirih elementov: 

 določb Pogodbe1, opredeljenih v členu 107(3)(a) in 107(3)(c);  

 določb o regionalni pomoči iz uredbe o splošnih skupinskih izjemah2; 

 smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–20203 in  

 kart regionalne pomoči za obdobje 2014–2020, ki so bile posamično odobrene s sklepi 

Komisije. 

Komisija v smernicah o regionalni pomoči določa pogoje, pod katerimi se regionalna pomoč lahko 

šteje za združljivo z notranjim trgom, in merila za opredelitev območij, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 

107(3)(a) in (c) Pogodbe. Karte regionalne pomoči določajo regije, upravičene do pomoči (regije, ki 

prejemajo pomoč). 

Komisija je leta 2019 začela ocenjevanje okvira za regionalno pomoč v okviru preverjanja 

primernosti4 svežnja za posodobitev državne pomoči iz leta 2012, da bi ocenila, ali so smernice o 

regionalni pomoči še primerne za svoj namen. Predhodni rezultati so pokazali, da so pravila načeloma 

dobro delovala, vendar so potrebne nekatere omejene prilagoditve za obdobje po tem. 

Komisija je 11. decembra 2019 objavila sporočilo o zelenem dogovoru, v katerem je opredelila 

politike, na podlagi katerih bo Evropa do leta 2050 postala prva ogljično nevtralna celina. Za 

uresničitev evropskega zelenega dogovora je potrebno ukrepanje vseh sektorjev. Poleg tega je bila 19. 

                                                           
1 Pogodba o delovanju Evropske unije. 
2 Glej UL L 187, 26.6.2014, str. 1. Uredba o splošnih skupinskih izjemah je bila spremenjena leta 2017 (UL 

L 156, 20.6.2017, str. 1). 
3 Glej UL C 209, 23.7.2013, str. 1. Veljavnost smernic je bila 2. julija 2020 podaljšana za eno leto, in sicer do 

konca leta 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_182
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februarja 2020 predstavljena evropska digitalna strategija, katere cilj je ljudem in podjetjem omogočiti 

digitalno preobrazbo ter hkrati pomagati pri doseganju njenih ciljev za podnebno nevtralno Evropo do 

leta 2050. Ta dvojni prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo zahteva tudi prilagoditev sedanjih 

pravil o državni pomoči. Komisija še naprej preučuje in ocenjuje dodatne ukrepe v okviru izvrševanja 

državnih pomoči, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev zelenega dogovora in morajo temeljiti na 

jasnih in objektivnih merilih. 

Smernice o regionalni pomoči za obdobje 2014–2020 naj bi nehale veljati konec leta 2020 in so bile 

2. julija 2020 podaljšane do konca leta 20215. Sprejetje novih smernic o regionalni pomoči je 

predvideno za začetek leta 2021, da bi imele države članice na voljo dovolj časa za pripravo in 

priglasitev svojih kart regionalne pomoči glede na predvideni začetek veljavnosti novih smernic o 

regionalni pomoči v začetku leta 2022. 

Določbe o regionalni pomoči iz uredbe o splošnih skupinskih izjemah niso predmet tega 

posvetovanja. Vendar so bile med tekočim preverjanjem primernosti ocenjene tudi te določbe, 

rezultati pa bodo objavljeni v tretjem četrtletju leta 2020. Komisija je 2. julija 2020 napovedala 

triletno podaljšanje veljavnosti uredbe o splošnih skupinskih izjemah, in sicer do konca leta 20236. 

2. Predlagane spremembe v osnutku besedila revidiranih smernic o regionalni pomoči 

 

Revizija smernic o regionalni pomoči se v veliki meri opira na predhodne rezultate7, dokaze in 

podatke, zbrane v okviru ocenjevanja smernic o regionalni pomoči za obdobje 2014–2020, vključno s 

posvetovanjem z deležniki8, retrospektivno ocenjevalno študijo9 in javnim posvetovanjem o vseh 

pravilih, zajetih v preverjanje primernosti10, hkrati pa so upoštevane tudi izkušnje Komisije pri 

dosedanjem izvajanju regionalne pomoči. Poleg tega je treba smernice prilagoditi trenutnim 

gospodarskim razmeram in upoštevati nove prednostne naloge politike, kot sta zeleni dogovor in 

digitalna strategija.  

Ker se smernice o regionalni pomoči že uporabljajo v praksi in glede na rezultate ocenjevanja, 

celostno gledano veljajo za primerne namenu. Spremembe obstoječih smernic o regionalni pomoči so 

omejene, prav tako ni pomembnih političnih odločitev, ki bi jih bilo treba oceniti v ločeni oceni 

učinka, ki se zato ni zdela potrebna za to pobudo.  

Natančneje, pri reviziji smernic je bil poudarek na naslednjih področjih:  

 Smernice o regionalni pomoči so bile sprejete leta 2013, nekaj mesecev pred uredbo o 

splošnih skupinskih izjemah. To je povzročilo nekaj razlik med obema besediloma, ki bi jih 

bilo treba preprečiti zaradi doslednosti in jasnosti. Terminologija, opredelitve itd. so zato čim 

bolj usklajene z uredbo o splošnih skupinskih izjemah. Poleg tega je nekoliko spremenjena 

tudi struktura besedila, da bi se izboljšala logika, odpravile ponovitve itd. Hkrati sta 

posodobljena oddelka o ocenjevanju in preglednosti, da se omogoči doslednost pravil o 

državni pomoči. 

 Smernice o regionalni pomoči iz svojega področja uporabe izključujejo sektorje, ki so zajeti v 

posebnih smernicah o državni pomoči, in sektorja, ki sta se soočala s trajnimi strukturnimi 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1247 
7 Delovni dokument služb Komisije ob začetku posvetovanja še ni bil objavljen. 
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/sl/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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presežnimi zmogljivostmi, in sicer sektor jeklarstva in sektor sintetičnih vlaken. Sektorske 

izključitve iz odstavka 10 sedanjih smernic o regionalni pomoči so posodobljene ob 

upoštevanju razvoja sektorjev in trga. Zato sektor sintetičnih vlaken ni več izključen, saj 

predhodni rezultati preverjanja primernosti kažejo, da ta sektor nima več strukturne presežne 

zmogljivosti. Nasprotno pa se zdi, da je izključitev sektorja jeklarstva še vedno upravičena. 

Proizvodnja lignita in premoga se ne šteje za združljivo z notranjim trgom, saj naložbe v tem 

sektorju niso v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora, zato se predlaga, da se ta sektor 

izključi iz področja uporabe prihodnjih smernic o regionalni pomoči. Nazadnje, odpravljena 

je bila možnost dodelitve pomoči v skladu s smernicami o regionalni pomoči za 

širokopasovno in raziskovalno infrastrukturo, saj Komisija nima informacij o dejanski 

uporabi teh določb, poleg tega pa za obe področji obstajajo posebne smernice11, ki so prav 

tako v postopku revizije, da bi ostale primerne za cilje politike Komisije. Zato se zdi bolj 

zaželeno, da bi vsako pomoč za ta dva sektorja urejale posebne smernice. 

 Smernice o regionalni pomoči določajo pogoje za izbor regij, upravičenih do pomoči, ki bodo 

vključene v karte regionalne pomoči. Na splošno je prvi element, ki je potreben za določitev 

kart določitev izhodišča za celoten obseg prebivalstva, pri čemer se določi delež celotnega 

prebivalstva EU, ki bo pokrit z regijami, ki prejemajo pomoč. V naslednjih korakih bo 

Komisija na podlagi metodologije, opredeljene v smernicah o regionalni pomoči, in 

najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov o BDP in brezposelnosti, določila območja, ki 

prejemajo pomoč in so določena kot območja „a“ in predhodno opredeljena območja „c“. Ta 

metodologija, ki je bila uporabljena ob pripravi regionalnih kart leta 2013 in v bolj omejenem 

obsegu v času vmesnega pregleda kart, je dobro delovala in ni bila predmet bistvenih kritik. 

Zato se predlaga, da ostane nespremenjena. Vendar so bile sedanje karte regionalne pomoči 

določene na podlagi statističnih podatkov za obdobje 2008–2010 in posledično ne odražajo 

več dejanskih gospodarskih razmer. Zato se pokritost regionalne pomoči, območja „a“ in 

predhodno opredeljena območja „c“ posodabljajo na podlagi zgoraj navedene metodologije in 

najnovejših statističnih podatkov o BDP in brezposelnosti, kar je v skladu s postopkom v 

zadnjem obdobju. Zgornja meja prebivalstva je določena na 47 %. Karte regionalne pomoči 

bodo veljale za obdobje 2022–2027.  

Kar zadeva gospodarske motnje, ki so nastale zaradi izbruha COVID-19, je Komisija uvedla 

bolj usmerjene instrumente. Hkrati bi lahko imel pretres, ki ga je povzročila pandemija, 

dolgotrajnejši učinek na nekatere regije. Trenutno je prezgodaj, da bi predvideli posledice 

krize COVID-19 v srednje- in dolgoročnem obdobju in katere regije bodo še posebej 

prizadete. Da bi obravnavali težave držav članic, ki jih je kriza najbolj prizadela, Komisija v 

letu 2024 načrtuje vmesni pregled kart regionalne pomoči, pri katerem bodo upoštevani 

statistični podatki za leta 2020 do 2022.  

 Sedanje določbe o intenzivnosti pomoči v smernicah o regionalni pomoči temeljijo na 

predpostavki, da so visoke intenzivnosti pomoči upravičene v regijah z nizkim BDP na 

prebivalca, da bi se spodbudilo zmanjšanje zaostanka manj razvitih regij. S sedanjimi 

smernicami o regionalni pomoči je bilo uvedeno splošno znižanje zgornjih mej intenzivnosti 

pomoči za vse kategorije regij, razen tistih v najslabšem položaju. To je bilo upravičeno iz 

različnih razlogov, kot sta zmanjšanje razlik znotraj EU in večje povezovanje notranjega trga 

(kjer se pomoč, dodeljena na enem mestu, bolj verjetno občuti drugje). V sedanjem obdobju 

so bile smernice o regionalni pomoči uspešne in regionalne razlike so bile še dodatno 

zmanjšane. V predlaganem osnutku so največje intenzivnosti pomoči kljub temu povečane na 

ravni iz prejšnjih smernic o regionalni pomoči, da bi se podprli cilji evropskega zelenega 

                                                           
11 Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih 

omrežij (UL C 25, 26.1.2013, str. 1); Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL C 198, 

27.6.2014, str. 1).  
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dogovora in digitalne strategije z omogočanjem dodatnih spodbud za zasebne naložbe v teh 

regijah, vključno z velikimi podjetji na območjih „a“.  

 Ker pa je bilo ugotovljeno, da ni verjetno, da bi imela pomoč velikim podjetjem 

spodbujevalni učinek na naložbe, je v smernicah o regionalni pomoči za naložbe velikih 

podjetij na območjih „c“ dovoljena pomoč v manjšem obsegu kot za naložbe MSP. Sedanje 

smernice o regionalni pomoči dejansko omejujejo možnost pomoči velikim podjetjem na 

območjih „c“ na začetne naložbe, ki prinašajo nove gospodarske dejavnosti na to območje 

(nove neposredne naložbe; diverzifikacija v nove proizvode). Sedanje smernice o regionalni 

pomoči so uvedle možnost pomoči velikim podjetjem na območjih „c“ za diverzifikacijo 

obstoječih obratov v nove inovativne postopke, ki jo je treba priglasiti Komisiji, ki jo mora 

odobriti.  

Praksa Komisije kaže, da je bil v šestih letih izvajanja smernic o regionalni pomoči odobren 

samo en primer „novih inovativnih postopkov“. Glede na predhodne rezultate ocenjevanja, 

pridobljene na podlagi zunanje ocenjevalne študije, in pripomb, prejetih med posvetovanjem z 

deležniki in državami članicami, sedanje določbe o državni pomoči za naložbe, povezane z 

novimi inovativnimi postopki, povzročajo veliko upravno breme, kar je privedlo do 

preferencialne uporabe drugih vrst pomoči. Zato se predlaga, da se ta posebna določba črta, 

hkrati pa se ohrani možnost prejemanja pomoči za nove neposredne naložbe in 

diverzifikacijo, ki v oceni ni bila vprašljiva. 

 Postopek, povezan z izborom regij, ki prejemajo pomoč, vključuje tudi izbor tako imenovanih 

območij „c“, ki niso predhodno opredeljena, s strani držav članic, in sicer po tem, ko je 

Komisija določila območja „a“ in predhodno opredeljena območja „c“. V skladu z 

obstoječimi pravili (odstavek 168 sedanjih smernic o regionalni pomoči) obstaja pet precej 

različnih kategorij območij „c“, ki niso predhodno opredeljena: (i) prvi dve sta opredeljeni 

glede na število prebivalcev, BDP na prebivalca in stopnjo brezposelnosti, (ii) tretja 

kategorija se nanaša na geografsko izolirana območja (otoki, gore, polotoki), pod določenimi 

pogoji, (iii) četrta se nanaša na regije, ki mejijo na območje „a“ ali na tretjo državo, pod 

določenimi pogoji, in (iv) peta se nanaša na regije, ki so sredi velike strukturne spremembe ali 

resno nazadujejo v primerjavi z drugimi primerljivimi regijami, pod določenimi pogoji.  

Pet meril iz odstavka 168 sedanjih smernic o regionalni pomoči, na podlagi katerih so lahko 

države članice določile območja „c“, ki niso predhodno opredeljena, je ohranjenih, saj v času 

oblikovanja kart regionalne pomoči in v okviru javnega posvetovanja v zvezi s tem ni bilo 

nobenih bistvenih pomislekov. Da pa bi preprečili podvajanje dela za države članice v zvezi z 

območji pravičnega prehoda, se predlaga, da lahko države članice status območij „c“, ki niso 

predhodno opredeljena, dodelijo območjem pravičnega prehoda, ne da bi jim bilo treba 

zagotoviti dodatno utemeljitev, ki se običajno zahteva za uporabo merila 5. Dejansko se za 

območje pravičnega prehoda šteje, da je obstoj strukturne spremembe zadostno dokazan v 

ustreznem načrtu za pravičen prehod. 

Komisija poleg sprememb, ki so že predlagane v osnutku besedila, deležnike vabi k predložitvi 

pripomb o tem, ali in v kolikšni meri bi bilo v smernice o regionalni pomoči primerno vključiti 

dodatne ukrepe, in sicer na podlagi jasnih in objektivnih meril, ki prispevajo k doseganju ciljev 

zelenega dogovora.  

 


