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1. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

1.1. Politikos aplinkybės 

Regioninės valstybės pagalbos tikslas – skatinti nepalankiausias sąlygas turinčių Europos 
regionų plėtrą remiant privačias investicijas į gamybą arba, nedaugeliu atvejų, teikiant veiklos 
pagalbą.  

Regioninės pagalbos gairėse nustatytos taisyklės, pagal kurias valstybės narės, siekdamos 
remti regioninę ekonominę plėtrą, gali teikti valstybės pagalbą. Į jas taip pat įtraukti 
regioninės pagalbos žemėlapiai, kuriais nustatyta, kuriuose regionuose įmonės gali gauti 
regioninę valstybės pagalbą ir koks yra tos pagalbos intensyvumas.   

Regioninės pagalbos taisyklės (Regioninės pagalbos gairės, Regioninės pagalbos nuodugnaus 
vertinimo komunikatas, Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) baigia galioti 2013 m. 
pabaigoje. Todėl Komisija įsipareigojo jas persvarstyti. 

Persvarstant regioninės pagalbos taisykles, reikia atsižvelgti į šiuos svarbiausius pokyčius:  

– akivaizdų bendrąjį regioninių skirtumų ES sumažėjimą 2007–2013 m.1 laikotarpiu ir 
skirtingą ekonominės krizės regioninio lygmens poveikį; 

– dažniau valstybių narių taikomą bendrosios išimties reglamentą teikiant regioninę 
pagalbą (taigi iš anksto nepranešant Komisijai) ir pradedamą vykdyti valstybės 
pagalbos modernizavimo planą2, kuriuo siekiama supaprastinti ir racionalizuoti 
valstybės pagalbos taisykles ir daugiausia dėmesio skirti valstybės pagalbos taisyklių 
vykdymo užtikrinimui tose srityse, kuriose iškraipomasis pagalbos poveikis yra 
didžiausias;  

– į poreikį užtikrinti suderinamumą su ES sanglaudos politikos reforma 2014–2020 m. 
laikotarpiu ir atsižvelgti į kitas ES politikos sritis pagal strategiją „Europa 2020“.  

1.2. Bendrosios politikos problemos 

Regioninės valstybės pagalbos kontrolės politikos tikslas – užtikrinti, kad suteikus pagalbą 
būtų gauta teigiamų rezultatų, t. y. padidėtų ekonominis aktyvumas remiamose vietovėse3, ir 
kad teigiamas poveikis būtų didesnis už potencialų neigiamą poveikį, t. y. prekybos ir 
konkurencijos vidaus rinkoje ribojimą. Taigi Regioninės pagalbos gairės skirtos spręsti dvi 
pagrindines toliau išvardytas problemas. 

(1) Regioninės valstybės pagalbos, kaip politikos priemonės regioninei ekonominei 
plėtrai remti, efektyvumas. Jei pagalba nebūtų teikiama, kai kurios įmonės vis tiek 
nuspręstų investuoti remiamose vietovėse. Todėl siekiant užtikrinti, kad remiamose 
vietovėse regioninė pagalba būtų suderinta su papildomomis privačiomis 
investicijomis, labai svarbi skatinamojo poveikio kontrolė. Neveiksmingai tikrinant 
skatinamąjį poveikį, gali kilti didelis savaimingumo poveikio pavojus, dėl kurio gali 
būti iškraipyta konkurencija ir sumažinta regioninės pagalbos kaip ekonominės 
plėtros priemonės pridėtinė vertė. 

                                                            
1 Įvertinta pagal NUTS 2 lygį siaurinant regioninio BVP vienam gyventojui dispersiją, palyginti su ES-27 

vidurkiu. 
2 Komisijos komunikatas, ES valstybės pagalbos modernizavimas, 2012 5 8, COM(2012) 209 final. 
3 T. y. vietovėse, kurios nurodytos kaip turinčios teisę gauti regioninę pagalbą pagal SESV 107 straipsnio 

3 dalies a arba c punktus (a punkto vietovės ir c punkto vietovės).  



 

 

(2) Regioninės pagalbos taisyklių Komisijai ir valstybėms narėms siekiant užtikrinti 
konkurencijos poveikio kontrolę veiksmingumas. Valstybės narės regioninės pagalbos  
taisykles taiko skirtingai, todėl galėtų grėsti pavojus vidaus rinkos vientisumui (jei 
siekdami gauti pagalbą regionai bandytų nurungti vieni kitus). Šiuo metu Komisijos 
vykdoma regioninės pagalbos neigiamo poveikio kontrolė nėra taikoma toms 
padėtims, kuriose konkurencijos ribojimo tikimybė yra didžiausia, todėl valstybės 
pagalbos sritis valstybės narės ir Komisija valdo nepakankamai subalansuotai ir 
veiksmingai.  

Papildomos (antrinės) politikos problemos yra susijusios su regioninės valstybės pagalbos 
kontrolės ir kitų ES politikos sričių suderinamumu ir poreikiu supaprastinti taisykles ir 
procesus bei sumažinti administracinius formalumus.  

1.3. Problemos, susijusios su Regioninės pagalbos gairių paskirtimi ir taikymu 

• Remiamų vietovių dalis ES. Koks turėtų būti bendros remiamų vietovių gyventojų 
aprėpties lygis? Ar mažėjant regionų skirtumams pateisinama mažėjanti bendra 
aprėptis arba ar dėl ekonomikos nuosmukio reikėtų išlaikyti dabartinę aprėptį? Ar 
reikėtų numatyti peržiūrėti visus žemėlapius tuomet, kai bus žinomas visas krizės 
regioninio lygmens mastas? 

• ES lygmens ir nacionalinio lygmens regionai, kuriems labiausiai reikia pagalbos. 
Kaip surasti pusiausvyrą nustatant remiamas vietoves iš ES perspektyvos (valstybių 
narių skirtumai) ir paliekant valstybėms narėms galimybę pačioms pasirinkti pagal 
nacionalinės politikos kryptis (skirtumai valstybėse narėse)? Kiek lankstumo reikia 
suteikti valstybėms narėms nustatyti remiamas vietoves? Ar Komisija turėtų iš 
anksto nustatyti daugiau regionų (pvz., pereinamojo laikotarpio regionus, pasienio 
regionus, salas, kalnų vietoves ir t. t.)?  

• Remiamų vietovių kategorijų pagalbos intensyvumo diferencijavimas4. Ar dabartinės 
pagalbos intensyvumo ribos turėtų būti tokios pačios, ar jos turėtų būti padidintos ar 
sumažintos? Koks pagalbos lygis deramai skatina įmones investuoti remiamose 
vietovėse ir labiausiai mažina neigiamą poveikį konkurencijai (neplanuotos pajamos, 
investicijų perkėlimas) ir viešiesiems finansams (savaimingumo poveikis)? 

• Regioninės pagalbos gairių taikymas sektoriams. Ar regioninė pagalba plieno, 
sintetinių pluoštų ir anglies sektoriuose ir toliau turėtų būti draudžiama? Kaip vertinti 
regioninę pagalbą laivų statybos sektoriuje, ir ar apie visą tokią pagalbą reikėtų 
pranešti?  

• MVĮ ir didžiosioms įmonėms taikomų taisyklių diferencijavimas. Kaip užtikrinti, kad 
investicinė pagalba skatintų įmones, visų pirma didžiąsias, investuoti remiamose 
vietovėse, nors be tokios pagalbos šios įmonės šiose vietovėse neinvestuotų? Ar 
investicinė pagalba didžiosioms įmonėms turėtų būti draudžiama c punkto vietovėse 
(nes mažiau tikėtina, kad teigiamas pagalbos poveikis būtų didesnis negu neigiamas 
poveikis a punkto vietovėse), ar kai kurioms investicijų rūšims turėtų būti taikomos 
griežtesnės sąlygos? 

• Palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimas. Ar turėtų būti taisyklių, kuriomis 
būtų ribojamas dalinis Regioninės pagalbos gairių ir kitų valstybės pagalbos gairių 
sutapimas nustatant Regioninės pagalbos gairėse tokias pačias sąlygas kaip ir kitose 
taikomose gairėse, visų pirma siekiant išvengti konkurencijos srities problemų? Ar 

                                                            
4 Šiuo metu pagalbos intensyvumo ribos (išskyrus bet kokias priemokas, pvz., MVĮ) gali kisti nuo 10 % 

iki 50 %, priklausomai nuo remiamų vietovių plėtros lygio. 



 

 

reguliuojamose rinkose, kaip antai energetikos sektorius, valstybės pagalba turėtų 
būti leidžiama pagal regioninės pagalbos taisykles ar tik pagal konkrečiam sektoriui 
taikomas taisykles?  

• Pranešimo ribos ir skaidrumas. Ar reikėtų pakeisti pranešimą apie individualią 
pagalbą, kad būtų išvengta pranešimo apie priemones, kurios keltų nedidelį pavojų 
konkurencijai, nors apie kitas potencialiai didesnį iškraipomąjį poveikį turinčias 
priemones pranešti nereikia? Kaip nustatyti pagal dideles schemas teikiamos 
pagalbos kumuliacinį iškraipomąjį poveikį? Kaip spręsti regioninės pagalbos, dėl 
kurios vyksta perkėlimas, problemas? Ar reikalavimas valstybėms narėms skelbti 
išsamią informaciją apie suteiktą pagalbą (skaidrumo užtikrinimo tvarka) turėtų būti 
taikomas visai pagalbai, nepriklausomai nuo pagalbos sumos? 

• Regioninės pagalbos priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumo vertinimo 
taisyklės. Kaip užtikrinti, kad teikiant pagalbą būtų prisidedama prie bendro tikslo 
(t. y. sanglaudos tikslo) ir kad pagalba šiam bendram tikslui pasiekti būtų derama? 
Kaip užtikrinti, kad suteikus pagalbą pasikeistų naudos gavėjo elgesys (t. y. be 
pagalbos nebūtų investuota arba būtų investuota kitoje vietoje) ir kad siekiant 
pakeisti tokį elgesį reikėtų kuo mažesnės pagalbos? Kaip geriau spręsti pagalbos, 
apie kurią pranešta, potencialaus didesnio iškraipomojo poveikio problemą ir 
užtikrinti, kad dėl pagalbos nebūtų daromas nederamas neigiamas poveikis 
konkurencijai?  

2. SUBSIDIARUMO ANALIZĖ 

Valstybės pagalba – išimtinė Komisijos kompetencija.  Komisija turi įvertinti valstybių narių 
suteiktos valstybės pagalbos suderinamumą su vidaus rinka, kad būtų skatinama regioninė 
plėtra tiesiogiai pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies a arba c punktus arba pagal gaires, kuriose 
Komisija nustato procesinės ir materialinės teisės taisykles, kurias ji taikys analizuodama 
regioninės valstybės pagalbos priemonių poveikį.  

3. TIKSLAI 
Regioninėse pagalbos gairėse derinami du bendrieji tikslai:  

– sanglaudos tikslas: užtikrinti, kad teikiant pagalbą tam tikrų vietovių ekonominei 
plėtrai remti nebūtų iškraipoma prekyba ir konkurencija, nes tai prieštarautų 
bendriems interesams;  

– konkurencijos tikslas: teikti pagrindą Komisijai įvertinti pagalbos, apie kurią 
pranešta, priemones tokiu būdu, kuris atitiktų jų potencialų poveikį vidaus rinkai.   

Dviejų dalių bendrasis tikslas gali būti dar patikslintas jį suskirstant į konkrečius tikslus.  

(1) Veiksmingumą ir efektyvumą:  

– daugiausia dėmesio skirti nepalankiausias sąlygas turintiems regionams, tačiau 
leisti valstybėms narėms vykdyti nacionalinę regioninę politiką; 

– užtikrinti, kad regioninė pagalba būtų skirta sektoriams ir įmonėms, kuriems 
jos reikia;  

– išlaikyti kuo mažesnius pagalbos lygius, kurių reikia numatytai regioninės 
plėtros naudai didinti; 



 

 

– daugiausia dėmesio skirti tam, kad Komisija nagrinėtų pagalbos priemones, 
kurios galėtų labiausiai iškraipyti prekybą ir konkurenciją; 

– naudoti išsamesnius metodus pagalbos teigiamam ir neigiamam poveikiui 
vertinti (bendrieji principai, ekonominė analizė). 

(2) Administracinių procedūrų supaprastinimas: 

– mažinti įmonių ir nacionalinių administracijų administracinę naštą;  

– supaprastinti ir racionalizuoti skaidrumo ir atskaitomybės reikalavimus 
valstybėms narėms. 

(3) Nuoseklumas: 

– įgyvendinti valstybės pagalbos modernizavimo tikslus ir principus; 

– prisidėti prie ES sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo ir vengti 
nereikalingų apribojimų naudojant ES lėšas; 

– užtikrinti nuoseklumą su kitomis ES politikos sritimis pagal strategiją 
„Europa 2020“ ir remti valstybių narių pastangas veiksmingiau naudoti 
viešuosius finansus.  

4. POLITIKOS ALTERNATYVOS 
Trys nagrinėjamos politikos alternatyvos gali būti apibendrintos taip:  

• pagrindinis scenarijus (1 alternatyva) apima dabartinių Regioninės pagalbos gairių 
perkėlimą, tačiau naudojant naujausius Eurostato duomenis (2008–2010 m. 
regioninio BVP vienam gyventojui duomenis, 2009–2011 m. regioninio nedarbo 
duomenis5) 2014–2020 m. duomenis regioninės pagalbos žemėlapiams sudaryti; 

• 2 alternatyva iš esmės apima tik nedidelius dabartinių taisyklių pakeitimus, visų 
pirma siekiant racionalizuoti dabartinę praktiką ir griežtinti poveikio konkurencijai 
įvertinimą, daugiausia dėmesio ir toliau skiriant regioninės pagalbos sanglaudos 
tikslui;   

• 3 alternatyva apima radikalesnius dabartinių taisyklių pakeitimus: iš esmės siekiama 
mažinti pagalbos lygį ir daugiau dėmesio skirti valstybės pagalbos kontrolės 
intervencinių veiksmų logikai didžiausią iškraipomąjį poveikį turinčiais atvejais, 
pirmenybę teikiant regioninės valstybės pagalbos konkurencijos tikslui.  

Pagrindinės alternatyvų ypatybės 
 Pagrindinis scenarijus  

1 alternatyva 
2 alternatyva 3 alternatyva 

1. Remiamų vietovių nustatymas 
Bendra gyventojų 
aprėptis 

45.5 % 46.54 % 38 % 

a punkto vietovių 
nustatymas 

BVP <75 % ES vidurkį Plg. su pagrindiniu 
scenarijumi 

BVP <75 % arba 
nedarbas > 150 %  ES 
vidurkio  

Perėjimo iš a 
punkto vietovės į 
c punkto vietovę 

Visoms buvusioms a 
punkto vietovėms 

Plg. su pagrindiniu 
scenarijumi 

Perėjimo tvarkos nėra 

                                                            
5 Tie patys duomenys taip pat būtų naudojami 2 ir 3 alternatyvoms. 



 

 

tvarka 
c punkto vietovių 
aprėptis – 
paskirstymo 
metodas 

Daugiausia nacionalinio 
lygmens rodikliai 

Nacionalinio ir ES 
lygmenų rodikliai 

Daugiausia ES lygmens 
rodikliai 

Apsauginė sąlyga 50 % 100 % programos šalims, 
50 %; mažiausia aprėptis 
– 7,5 % šalies gyventojų 

Apsauginės sąlygos nėra 

Pagalbos 
intensyvumas 

Niekas nepakeista Nedidelis sumažinimas, 
išskyrus mažiausiai 
išsivysčiusius regionus 

Didelis sumažinimas 

2. Apimtis ir sąsaja su kitomis gairėmis 
Taisyklių 
taikymas 
sektoriams 

Išskyrus laivų statybos ir 
anglies sektorius; 
pagalba plieno ir 
sintetinių pluoštų 
sektoriams draudžiama 

Įskaitant laivų statybos 
sektorių; pagalba anglies, 
plieno ir sintetinių 
pluoštų sektoriams 
draudžiama 

Pagalba nedraudžiama 
(apie pagalbą anglies, 
plieno ir sintetinių 
pluoštų sektoriams turi 
būti pranešta) 

MVĮ ir didžiųjų 
įmonių 
diferencijavimas 

Pagalba didžiosioms 
įmonėms c punkto 
vietovėse 

Pagalba tik didžiųjų 
įmonių naujai veiklai 
arba naujiems 
produktams c punkto 
vietovėse  

Pagalba didžiosioms 
įmonėms c punkto 
vietovėse neteikiama 

Palankesnio 
teisinio 
reglamentavimo 
ieškojimas 

Leidžiama Leidžiama laikantis 
kitose gairėse nustatytos 
pagrindinės sąlygos 
(išskyrus energetiką)  

Draudžiama 

3. Įpareigojimas pranešti ir skaidrumas 
Įpareigojimas 
pranešti 

Sektorių schemos; visos 
veiklos pagalbos 
schemos; individuali 
pagalba > pranešimo 
riba; ad hoc pagalba 

Sektorių schemos 
(įskaitant laivų statybą); 
didelės schemos; tam 
tikros veiklos pagalbos 
schemos; individuali 
pagalba > pranešimo 
riba; ad hoc pagalba; su 
perkėlimu susijusi 
pagalba; pagalba didžiųjų 
įmonių naujiems 
produktams c punkto 
vietovėse 

Tam tikros veiklos 
pagalbos schemos; 
individuali pagalba > 
15 mln. EUR a punkto 
vietovėse ir > 5 mln. 
EUR c punkto vietovėse; 
pagalba plieno, sintetinių 
pluoštų ir anglies 
sektoriams 

Skaidrumas  Tik projektams, kurių 
išlaidos tinkamos 
finansuotis > 50 mln. 
EUR (dideliems 
investiciniams 
projektams (DIP)) 

Visai individualiai 
pagalbai 

Plg. su pagrindiniu 
scenarijumi (+ skelbimas 
valstybių narių interneto 
svetainėse) 

4. Suderinamumo vertinimas 
Nauda regioninei 
plėtrai 

Oficialūs reikalavimai: 
remiamų vietovių 

Griežtesni reikalavimai: 
reikalingi schemos 

Tik oficialūs 
reikalavimai 



 

 

projektai; išsami analizė 
(tik tie naudos gavėjai, 
kurių rinkos dalis > 25 % 
arba kurių pajėgumai > 
5 %  nepakankamai gerai 
veikiančioje rinkoje, turi 
įrodyti savo indėlį į 
regioninę plėtrą 

lygmens įrodymai; 
projektu turi būti 
prisidedama prie 
schemos tikslo; išsami 
visų atvejų, apie kuriuos 
pranešta, analizė 

Skatinamasis 
poveikis 

Oficialūs reikalavimai 
(išsami priešingo DIP 
scenarijaus analizė) 

Griežtesni skatinamojo 
poveikio reikalavimai; 
išsami visos 
individualios pagalbos 
analizė 

Tik oficialūs 
reikalavimai 

Proporcingumas Atsižvelgiama į pagalbos 
intensyvumą (išsami DIP 
grynųjų papildomų 
išlaidų analizė) 

MVĮ: pagalbos 
intensyvumas; didžiosios 
įmonės: grynosios 
papildomos išlaidos; 
išsami visos 
individualios pagalbos, 
apie kurią pranešta, 
analizė 

Tik pagalbos 
intensyvumas 

Pusiausvyros 
tyrimas 

Tik DIP, jeigu atliekama 
išsami analizė 

Visai individualiai 
pagalbai, apie kurią 
pranešta 

Pusiausvyros tyrimas 
neatliekamas 
(draudžiama dauguma 
iškraipomojo poveikio 
pagalbos rūšių) 

5. POVEIKIO VERTINIMAS 

5.1. Remiamų vietovių nustatymas 

• Geografinė aprėptis 

Tema Poveikis6 
 

Priežastys 

2 alternatyva: 
+ 

Šiek tiek padidinta geografinė apimtis 1. Regioninės 
ekonomikos plėtros 
skatinimo efektyvumas 3 alternatyva: 

− − 
Smarkiai sumažinta geografinė apimtis 

2 alternatyva: 
0 

: 2. Iškraipomojo poveikio 
konkurencijai ir prekybai 
kontrolės 
veiksmingumas 

3 alternatyva: 
+ + 

Daug mažesnis bendras pagalbos lygis 

2 alternatyva: 
0 

: 3. Derėjimas su kitomis 
ES politikos sritimis 

3 alternatyva: 
− − 

Nesuderinamumas su ES sanglaudos politika 

4. Administracinės 2 alternatyva: : 
                                                            
6 ++: didelis teigiamas poveikis; +: teigiamas poveikis; 0: nereikšmingas poveikis; −: neigiamas poveikis; 

− −: didelis neigiamas poveikis. 



 

 

0 naštos mažinimas 
3 alternatyva: 
0 

: 

• Pagalbos intensyvumas:  

Tema Poveikis Priežastys 
2 alternatyva: 
− 

Šiek tiek sumažintas paramos intensyvumas 1. Regioninės 
ekonomikos plėtros 
skatinimo efektyvumas 3 alternatyva: 

− − 
Smarkiai sumažintas paramos intensyvumas 

2 alternatyva: 
+ 

Plg. pirmiau 2. Iškraipomojo poveikio 
konkurencijai ir prekybai 
kontrolės 
veiksmingumas 

3 alternatyva: 
+  

Plg. pirmiau (tačiau daugiau a punkto vietovės) 

2 alternatyva: 
− 

Šiek tiek sumažintas finansavimas pagal ES 
politikos sritis 

3. Derėjimas su kitomis 
ES politikos sritimis 

3 alternatyva: 
− − 

Smarkiai sumažintas finansavimas pagal ES 
politikos sritis 

2 alternatyva: 
0 

: 4. Administracinės 
naštos mažinimas 

3 alternatyva: 
0 

: 

5.2. Apimtis ir sąsaja su kitomis valstybės pagalbos priemonėmis  

Tema Poveikis Priežastys 
2 alternatyva: 
+ 

Įtraukiamas laivų statybos sektorius; daugiausia 
dėmesio skiriama naujai veiklai ir (arba) naujiems 
produktams c punkto vietovėse 

1. Regioninės 
ekonomikos plėtros 
skatinimo efektyvumas 

3 alternatyva: 
− 

Pagalbos blogai veikiančioms pramonės šakoms 
rizika; ribota apimtis 

2 alternatyva: 
+ 

Šiek tiek platesnė apimtis ir pritaikytos apsaugos 
priemonės nuo palankesnio teisinio 
reglamentavimo ieškojimo 

2. Iškraipomojo poveikio 
konkurencijai ir prekybai 
kontrolės 
veiksmingumas 3 alternatyva: 

+ 
Pagalba didžiosioms įmonėms neteikiama (siekiant 
išvengti didelio neigiamo poveikio); nevyksta 
palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimas 

2 alternatyva: 
+/− 

Labiau dera su ES energetikos ir aplinkos politikos 
sritimis; mažiau dera su ES sanglaudos ir pramonės 
politikos sritimis 

3. Derėjimas su kitomis 
ES politikos sritimis 

3 alternatyva: 
+/− 

Labiau dera su ES energetikos ir pramonės 
politikos sritimis; mažiau dera su ES aplinkos ir 
sanglaudos politikos sritimis 

2 alternatyva: 
0 

: 4. Administracinės 
naštos mažinimas 

3 alternatyva: 
+ 

Supaprastintas įgyvendinimas 

5.3. Įpareigojimas pranešti ir skaidrumas 

Tema Poveikis Priežastys 
1. Regioninės 
ekonomikos plėtros 

2 alternatyva: 
0 

: 



 

 

skatinimo efektyvumas 3 alternatyva: 
0 

: 

2 alternatyva: 
+  

Daug iškraipomojo poveikio priemonių, apie 
kurias reikia pranešti  

2. Iškraipomojo poveikio 
konkurencijai ir prekybai 
kontrolės 
veiksmingumas 

3 alternatyva: 
− 

Pranešti reikia tik apie didžiausią iškraipomąjį 
poveikį turinčias priemones 

2 alternatyva: 
0 

: 3. Derėjimas su kitomis 
ES politikos sritimis 

3 alternatyva: 
+ 

Galima taikyti bendrąją išimtį didesniam 
priemonių, kuriomis palengvinamas ES lėšų 
įsisavinimas, skaičiui 

2 alternatyva: 
+ 

Mažiau priemonių, apie kurias reikia pranešti; 
didesni skaidrumo reikalavimai 

4. Administracinės 
naštos mažinimas 

3 alternatyva: 
− 

Mažiau atvejų apie kuriuos reikia pranešti, bet 
griežtesni bendrosios išimties taikymo 
priemonėms reikalavimai 

5.4. Suderinamumo vertinimas 

Tema Poveikis Priežastys 
2 alternatyva: 
+ + 

Griežtesni indėlio į regioninę plėtrą ir 
skatinamojo poveikio reikalavimai 

1. Regioninės 
ekonomikos plėtros 
skatinimo efektyvumas 3 alternatyva: 

0 
: 

2 alternatyva: 
+ + 

Griežtesni reikalavimai, išsami visos 
individualios pagalbos, apie kurią pranešta, 
analizė 

2. Iškraipomojo poveikio 
konkurencijai ir prekybai 
kontrolės 
veiksmingumas 3 alternatyva: 

+ 
Draudžiama dauguma iškraipomojo poveikio 
pagalbos rūšių 

2 alternatyva: 
0 

: 3. Derėjimas su kitomis 
ES politikos sritimis 

3 alternatyva: 
0 

: 

2 alternatyva: 
− 

Griežtesni reikalavimai didžiosioms įmonėms 4. Administracinės 
naštos mažinimui 

3 alternatyva: 
0 

: 

6. ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS 
Poveikio dydis (palyginti su pagrindiniu scenarijumi) 

Alternatyvos Regioninės 
ekonomikos 

plėtros skatinimo 
efektyvumas 

Iškraipomojo 
poveikio 

konkurencijai ir 
prekybai 
kontrolės 

veiksmingumas 

Derėjimas su 
kitomis ES 

politikos sritimis 

Administracinės 
naštos mažinimas 

1a. Remiamų vietovių nustatymas 
2 
alternatyva  

+ 0 0 0 

3 − − + + − − 0 



 

 

alternatyva 
1b. Pagalbos intensyvumas: 
2 
alternatyva  

− + − 0 

3 
alternatyva 

− − + − − 0 

2. Apimtis ir sąsaja su kitomis valstybės pagalbos priemonėmis 
2 
alternatyva  

+ + + / − * 0 

3 
alternatyva 

− + + / − * + 

3. Įpareigojimas pranešti ir skaidrumas 
2 
alternatyva  

0 + 0 + 

3 
alternatyva 

0 − + − 

4. Suderinamumo vertinimas 
2 
alternatyva  

+ + + + 0 − 

3 
alternatyva 

0 + 0 0 

* priklausomai nuo ES politikos srities 

Apibendrinus alternatyvas pagal visas temas, pirmenybė būtų teikiama 2 alternatyvai  

7. STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

Konkurencijos generalinis direktoratas ir toliau taikys bendrą valstybės pagalbos stebėsenos 
praktiką (metinė atvejų imties stebėsena, valstybės pagalbos rezultatų suvestinė). Taip pat bus 
parengti konkretūs 2014–2020 m. Regioninės pagalbos gairių stebėsenos rodikliai.   

Komisija gali pareikalauti, kad valstybės narės apribotų tam tikrų schemų, apie kurias 
pranešta, trukmę (paprastai iki ketverių metų ar trumpiau). Nepriklausomi ekspertai vykdys 
privalomus schemų, dėl kurių gali būti reikšmingai apribota konkurencija, vertinimą; visų 
pirma bus vertinamos didelį metinį biudžetą turinčios schemos arba tos schemos, dėl kurių 
gali atsirasti rinkos, technologijų arba reguliavimo pokyčių. Šie vertinimai turėtų būti pagrįsti 
bendrąja metodika, taip pat jie bus skelbiami.  

Komisija ketina peržiūrėti Regioninės pagalbos gaires pirmąjį 2017 m. pusmetį, remdamasi 
konsultacijų su valstybėmis narėmis, kitomis suinteresuotosiomis šalimis rezultatais ir 
nepriklausomu vertinimu. Ji taip pat laiku atliks Regioninės pagalbos gairių ex post vertinimą, 
kad galėtų jas persvarstyti laikotarpiui po 2020 m. 
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