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1. OPREDELITEV TEŽAVE 

1.1. Okvir politike 

Regionalna državna pomoč je namenjena pospeševanju razvoja prikrajšanih regij v Evropi, 
tako da podpira zasebne produktivne naložbe oziroma, v omejenih primerih, zagotavlja 
pomoč za tekoče poslovanje. 

Smernice o regionalni pomoči določajo pravila, v skladu s katerimi lahko države članice 
dodelijo državno pomoč za podporo regionalnemu gospodarskemu razvoju. Vključujejo tudi 
karte regionalne pomoči, ki določajo, na katerih območjih in v kakšnem obsegu lahko podjetja 
prejmejo regionalno državno pomoč. 

Pravila o regionalni pomoči (smernice o regionalni pomoči, sporočilo o podrobni oceni 
regionalne pomoči, Uredba o splošnih skupinskih izjemah) prenehajo veljati konec leta 2013. 
Komisija se je zato odločila, da jih revidira. 

Pri reviziji pravil o regionalni pomoči je treba upoštevati naslednje pomembne spremembe:  

– očitno splošno zmanjšanje regionalnih neskladij v EU v obdobju 2007–20131 in 
različne učinke gospodarske krize na regionalni ravni; 

– povečano uporabo uredb o skupinskih izjemah s strani držav članic pri dodeljevanju 
regionalne pomoči (in s tem izogibanje potrebi po predhodni priglasitvi Komisiji) in 
začetek izvajanja načrta o posodobitvi področja državnih pomoči2, katerega cilj je 
poenostavitev in racionalizacija pravil o državni pomoči ter osredotočenje 
izvrševanja državne pomoči na najbolj izkrivljajočo pomoč; 

– potrebo po zagotovitvi skladnosti z reformo kohezijske politike EU za obdobje 
2014–2020 in upoštevanju drugih politik EU v okviru strategije Evropa 2020. 

1.2. Splošne težave politike 

Cilj politike nadzora regionalne državne pomoči je doseganje pozitivnih rezultatov pomoči v 
smislu povečane gospodarske dejavnosti na območjih, ki prejemajo pomoč3, in zagotoviti, da 
ti pozitivni učinki odtehtajo morebitne negativne učinke v zvezi z omejevanjem trgovine in 
konkurence na notranjem trgu. Cilj revizije smernic o regionalni pomoči je torej obravnava 
dveh glavnih vprašanj: 

(1) učinkovitost regionalne državne pomoči kot orodja politike za podporo regionalnega 
gospodarskega razvoja: določena podjetja bi se v primeru odsotnosti pomoči vseeno 
odločila vlagati v območja, ki prejemajo pomoč. Zato je bistven ustrezen nadzor 
spodbujevalnega učinka, ki zagotavlja, da regionalna pomoč služi kot vzvod za 
dodatne zasebne naložbe v območja, ki prejemajo pomoč. Neučinkovito preverjanje 
spodbujevalnega učinka pomeni občutno tveganje za nastanek mrtvih izgub, ki bi 
lahko izkrivile konkurenco in zmanjšale dodano vrednost regionalne pomoči kot 
orodja za gospodarski razvoj; 

                                                            
1 Izmerjeno na ravni NUTS 2 z zmanjšano razpršitvijo regionalnega BDP na prebivalca v primerjavi s 

povprečjem EU-27. 
2 Sporočilo Komisije, Posodobitev področja državnih pomoči EU, 8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
3 Tj. območjih, določenih kot upravičena do regionalne pomoči na podlagi člena 107(3)(a) ali (c) PDEU 

(območja „a“ in območja „c“). 



 

 

(2) učinkovitost pravil o regionalni državni pomoči pri zagotavljanju nadzora učinkov 
na konkurenco s strani Komisije in držav članic: države članice izvajajo pravila o 
regionalni pomoči na različne načine, kar bi lahko ogrozilo celovitost notranjega trga 
(regije poskušajo druga drugo prehiteti z uporabo pomoči). Nadzor negativnih 
učinkov regionalne pomoči s strani Komisije trenutno ni usmerjen v situacije, v 
katerih je verjetnost omejevanja konkurence večja, zaradi česar je upravljanje politik 
državne pomoči s strani držav članic in Komisije neuravnovešeno in neučinkovito. 

Dodatne, sekundarne težave politike so povezane s skladnostjo med nadzorom regionalne 
državne pomoči in drugih področij politike EU ter potrebo po poenostavitvi pravil in 
postopkov in zmanjšanju upravnih formalnosti. 

1.3. Težave, povezane z oblikovanjem in uporabo smernic o regionalni pomoči 

• Delež območij v EU, ki prejemajo pomoč: na kateri ravni naj se določi celotni 
upravičeni delež prebivalstva na območjih, ki prejemajo pomoč? Ali zmanjšanje 
regionalnih neskladij upravičuje zmanjšanje skupnega deleža ali naj se glede na 
gospodarsko recesijo obdrži trenutni delež? Ali naj se splošni pregled kart predvidi 
takrat, ko bo znan celoten obseg krize na regionalni ravni? 

• Regije z največjimi potrebami na ravni EU in nacionalni ravni: kakšno ravnotežje 
naj se vzpostavi med tem, da se območja, ki prejemajo pomoč, določijo s perspektive 
EU (neskladja med državami članicami), in tem, da se državam članicam omogoči, 
da se v zvezi s tem odločijo na podlagi usmeritev nacionalne politike (neskladja 
znotraj držav članic)? Kolikšna fleksibilnost naj se omogoči državam članicam pri 
določanju območij, ki prejemajo pomoč? Ali naj Komisija vnaprej opredeli več regij 
(npr. prehodne regije, mejne regije, otoke, gorske regije itd.)? 

• Diferenciacija intenzivnosti pomoči med kategorijami območij, ki prejemajo pomoč4: 
ali naj se obstoječe zgornje meje intenzivnosti pomoči obdržijo, zvišajo ali znižajo? 
Katere ravni pomoči zagotavljajo primerne spodbude za naložbe podjetij v območja, 
ki prejemajo pomoč, ob hkratnem minimiziranju negativnih učinkov na konkurenco 
(učinek mrtvih izgub, preusmeritev naložb) in javne finance (učinek mrtvih izgub)? 

• Sektorsko področje uporabe smernic o regionalni pomoči: ali naj regionalna pomoč 
ostane prepovedana v sektorjih jeklarstva, sintetičnih vlaken in premogovništva? 
Kako oceniti regionalno pomoč v sektorju ladjedelništva in ali je treba vsako tako 
pomoč priglasiti? 

• Diferenciacija pravil med MSP in velikimi podjetji: kako zagotoviti, da pomoč za 
naložbe spodbudi podjetja, zlasti velika podjetja, k naložbam, ki jih na območjih, ki 
prejemajo pomoč, sicer ne bi bilo? Ali je treba pomoč za naložbe velikih podjetij v 
območja „c“ prepovedati (ker je v primerjavi z območjem „a“ manj verjetno, da bi 
pozitivni učinki pomoči odtehtali negativne učinke) ali bi morali za določene vrste 
naložb veljati strožji pogoji? 

• Izbiranje najugodnejših pravil: ali bi bilo treba določiti pravila za omejevanje 
prekrivanja smernic o regionalni pomoči in ostalih smernic o državni pomoči, tako 
da bi se v smernice o regionalni pomoči uvedli enakovredni pogoji, kot se 
uporabljajo v drugih veljavnih smernicah, zlasti z namenom preprečevanja 
pomislekov glede konkurence? Ali bi morala biti državna pomoč na reguliranih trgih, 

                                                            
4 Zgornje meje intenzivnosti pomoči (brez bonusov, npr. za MSP) se trenutno gibljejo od 10 % do 50 %, 

odvisno od ravni razvoja območij, ki prejemajo pomoč. 



 

 

na primer v energetskem sektorju, dovoljena v okviru smernic o regionalni pomoči 
ali le v okviru sektorskih pravil? 

• Pragovi za priglasitev in preglednost: ali bi morali merilo za priglasitev individualne 
pomoči spremeniti, tako da bi se izognili potrebi po priglasitvi ukrepov, ki le malo 
ogrožajo konkurenco, medtem ko drugi, potencialno izkrivljajoči ukrepi niso 
priglašeni? Kako zajeti kumulativne izkrivljajoče učinke pomoči v okviru obsežnih 
programov? Kako obravnavati regionalno pomoč, ki povzroči preselitev? Ali bi se 
morala zahteva, da države članice objavijo podrobnosti o dodeljeni pomoči (režim 
preglednosti), uporabljati za vso pomoč, ne glede na znesek pomoči? 

• Pravila za oceno združljivosti priglašenih ukrepov regionalne pomoči: kako 
zagotoviti, da pomoč prispeva k skupnemu cilju (tj. cilju kohezije) in je primerna za 
doseganje tega skupnega cilja? Kako zagotoviti, da pomoč spremeni ravnanje 
upravičenca (tj. naložbe brez pomoči ne bi bilo ali bi bila izvršena na drugi lokaciji) 
in je omejena na najmanjši znesek, ki je potreben za to spremembo ravnanja? Kako 
izboljšati obravnavo potencialno večjih izkrivljajočih učinkov priglašene pomoči in 
zagotoviti, da pomoč ne bi neupravičeno negativno vplivala na konkurenco? 

2. ANALIZA SUBSIDIARNOSTI 

Za nadzor državne pomoči je pristojna izključno Komisija. Komisija mora oceniti združljivost 
državne pomoči, ki jo države članice dodelijo za pospeševanje regionalnega razvoja, z 
notranjim trgom bodisi neposredno na podlagi člena 107(3)(a) ali (c) PDEU bodisi na podlagi 
smernic, v katerih je Komisija določila postopkovna in vsebinska pravila, ki jih uporablja pri 
analizi učinkov ukrepov regionalne državne pomoči. 

3. CILJI 

Smernice o regionalni pomoči usklajujejo dva splošna cilja: 

– „cilj kohezije“: zagotovitev, da pomoč, dodeljena nadaljnjemu gospodarskemu 
razvoju določenih območij, ne izkrivlja trgovine in konkurence na način, ki je v 
nasprotju s skupnim interesom; 

– „cilj konkurence“: zagotovitev okvira, na podlagi katerega Komisija oceni 
združljivost priglašenih ukrepov pomoči na način, ki je v skladu s potencialnimi 
učinki teh ukrepov na notranjem trgu. 

V okviru tega dvojnega splošnega cilja se lahko nadalje opredelijo naslednji posebni cilji: 

(1) uspešnost in učinkovitost: 

− osredotočenje regionalne pomoči na najbolj prikrajšane regije, pri čemer se 
državam članicam omogoči izvajanje nacionalnih regionalnih politik; 

− zagotovitev, da je regionalna pomoč usmerjena v sektorje in podjetja, ki jo 
potrebujejo; 

− ohranjanje najnižjih ravni pomoči, ki so potrebne za sprožitev pričakovanih 
koristi regionalnega razvoja; 

− osredotočenje preverjanja Komisije na ukrepe pomoči, ki najverjetneje izkrivljajo 
trgovino in konkurenco; 



 

 

− izboljšanje metod za ocenjevanje pozitivnih in negativnih učinkov pomoči 
(splošna načela, ekonomska analiza); 

(2) poenostavitev upravnih postopkov: 

− čim večje zmanjšanje upravnih bremen podjetij in državnih upravnih organov; 

− poenostavitev in racionalizacija zahtev glede preglednosti in poročanja za države 
članice; 

(3) doslednost: 

− izvajanje ciljev in načel pobude za posodobitev področja državnih pomoči; 

− prispevanje k ciljem kohezijske politike EU in preprečevanje nepotrebnih 
omejitev pri izvajanju skladov EU; 

− zagotovitev skladnosti z ostalimi politikami EU v okviru strategije Evropa 2020 
in podpiranje prizadevanj držav članic za učinkovitejšo porabo javnih sredstev. 

4. MOŽNOSTI POLITIKE 

Tri obravnavane možnosti politike je mogoče povzeti, kot sledi: 

• osnovni scenarij (možnost 1) zajema ponovno izvajanje določb trenutnih smernic o 
regionalni pomoči, pri čemer se za oblikovanje kart regionalne pomoči za obdobje 
2014–2020 uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki Eurostata (podatki za obdobje 
2008–2010 za regionalni BDP na prebivalca in podatki za obdobje 2009–2011 za 
regionalno brezposelnost5); 

• možnost 2 v osnovi zajema manjše spremembe veljavnih pravil, predvsem za 
racionalizacijo trenutne prakse in okrepitev ocenjevanja učinkov na konkurenco, pri 
čemer se ohrani močna osredotočenost na cilj kohezije regionalne pomoči; 

• možnost 3 zajema radikalnejše spremembe veljavnih pravil, predvsem z vidika 
znižanja ravni pomoči in osredotočenja logike posredovanja v okviru nadzora 
državne pomoči na najbolj izkrivljajoče primere, pri čemer ima prednost cilj 
konkurence regionalne državne pomoči. 

Glavne značilnosti možnosti 

 Osnovni scenarij  
(možnost 1) 

Možnost 2 Možnost 3 

1. Določitev območij, ki prejemajo pomoč 
Celotni 
upravičeni delež 
prebivalstva 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Določitev 
območij „a“ 

BDP < 75 % povprečja 
EU 

glej osnovni scenarij BDP < 75 % ali 
brezposelnost > 150 % 
povprečja EU  

Prehodni režim 
med območji 
„a“ in „c“ 

za vsa nekdanja 
območja „a“ 

glej osnovni scenarij brez prehodnega 
režima 

Upravičeni predvsem kazalniki na kazalniki na nacionalni predvsem kazalniki na 
                                                            
5 Za možnosti 2 in 3 se uporablja ista zbirka podatkov. 



 

 

deleži 
prebivalstva na 
območjih „c“, ki 
niso predhodno 
opredeljena – 
metoda 
porazdelitve 

nacionalni ravni ravni in ravni EU ravni EU 

Varnostna 
mreža 

50 % 100 % za države 
programa; 50 %; 
najmanjša 7,5-odstotna 
pokritost nacionalnega 
prebivalstva 

brez varnostne mreže 

Intenzivnost 
pomoči 

brez spremembe manjše zmanjšanje, 
razen za najmanj 
razvite regije 

veliko zmanjšanje 

2. Področje uporabe in povezanost z drugimi smernicami 
Sektorsko 
področje 
uporabe 

ladjedelništvo in 
premogovništvo 
izključena; pomoč 
sektorjema jeklarstva 
in sintetičnih vlaken 
prepovedana 

ladjedelništvo 
vključeno; pomoč 
sektorju 
premogovništva, 
jeklarstva in sintetičnih 
vlaken prepovedana 

brez prepovedi (pomoč 
sektorjem 
premogovništva, 
jeklarstva in sintetičnih 
vlaken je treba 
priglasiti) 

Razlikovanje 
med MSP in 
velikimi podjetji 

pomoč velikim 
podjetjem na območjih 
„c“ dovoljena 

pomoč velikim 
podjetjem na območjih 
„c“ samo za nove 
dejavnosti ali 
proizvode 

brez pomoči velikim 
podjetjem na 
območjih „c“ 

Izbiranje 
najugodnejših 
pravil 

dovoljeno dovoljeno pod 
ključnimi pogoji, 
prevzetimi iz drugih 
smernic (razen za 
energetiko) 

ni dovoljeno 

3. Obveznost priglasitve in preglednost 
Obveznost 
priglasitve 

sektorske sheme; vse 
sheme pomoči za 
tekoče poslovanje; 
individualna pomoč > 
prag za priglasitev; ad 
hoc pomoč 

sektorske sheme 
(vključno z 
ladjedelništvom); 
velike sheme; določene 
sheme pomoči za 
tekoče poslovanje; 
individualna pomoč > 
prag za priglasitev; ad 
hoc pomoč; pomoč, 
povezana s 
preselitvijo; pomoč 

določene sheme 
pomoči za tekoče 
poslovanje; 
individualna pomoč 
> 15 milijonov EUR na 
območjih „a“ in 
> 5 milijonov EUR na 
območjih „c“; pomoč 
za sektorje jeklarstva, 
sintetičnih vlaken in 
premogovništva 



 

 

velikim podjetjem v 
regijah „c“ za nove 
proizvode 

Preglednost  samo za projekte z 
upravičenimi stroški 
> 50 milijonov EUR 
(velika mednarodna 
podjetja) 

za vso individualno 
pomoč 

glej osnovni scenarij (+ 
objavo na spletišču 
države članice) 

4. Ocena združljivosti 
Prispevek k 
regionalnemu 
razvoju 

formalne zahteve: 
projekti na območjih, 
ki prejemajo pomoč; 
poglobljena analiza 
(prikaz regionalnega 
prispevka le za 
upravičence s tržnim 
deležem > 25 % ali z 
zmogljivostjo > 5 % na 
slabo delujočih trgih) 

strožje zahteve: 
prikazani morajo biti 
na ravni sheme; projekt 
mora prispevati k 
ciljem sheme; 
poglobljena analiza za 
vse priglašene primere 

samo formalne zahteve 

Spodbujevalni 
učinek 

formalne zahteve 
(poglobljena analiza 
glede na hipotetični 
scenarij za velika 
mednarodna podjetja) 

strožje zahteve za 
spodbujevalni učinek; 
poglobljena analiza za 
vsako individualno 
pomoč 

samo formalne zahteve 

Sorazmernost upoštevanje 
intenzivnosti pomoči 
(poglobljena analiza 
glede na neto dodatne 
stroške za velika 
mednarodna podjetja) 

za MSP: intenzivnost 
pomoči; za velika 
podjetja: neto dodatni 
stroški; poglobljena 
analiza za vse 
priglašene individualne 
pomoči 

samo intenzivnost 
pomoči 

Preskus tehtanja samo za velika 
mednarodna podjetja, 
ki so predmet 
poglobljene analize 

za vso priglašeno 
individualno pomoč 

brez preskusa tehtanja 
(prepoved najbolj 
izkrivljajoče pomoči) 

5. OCENA UČINKOV 

5.1. Določitev območij, ki prejemajo pomoč 

• Geografska pokritost: 

Vprašanje Učinek6 Vzroki 
1. Učinkovitost možnost 2: + nekoliko povečano geografsko območje uporabe 
                                                            
6 + +: velik pozitiven učinek; +: pozitiven učinek; 0: brez pomembnega učinka; −: negativen učinek; 

− −: velik negativen učinek. 



 

 

pospeševanja 
regionalnega 
gospodarskega razvoja 

možnost 3: 
− − 

zelo zmanjšano geografsko območje uporabe 

možnost 2: 0 : 2. Učinkovitost nadzora 
nad izkrivljanjem 
konkurence in trgovine 

možnost 3: 
+ + 

veliko nižja splošna raven pomoči 

možnost 2: 0 : 3. Usklajenost z drugimi 
politikami EU možnost 3: 

− − 
neusklajenost s kohezijsko politiko EU 

možnost 2: 0 : 4. Zmanjšanje upravnega 
bremena možnost 3: 0 : 

• Intenzivnosti pomoči: 

Vprašanje Učinek Vzroki 
možnost 2: − nekoliko zmanjšane intenzivnosti pomoči 1. Učinkovitost 

pospeševanja 
regionalnega 
gospodarskega razvoja 

možnost 3: 
− − 

močno zmanjšane intenzivnosti pomoči 

možnost 2: + glej zgoraj 2. Učinkovitost nadzora 
nad izkrivljanjem 
konkurence in trgovine 

možnost 3: +  glej zgoraj (vendar z več območji „a“) 

možnost 2: − nekoliko omejeno financiranje v okviru drugih 
politik EU 

3. Usklajenost z drugimi 
politikami EU 

možnost 3: 
− − 

močno omejeno financiranje v okviru drugih 
politik EU 

možnost 2: 0 : 4. Zmanjšanje upravnega 
bremena možnost 3: 0 : 

5.2. Področje uporabe in povezanost z drugimi instrumenti državne pomoči 

Vprašanje Učinek Vzroki 
možnost 2: + vključitev ladjedelništva; osredotočenost na nove 

dejavnosti/proizvode na območjih „c“ 
1. Učinkovitost 
pospeševanja 
regionalnega 
gospodarskega razvoja 

možnost 3: − tveganje zagotavljanja pomoči propadajočim 
industrijam; omejeno področje uporabe 

možnost 2: + nekoliko širše področje uporabe in prilagojeni 
zaščitni ukrepi za izbiranje najugodnejšega pravila 

2. Učinkovitost nadzora 
nad izkrivljanjem 
konkurence in trgovine možnost 3: + brez pomoči velikim podjetjem (izogibanje 

morebitnim velikim negativnim učinkom); brez 
izbiranja najugodnejšega sodišča 

možnost 2: 
+/− 

bolj skladna z energetsko in okoljsko politiko EU; 
manj skladna s kohezijsko in industrijsko politiko 
EU 

3. Usklajenost z drugimi 
politikami EU 

možnost 3: 
+/− 

bolj skladna z energetsko in industrijsko politiko 
EU; manj skladna z okoljsko in kohezijsko politiko 
EU 

možnost 2: 0 : 4. Zmanjšanje upravnega 
bremena možnost 3: + poenostavljeno izvajanje 

5.3. Obveznost priglasitve in preglednost 

Vprašanje Učinek Vzroki 
1. Učinkovitost možnost 2: 0 : 



 

 

pospeševanja 
regionalnega 
gospodarskega razvoja 

možnost 3: 0 : 

možnost 2: +  širok razpon izkrivljajočih ukrepov, ki jih je treba 
priglasiti 

2. Učinkovitost nadzora 
nad izkrivljanjem 
konkurence in trgovine možnost 3: − priglasiti je treba le najbolj izkrivljajoče ukrepe 

možnost 2: 0 : 3. Usklajenost z drugimi 
politikami EU možnost 3: + omogoča odobritev skupinske izjeme za večji 

obseg ukrepov, kar olajša črpanje sredstev EU 
možnost 2: + manj ukrepov, ki jih je treba priglasiti; obsežnejše 

zahteve glede preglednosti 
4. Zmanjšanje upravnega 
bremena 

možnost 3: − manj primerov, ki jih je treba priglasiti, vendar 
strožje zahteve za odobritev skupinske izjeme za 
ukrepe 

5.4. Ocena združljivosti 

Vprašanje Učinek Vzroki 
možnost 2: 
+ + 

strožji pogoji za prispevanje k razvoju regij in za 
spodbujevalni učinek 

1. Učinkovitost 
pospeševanja 
regionalnega 
gospodarskega razvoja 

možnost 3: 0 : 

možnost 2: 
+ + 

strožji pogoji, poglobljena analiza za vse 
priglašene individualne pomoči 

2. Učinkovitost nadzora 
nad izkrivljanjem 
konkurence in trgovine možnost 3: + prepoved najbolj izkrivljajoče pomoči 

možnost 2: 0 : 3. Usklajenost z drugimi 
politikami EU možnost 3: 0 : 

možnost 2: − strožje zahteve za velika podjetja 4. Zmanjšanje upravnega 
bremena možnost 3: 0 : 

6. PRIMERJAVA MOŽNOSTI 

Obseg učinkov (v primerjavi z osnovnim scenarijem) 

Možnosti Učinkovitost 
pospeševanja 
regionalnega 

gospodarskega 
razvoja 

Učinkovitost 
nadzora nad 
izkrivljanjem 
konkurence in 

trgovine 

Usklajenost z 
drugimi 

politikami EU 

Zmanjšanje 
upravnega 
bremena 

1a. Določitev območij, ki prejemajo pomoč 
Možnost 2  + 0 0 0 
Možnost 3 − − + + − − 0 
1b. Intenzivnost pomoči: 
Možnost 2  − + − 0 
Možnost 3 − − + − − 0 
2. Področje uporabe in povezanost z drugimi instrumenti državne pomoči 
Možnost 2  + + +/−* 0 
Možnost 3 − + +/−* + 
3. Obveznost priglasitve in preglednost 
Možnost 2  0 + 0 + 
Možnost 3 0 − + − 
4. Ocena združljivosti 



 

 

Možnost 2  + + + + 0 − 
Možnost 3 0 + 0 0 
* Odvisno od področja politike EU. 
Zaželena kombinacija možnosti za vsa vprašanja je možnost 2. 

7. SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE 
GD za konkurenco bo nadaljeval s splošno prakso spremljanja državne pomoči (letno 
spremljanje vzorca primerov, poročilo o državnih pomočeh). Razvil bo tudi specifične 
kazalnike spremljanja za smernice o regionalni pomoči za obdobje 2014–2020. 

Komisija lahko od držav članic zahteva, da omejijo trajanje določenih priglašenih shem 
(običajno na štiri leta ali manj). Neodvisni strokovnjaki bodo izvedli obvezne ocene shem, pri 
katerih obstaja tveganje občutne omejitve konkurence, zlasti shem z visokim letnim 
proračunom ali shem, pri katerih se lahko pojavijo spremembe tržnega, tehnološkega ali 
ureditvenega okvira. Te ocene morajo temeljiti na skupni metodologiji in bodo objavljene. 

Komisija namerava smernice o regionalni pomoči revidirati v prvi polovici leta 2017 na 
podlagi posvetovanj z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi ter po možnosti 
na podlagi neodvisne ocene. Izvedla bo tudi naknadno oceno smernic o regionalni pomoči, in 
sicer pravočasno za revizijo teh smernic za obdobje po letu 2020. 
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