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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen inzake staatssteun
(2013/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 174 e.v. van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), waarin de doelstelling van economische, sociale en territoriale samenhang is 
neergelegd en de structurele financieringsinstrumenten voor de verwezenlijking van die 
doelstelling worden gedefinieerd,

– gezien artikel 107, lid 3, onder a), van het VWEU, waarin bepaald wordt dat bepaalde 
benadeelde gebieden in de Europese Unie in aanmerking komen voor regionale 
steunmaatregelen om hun economische ontwikkeling te bevorderen,

– gezien het voorstel van de Commissie van 6 oktober 2011 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk 
strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (COM(2012)0496), zoals gewijzigd 
(COM(2013)0146),

– gezien zijn resolutie van 17 januari 2013 over modernisering van het staatssteunbeleid1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's nr. 2232/2012 van 1 februari 2013 over 
de richtsnoeren inzake regionale overheidssteun,

– gezien de richtsnoeren van de Commissie inzake regionale steunmaatregelen 2007-20132,

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 mei 2012 met als titel "De modernisering 
van het EU-staatssteunbeleid" (COM(2012)0209),

– gezien de nota van de diensten van DG Mededinging van de Commissie met 
ontwerprichtsnoeren voor regionale staatssteun voor 2014-20203,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken T-
443/08, T-455/08T Mitteldeutsche Flughafen en Flughafen Leipzig/Halle vs. Commissie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2013),
                                               
1

 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0026.
2

 PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13.
3

 Brussel, 2012 (geen datum).
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A. overwegende dat de Commissie de regels inzake staatssteun aan het moderniseren is met 
als doel de groei te bevorderen, de nadruk te leggen op de belangrijkste gevallen en de 
tenuitvoerlegging van de desbetreffende regels te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te 
bespoedigen;

B. overwegende dat de rechtsgrondslag voor de nieuwe voorstellen, artikel 109 VWEU, 
alleen voorziet in raadpleging van het Parlement en niet in de toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure;

C. overwegende dat de gewone wetgevingsprocedure inzake het wetgevingspakket voor het 
cohesiebeleid met betrekking tot de Europese structuur- en investeringsfondsen 2014-
2020 nog niet is afgerond;

D. overwegende dat de meest gebruikelijke steunregelingen de vorm aannemen van 
subsidies, belastingverlagingen, ontheffingen, stimuleringspremies, leningen met 
verlaagde rente, garanties, preferentiële rentevoeten en aandelenparticipatie, toegekend 
door zowel nationale, regionale en plaatselijke overheden als door de overheid 
gecontroleerde entiteiten;

E. overwegende dat er een aantal regels inzake staatssteun en richtsnoeren zijn die op 
regionaal, sectorspecifiek of horizontaal niveau gelden, terwijl de lidstaten tot op zekere 
hoogte zelf mogen uitmaken welk soort steun zij willen verlenen;

F. overwegende dat staatssteun beter moet worden afgestemd op de doelen die de Europese 
Raad van Lissabon van maart 2000 heeft bepaald en tegelijkertijd een aanvulling moet 
vormen op de doelstellingen op andere Europese beleidsterreinen, met name het 
cohesiebeleid;

G. overwegende dat de toepassing en de interpretatie van de regels inzake staatssteun 
eveneens sterk afhankelijk zijn van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie;

H. overwegende dat het bestaan van een mechanisme dat een effectieve tenuitvoerlegging en 
toepassing van EU-staatssteun waarborgt een van de algemene ex-antevoorwaarden is die 
in de ontwerpverordeningen over het cohesiebeleid voor 2014-2020 worden genoemd;

I. overwegende dat de gevolgen van staatssteun en staatssteuntoezicht voor de lidstaten, de 
regio's en de lokale autoriteiten, alsook voor het bedrijfsleven, de markten en de economie 
in het algemeen, onvoldoende bestudeerd zijn, zoals de Rekenkamer schrijft in haar 
verslag onder de titel "Waarborgen de procedures van de Commissie een effectief beheer 
van de controle op staatssteun?"1; 

J. overwegende dat administratieve lasten het belangrijkste zorgpunt zijn voor begunstigden 
wanneer zij te maken hebben met de regels inzake staatssteun of het cohesiebeleid;

Coördinatie van de regels inzake staatssteun en het cohesiebeleid

                                               
1

 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de Rekenkamer: “Waarborgen de procedures van de Commissie een effectief beheer van de controle op 
staatssteun?”    2011.
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1. is van mening dat de tenuitvoerlegging van zowel het cohesiebeleid als de 
staatssteunregelingen ter versterking van plaatselijke en regionale investeringen van 
cruciaal belang is voor de bevordering van de economische, sociale en territoriale 
samenhang, de regionale en lokale ontwikkeling, de groei van de industrie en de 
werkgelegenheid; maakt zich echter zorgen over de vraag of de regels inzake staatssteun 
stroken met de tenuitvoerlegging van de Europese structuur- en investeringsfondsen;

2. benadrukt dat zowel de regels inzake staatssteun als de doelstellingen van het 
cohesiebeleid moeten leiden tot verbetering van de situatie van de minder ontwikkelde 
regio's, en dat het proces van modernisering van het staatssteunbeleid de doelstellingen 
van cohesie in de hele EU moet weerspiegelen; is van mening dat de modernisering van 
de mededingingsregels gebaseerd moet zijn op inzicht in de gevolgen van die regels op 
subnationaal niveau;

3. acht het verheugend dat de Commissie er in het moderniseringsproces van de staatssteun 
naar streeft de beginselen duidelijker en eenvoudiger te maken;  is van oordeel dat deze 
beginselen enerzijds goed gecoördineerd moeten worden met ander EU-beleid en 
anderzijds duidelijk, voorspelbaar en flexibel genoeg moeten zijn om te voorzien in de 
behoeften van bepaalde lidstaten en hun regio's die een periode van crisis en ernstige 
economische moeilijkheden doormaken; verklaart andermaal dat het beseft dat staatssteun 
een rol speelt bij de aanpak van de crisis; is bezorgd dat het voorstel zoals dat met het oog 
op de raadpleging is gepubliceerd onvoldoende onderlegd is en haaks zal staan op het 
streven naar vereenvoudiging;

Territoriale dekking van de regionale steunmaatregelen 2014-2020

4. stelt zich op het standpunt dat de geografische zonering in de nieuwe richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen 2014-2020 niet moet worden verkleind en dat vermindering 
van de steunintensiteit moet worden heroverwogen in het licht van de politieke, 
economische en sociale situatie in de lidstaten; wijst erop dat de EU-economie wereldwijd 
gezien in een nadelige positie zou kunnen komen verkeren ten opzichte van derde landen 
die profiteren van minder strikte werkgelegenheidsregelingen of lagere kosten;

5. wijst op de restrictieve gevolgen van nieuwe regels voor de investeringen en de groei van 
regio's wanneer die van de categorie van de minder ontwikkelde regio's naar die van de 
meer ontwikkelde regio's promoveren; beseft dat bepaalde regio's die in het huidige 
systeem voor staatssteun in aanmerking komen in de toekomst niet aan de 
zoneringscriteria van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen zullen voldoen; 
meent dat er voor deze regio's een speciaal veiligheidsstelsel moet komen dat 
vergelijkbaar is met dat voor de overgangsregio's in het cohesiebeleid en hen in staat stelt 
zich aan hun nieuwe situatie aan te passen;

6. benadrukt de rol van staatssteun in economieën die bijzonder hard getroffen zijn door de 
crisis en waarvoor de steun uit hoofde van het cohesiebeleid de enige bron van 
investeringen zou kunnen zijn; wijst erop dat de ongunstige economische situatie nog niet 
tot uiting komt in de gegevens over het tijdvak 2008-2010 die door de Commissie zullen 
worden gebruikt als basis voor de bepaling van wie in aanmerking komt voor staatssteun; 
is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de regionale kaarten in 2016 aan 
een tussentijdse herziening te onderwerpen;
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Administratieve problemen i.v.m. de steunregels in de context van het cohesiebeleid

7. is van mening dat de toepassing van steunregels in het kader van 
cohesiebeleidprogramma's beter bereikt zou kunnen worden door de nadruk te leggen op 
grootschalige steun, de regels te vereenvoudigen, het de minimis-plafond op te trekken en 
de horizontale categorieën in de machtigingsverordening1 en het toepassinggebied van de 
groepsvrijstellingsregels van de groepsvrijstellingsverordening2 uit te breiden;

8. verzoekt de Commissie nogmaals om gedetailleerde criteria voor het maken van 
onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke gevallen van staatssteun;

9. is van mening dat de toepassing van de steunregels in het kader van de 
cohesiebeleidsprogramma's met betrekking tot infrastructuurprojecten die geëxploiteerd 
worden voor economische activiteiten, met name na het eerder geciteerde arrest van het 
Hof van Justitie in de gevoegde zaken Mitteldeutsche Flughafen en Flughafen 
Leipzig/Halle vs Commissie, tot meer administratieve rompslomp voor de lokale en 
regionale instanties en/of hun openbare lichamen kan leiden; benadrukt dat de uitvoering 
van deze projecten in het gedrang zou kunnen komen als gevolg van de strenge eisen op 
het gebied van het financieel beheer, zoals de vrijmakingsvoorschriften in het 
cohesiebeleid en de klachtenregeling in de staatssteunprocedure;

10. verzoekt andermaal om meer duidelijkheid met betrekking tot de beoordeling van de 
staatssteun die uit hoofde van de groepsvrijstellingsverordeningen door de lidstaten wordt 
toegekend, aangezien dat in de programmering 2014-2020 van het cohesiebeleid 
bijzondere moeilijkheden zal opleveren, niet alleen voor de kmo's, maar ook voor de 
plaatselijke en regionale instanties en hun openbare lichamen;

11. wijst erop dat de ex-antevoorwaarden voor staatssteun binnen het cohesiebeleid vereisen 
dat de Commissie een proactievere aanpak gaat hanteren ten aanzien van gevallen van 
staatssteun, vooral als de omvang en reikwijdte van niet aan kennisgeving onderworpen 
steunmaatregelen toenemen; is het met de Rekenkamer eens dat de Commissie meer 
bekendheid moet geven aan de kennisgevingsplicht, beste praktijken moet bevorderen, 
gerichte informatie moet verstrekken over de verschillende soorten kennisgevingen, en 
ofwel moet zorgen voor de publicatie van een regelmatig bijgewerkte afdeling 
"veelgestelde vragen" op haar kennisgevingsite, ofwel een helpdesk in het leven moet 
roepen die vragen over de interpretatie van de richtlijnen kan beantwoorden;

12. is van mening dat de lidstaten hun activiteiten beter moeten coördineren met de 
Commissie, zowel met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die zijn moeten 
verstrekken en de kennisgevingen die zij moeten voorbereiden als ten aanzien van de 
tijdstippen waarop dat moet gebeuren; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de ex-
antevoorwaarden voor staatssteun in het kader van het cohesiebeleid naar behoren worden 
toegepast en zich strikter te houden aan de nationale staatssteunregels;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun informatiecampagnes over steunregels 

                                               
1

 Verordening nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998.
2

 Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie (800/2008) van 6 augustus 2008.



PR\933994NL.doc 7/12 PE510.510v01-00

NL

specifiek te richten op regionale en lokale lichamen, die in veel gevallen slechts 
sporadisch staatssteun hebben toegekend en dus weinig bekend zijn met de ter zake 
geldende regels; verzoekt de Commissie hiermee rekening te houden bij de beoordeling 
van de ex-antevoorwaarden die voor staatssteun in lidstaten gelden;

14. is van mening dat sommige van de nieuwe maatregelen die in de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen 2014-2020 worden voorgesteld - zoals contrafeitelijke 
scenario's, duidelijk bewijs dat de steun een impact heeft op de investeringskeuze, of de 
voorwaarde dat de werkzaamheden in verband met het project niet mogen beginnen 
voordat de overheidsinstanties een besluit tot steunverlening hebben genomen - en die de 
Commissie voor het komende tijdvak zowel voor bedrijven die steun aanvragen als voor 
de lidstaten en hun subnationale bestuursstructuren verplicht wil stellen, in strijd zijn met 
het beginsel van vereenvoudiging en debureaucratisering dat in het cohesiebeleid en ander 
EU- en nationaal beleid wordt nagestreefd; verklaart andermaal dat dergelijke regels 
betekenen dat bepaalde projecten zullen worden uitgesloten van investeringssteun;

Aantrekkelijkheid van regio's dankzij de staatssteunregels 

15. benadrukt het belang van de regels voor regionale sectorspecifieke staatssteun voor het 
aantrekken van buitenlandse investeringen in de EU en haar regio's en voor het 
waarborgen van hun concurrentievermogen wereldwijd;

16. is van mening dat het niet terecht is om grotere bedrijven in gebieden die onder artikel 
107, lid 3, onder c), van het VWEU vallen, uit te sluiten van staatssteun, gezien hun 
bijdrage aan de werkgelegenheid, de bevoorradingsketens die zij met kmo's opzetten, hun 
gebruikelijke activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de rol die zij 
spelen in de economische crisis; stelt zich op het standpunt dat de aanwezigheid van grote 
bedrijven vaak de sleutel is tot het succes van kmo's, die profiteren van door grote 
bedrijven geleide clusters en van activiteiten die door deze bedrijven onderaanbesteed 
worden; benadrukt dat een dergelijk besluit niet mag leiden tot banenverlies en tot 
inkrimping van de economische bedrijvigheid in de regio's en niet tot gevolg mag hebben 
dat bedrijven verplaatst worden naar andere regio's binnen en buiten de EU;

17. is van mening dat de mogelijkheid van het toekennen van staatssteun aan grote bedrijven 
niet moet afhangen van de omvang van het bedrijf of de sector waarin het opereert, maar 
van het aantal banen dat kan worden geschapen dankzij de stimuleringsmaatregel, de 
kwaliteit van die banen of de duurzaamheid van het project; benadrukt dat het 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten, de betrokken regio's en  de 
plaatselijke bestuursorganen moet worden overgelaten te bepalen welke specifieke 
projecten de meeste mogelijkheden bieden om de doelstellingen van EU-beleid te 
realiseren;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding
In juni 2011 bracht de Commissie het debat over het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid 
op gang. De nadruk daarbij ligt op de wijze waarop het cohesiebeleid door middel van 
investeringen kan bijdragen aan een concurrentiekrachtigere Europese Unie en aan de Europa 
2020-strategie en zo de minder ontwikkelde regio's kan helpen om hun ontwikkeling in 
evenwicht te brengen met die van de meer ontwikkelde regio's. Dankzij de wijzigingen die het 
Verdrag van Lissabon heeft geïntroduceerd valt het cohesiebeleid onder de gewone 
wetgevingsprocedure, zodat het Europees Parlement zijn politieke boodschap kan doen 
doorklinken in de verordeningen. De interinstitutionele besprekingen zijn nog niet afgerond 
en op talrijke punten wordt nog naar compromissen gezocht.

Vanuit een staatssteunperspectief introduceert het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid de 
ex-antevoorwaarden waaraan de lidstaten moeten voldoen voordat zij overheidssteun mogen 
verlenen. Doel van deze maatregel is ervoor te zorgen dat het EU-recht inzake staatssteun 
effectief wordt uitgevoerd en toegepast in het kader van het cohesiebeleid en dat dit bij alle 
soorten steun (met inbegrip van "de minimis"-steun, kapitaalsubsidies of steun via 
financieringsinstrumenten) gebeurt. De Commissie zal controleren of de lidstaten aan deze ex 
ante-voorwaarden voldoen en of de nationale overheid in staat is de zaken af te handelen en in 
voorkomend geval tijdig bedragen terug te vorderen.

In mei 2012 gaf de Commissie met haar mededeling over de modernisering van het EU-
staatssteunbeleid het startsein voor het proces dat tot de modernisering van de staatssteun 
moet leiden. De drie hoofddoelen van dit proces zijn: focus op groei met behoud van een 
sterkere, dynamische en concurrentiekrachtige interne markt, de nadruk leggen op de 
belangrijkste gevallen van staatssteun die de interne markt verstoren, en de besluitvorming 
met betrekking tot steunprocedures stroomlijnen en versnellen. Dit proces werd gevolgd door 
een reeks nieuwe discussienota's over de sectorspecifieke staatssteunregels en nieuwe 
ontwerprichtsnoeren voor de regels inzake regionale steunverlening. Al deze documenten 
waren tussen februari en april 2013 voor het publiek toegankelijk en de Commissie zal ze naar 
verwachting nog voor de zomer goedkeuren.

In de ontwerprichtsnoeren voor regionale steun 2014-2020 zoals de Commissie die begin dit 
jaar publiceerde komt een aantal nieuwe thema's aan bod, waarvan de belangrijkste zijn:

 heroverweging van de territoriale zonering van de nieuwe richtsnoeren en verlaging 
van de totale maximale dekking van de in aanmerking komende gebieden tot 42%;

 verlaging van de steunintensiteit in "a"-gebieden;
 invoering van enkele nieuwe administratieve verplichtingen waaraan de begunstigden 

moeten voldoen;
 uitsluiting van grote bedrijven van steun in "c"-gebieden en beperking van de 

productieve investeringen in die bedrijven in "a"-gebieden.

De richtsnoeren zullen worden aangevuld met geamendeerde groepsvrijstellingsregels 
(verwacht voor eind 2013) die, samen met de de minimis-regel, krachtens bestaande 
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regelingen toegekende steun, steun voor projecten die overeenkomstig het desbetreffende 
besluit van de Commissie1 als diensten van algemeen economisch belang worden aangemerkt 
en steun waarop Verordening (EG) nr. 1370/20072 van toepassing is, een groep vormen die is 
vrijgesteld van de verplichte voorafgaande aanmelding.
In het proces rond de opstelling van die richtsnoeren wordt het Europees Parlement slechts 
geraadpleegd en is het geen medewetgever. Het Europees Parlement heeft zijn bezorgdheid 
over het democratisch deficit van die besluitvorming kenbaar gemaakt in zijn resolutie van 17 
januari 2013 over de modernisering van het staatssteunbeleid. Vanuit een regionaal oogpunt 
wordt in de hoofdpunten van de resolutie gewezen op de stimulerende rol van staatssteun voor 
lidstaten en regio's in tijden van crisis, terwijl de Commissie wordt verzocht zich proactiever 
te betonen bij het maken van onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke gevallen; 
ook wordt de aandacht gevestigd op het feit dat 40% van de gevallen onder de 
groepsvrijstellingsverordening valt, wat volgens de Rekenkamer problematisch is.

In december 2012 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Leipzig-Halle. Het 
oordeelde dat er een verband bestaat tussen de exploitatie van infrastructuur als economische 
activiteit en de bouw met het oog op de toekomstige exploitatie. Aangezien de lidstaten vaak 
de neiging hebben om de aanleg van infrastructuur te beschouwen als projecten die, aangezien 
zij van algemeen belang zijn, niet onder de staatssteunregels vallen, hebben zij vaak nagelaten 
ze bij de Commissie aan te melden. Dat zou niet langer kunnen nu de uitspraak van het Hof 
over publieke infrastructuur opheldering heeft gebracht. Dit zou echter betekenen dat 
overheden die de aanleg van openbare infrastructuur financieren bij het toekomstige 
cohesiebeleid meer onder druk komen te staan en dat er meer administratieve verplichtingen 
dreigen te ontstaan voor lokale en regionale besturen die in dergelijke projecten investeren.

Gezien de bovenstaande punten, die nauw met elkaar samenhangen en gevolgen zullen 
hebben voor de vorm en de uitvoering van het cohesiebeleid na 2014, heeft de Commissie 
regionale ontwikkeling besloten te reageren met een ontwerpresolutie van het Europees 
Parlement.

Coördinatie van de regels inzake staatssteun en het cohesiebeleid
Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet het 
cohesiebeleid van de EU gericht zijn op de economische, sociale en territoriale toestand van 
de regio's met een ontwikkelingsachterstand3. In datzelfde Verdrag wordt ook bepaald dat 
steunmaatregelen ten behoeve van een betere structurele, economische en sociale situatie van 
minder ontwikkelde regio's verenigbaar worden geacht met de interne markt4. Hoewel het 
staatssteun- en het cohesiebeleid van de Unie verschillende achtergronden hebben, hebben zij 
ook bepaalde waarden gemeen: de minder ontwikkelde regio's helpen, hun ontwikkeling 
bevorderen en gebieden met een lagere levensstandaard of een hoge werkloosheid steunen.

De EU-instellingen moeten streven naar een gecoördineerde aanpak op beide 
beleidstereeinen. Het huidige werkrooster voor belangrijke stukken wetgeving op beide 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):NL:NOT
2 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer 

per spoor en over de weg.
3 Artikel 174 VWEU.
4 Artikel 107 VWEU.
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terreinen en het feit dat die onder verschillende goedkeuringsprocedures vallen draagt er 
echter niet toe bij dat er ten minste ten dele duidelijkheid bestaat over de interactie tussen de 
twee beleidsterreinen. De staatssteunregels, of wat nog belangrijker is voor de regionale 
ontwikkeling, de richtsnoeren inzake regionale steun, zullen waarschijnlijk door de 
Commissie worden goedgekeurd voordat de interinstitutionele onderhandelingen over het 
wetgevingspakket voor het cohesiebeleid zijn afgerond. Dat kan tot gevolg hebben dat er een 
verschillende aanpak wordt gehanteerd en dat er onvoldoende wordt gezorgd voor duidelijke, 
voorspelbare en flexibele regels die verenigbaar zijn met het cohesiebeleid.

Territoriale dekking van de regionale steunmaatregelen 2014-2020
De invoering van een nieuw plafond voor de geografische dekking van de nieuwe 
staatssteunregels en de verlaging van de steunintensiteit in "a"-regio's behoren tot de 
kernpunten van de nieuwe richtsnoeren. De rapporteur plaatst daar vraagtekens bij, want 
binnen de EU gaan stemmen op dat het beter zou zijn dit besluit niet nu te nemen.

Het eerste argument daarvoor is de crisis en de rol van overheidsinvestering in deze tijd van 
economische moeilijkheden in de lidstaten. De rol van staatssteun die in deze tijd wordt 
verleend is van cruciaal belang voor de regionale ontwikkeling en mag niet worden 
onderschat. Zoals de Rekenkamer schrijft: "De hoeveelheid staatssteun aan de industriële en 
dienstensector (exclusief de spoorwegen, andere vervoerswijzen, landbouw en visserij) 
fluctueerde tot aan het uitbreken van de financiële crisis in de tweede helft van 2008 rond de 
0,5 % van het bbp van de EU-27. De hoeveelheid staatssteun nam in 2009 echter toe tot 3,5 % 
van het bbp (410 miljard euro), het hoogste niveau sinds de Commissie in 1990 is begonnen 
met haar staatssteunenquêtes"1. Het is duidelijk dat steunstelsels en incentiva bepaalde 
lidstaten en hun regio's kunnen helpen hun economische situatie te boven te komen en 
bijdragen aan groei en werkgelegenheid.

Het is echter niet alleen het argument van de crisis in de lidstaten dat ons leert dat er bij de 
richtsnoeren sprake moet zijn van voorzichtigheid en realiteitszin. Er zijn ook andere punten, 
zoals het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkten ten opzichte van derde 
landen met minder strikte werkgelegenheidsregelingen of lagere kosten, of de politieke en 
sociale situatie in de lidstaten. Al deze argumenten zijn overtuigend genoeg om af te stappen 
van de oorspronkelijk beoogde verkleining van de territoriale dekking in de nieuwe 
richtsnoeren voor regionale steun 2014-2020 of van vermindering van de steunintensiteit in de 
regio's. De richtsnoeren moeten rekening houden met de werkelijke situatie van de lidstaten 
en de regio's en getuigen van inzicht in de gevolgen die de nieuwe regels op subnationaal 
niveau zullen hebben.

Hachelijk is ook de situatie van regio's die buiten de regionale kaarten voor steunverlening 
komen te vallen. Het zou als onfair worden gezien als die regio's niet geholpen zouden 
worden door een soort veiligheidsnet in te bouwen dat vergelijkbaar is met de 
overgangsregio's in het cohesiebeleid, en dat zou het voor die regio's ook moeilijker kunnen 
maken om aan de doelstellingen van EU 2020 te voldoen. Een oplossing zou kunnen zijn om 
bijvoorbeeld alle huidige "a"-gebieden als "c"-gebieden te behandelen, ongeacht hun formele 
statistische status.
                                               
1 Speciaal verslag nr. 15/2010 van de Rekenkamer: “Waarborgen de procedures van de Commissie een effectief beheer van de controle op 

staatssteun?”    2011.
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Administratieve problemen i.v.m. de steunregels in de context van het cohesiebeleid
Voor een doeltreffende en makkelijkere toepassing van de staatssteunregels in het kader van 
het cohesiebeleid is het van belang dat de richtsnoeren vooral gericht zijn op grootschalige 
steun en op vereenvoudiging van de regels. Dat zou kunnen gebeuren door het de minimis-
plafond op te trekken en de horizontale categorieën in de machtigingsverordening1 en het 
toepassinggebied van de groepsvrijstellingsregels in de groepsvrijstellingsverordening2 uit te 
breiden.

Ook zullen de Commissie en de lidstaten de vrijstellingsregels beter moeten gaan toepassen. 
De Commissie moet verduidelijken welke criteria gelden voor belangrijke en minder 
belangrijke gevallen, en de lidstaten moeten op hun beurt op tijd volledige informatie over 
afzonderlijke gevallen verstrekken wanneer de begunstigden daarom vragen. De rapporteur 
vindt dat de Commissie proactiever zou moeten optreden en ervoor zou moeten zorgen dat de 
betrokkenen beter op de hoogte zijn van de steunregels, vooral wanneer het gaat om lokale en 
regionale instanties die slechts sporadisch overheidssteun toekennen.

Na het arrest van het EHvJ in de gevoegde zaken Mitteldeutsche Flughafen en Flughafen 
Leipzig/Halle vs Commissie kunnen de plaatselijke en regionale instanties bij het beheren van 
projecten in het kader van het cohesiebeleid meer administratieve en bureaucratische 
rompslomp verwachten. Dat geldt vooral voor grotere infrastructuurprojecten, wanneer die in 
de toekomst voor economische bedrijvigheid zullen worden gebruikt. 

In het verslag van de Rekenkamer wordt de aandacht gevestigd op de lange duur van het 
proces rond de voorafgaande kennisgeving en kennisgeving. In 40% van de gevallen duurt het 
meer dan zes maanden voordat er een besluit wordt genomen. De Commissie maakt vaak 
gebruik van haar recht om een lidstaat om nadere toelichting te vragen en doet dat vaak vlak 
voor het verstrijken van de wettelijke termijn. Aangezien de lidstaten in veel gevallen niet op 
tijd antwoorden en hun antwoord uitstellen, wordt het proces onaanvaardbaar lang. Hetzelfde 
geldt in het geval van een formele onderzoeksprocedure: de klachtenprocedure is zeer lang en 
niet transparant genoeg. Daardoor kunnen lokale en regionale autoriteiten problemen hebben 
met het naleven van de strikte regels inzake financieel beheer, onder meer de 
vrijmakingsregel in het cohesiebeleid.

Het voornemen om de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en ander EU-beleid te 
vereenvoudigen komt met de nieuwe staatssteunregels op de tocht te staan. Wanneer ook voor 
infrastructuurprojecten in het kader van het EFRO of het Cohesiefonds aan meer regels inzake 
voorafgaande kennisgeving of kennisgeving moet worden voldaan, neemt de bureaucratische 
rompslomp in verband met de projecten toe. Ook voor het bedrijfsleven ligt meer 
administratie in het verschiet bij de regionale steunregels 2014-2020, bijvoorbeeld als gevolg 
van de invoering van contrafeitelijke scenario's, de eis dat duidelijk wordt aangetoond dat de 
steun een impact heeft op de investeringskeuze, of de voorwaarde dat de werkzaamheden in 
verband met het project niet mogen beginnen voordat de overheidsinstanties een besluit tot 
steunverlening hebben genomen. Aangezien de procedures nu al zo omslachtig zijn en de 
lidstaten zelf vaak niet precies weten wat zij moeten beoordelen en hoe, zou dat er in de 

                                               
1 Verordening nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998.
2 Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie (800/2008) van 6 augustus 2008.
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praktijk toe kunnen leiden dat bepaalde projecten worden uitgesloten van investeringssteun.

Aantrekkelijkheid van regio's dankzij de staatssteunregels 
Wanneer de lidstaten de mogelijkheid krijgen om stimuleringsmaatregelen te nemen, in de 
vorm van bijvoorbeeld subsidies, belastingverlagingen, stimuleringspremies, leningen of 
garanties, worden de regio's vaak aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. De 
voorwaarden in regio's waar steun mag worden verleend aan grote bedrijven moeten echter 
volgens de richtsnoeren worden teruggeschroefd. Volgens de richtsnoeren moeten grote 
bedrijven in "c"-regio's worden uitgesloten en worden productieve investeringen in "a"-regio's 
aan banden gelegd. Volgens het ontwerp van de Commissie moeten productieve investeringen 
in deze regio's worden toegestaan voor kmo's en moeten ze voor grote ondernemingen worden 
afgetopt.

Dit besluit hangt echter ook samen met het cohesiebeleid. In de ontwerpverordening voor het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van mei 2011 stelde de Commissie voor alle 
grote bedrijven uit te sluiten van productieve investeringen. Dat stuitte echter op verzet van 
het Europees Parlement en de Raad, die bij de interinstitutionele onderhandelingen te kennen 
gaven dat zij bepaalde investeringsprioriteiten ook voor grote bedrijven en hun productieve 
investeringen wilden doen gelden.

De nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun moeten de huidige vorderingen in de 
onderhandelingen over het EFRO weerspiegelen, alsook de boodschap die het Parlement en 
de Raad hebben afgegeven met betrekking tot hun standpunt over de deelname van niet-kmo's 
aan de regionale ontwikkeling. Een goed argument is dat het besluit welke bedrijven al dan 
niet steun mogen ontvangen in onder de richtsnoeren vallende gebieden overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel op regionaal of subregionaal niveau moet worden genomen. De 
rapporteur is echter ook van mening dat het criterium voor steunverlening niet de omvang van 
een bedrijf moet zijn, maar de mate waarin het bijdraagt aan regionale ontwikkeling, 
werkgelegenheid, kwaliteit van de investering of duurzaamheid van het project.


