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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000017/2013 

aan de Commissie 
Artikel 115 van het Reglement 

Danuta Maria Hübner 
namens de Commissie regionale ontwikkeling 

Betreft: Regionale steunmaatregelen 

De Commissie heeft het startsein gegeven voor een raadpleging van belanghebbenden over een 
ontwerptekst van richtsnoeren voor regionale steun in de komende programmeerperiode (2014-2020). 
De afstemming van deze ontwerprichtsnoeren op het cohesiebeleid van de Unie in het kader van het 
nieuwe wetgevingspakket roept een aantal vragen op: 

 Heeft de Commissie onderzocht in hoeverre de richtsnoeren stroken met het voorgestelde 
wetgevingspakket voor het cohesiebeleid van de Unie, en welke impact zij hierop hebben, met name 
op de financiële instrumenten, de medefinancieringsregel en de Europese territoriale samenwerking? 

 Welke gevolgen zullen strengere richtlijnen hebben in vergelijking met de periode 2007-2013, met 
name voor lidstaten met financiële moeilijkheden? 

 Zou de Commissie kunnen uitleggen waarom - met uitzondering van de armste regio's waar slechts 
een kwart van de bevolking van de Unie woont - de ontwerprichtsnoeren regionale steun uitsluiten aan 
bedrijven met meer dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van ten hoogste 50 miljoen euro, met 
name gezien het feit dat deze categorie van bedrijven ook veel middelgrote lokale ondernemingen telt. 

 Welke gevolgen heeft de beperking van de regionale steun aan grote bedrijven voor de regio's?  

 Zullen de richtsnoeren op de interne markt innovatie, groei en werkgelegenheid bevorderen als de 
steun aan grote bedrijven beperkt wordt en het voor steun in aanmerking komende gedeelte van de 
bevolking kleiner wordt? 

 Zijn de criteria die bepalen welke gebieden voldoen aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a) 
en c), voldoende en adequaat afgestemd op de voorgestelde regels van de  GV inzake de categorieën 
van regio's, met name de definitie van "c"-gebieden?  

 Om de "a"-gebieden en de minder ontwikkelde regio's te selecteren worden niet dezelfde 
referentiejaren toegepast en de daaruit resulterende landkaarten zullen dan ook verschillen. In de 
richtsnoeren wordt niet aangeduid welke regio's niet meer binnen de huidige doelstelling 1 zullen 
vallen. Hoe zal dit probleem worden aangepakt en welke redenen kan de Commissie aanvoeren om 
verschillende referentiejaren te gebruiken om de regio's in te delen?  

 Heeft de Commissie rekening gehouden met het mandaat van commissie REGI voor de GV met 
betrekking tot de duurzaamheid van de concrete acties en is zij bereid om tot een samenhangende 
benadering te komen door de voorschriften inzake staatssteun voor een periode van minimaal tien jaar 
vast te stellen? 
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