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HET COMITÉ VAN DE REGIO'S,

Gezien het besluit van het Europees Parlement van 21 april 2005 om op grond van artikel 265 van het 
EG-Verdrag het Comité over "de herziening van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen"  
te raadplegen,

Gezien het besluit van de voorzitter van het Comité (19 mei 2004) om de commissie “Beleid inzake 
territoriale samenhang” met het opstellen van een advies terzake te belasten,

Gezien het officieuze raadplegingsdocument van de Europese Commissie (DG Mededinging) over de 
herziening van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen,

Gezien de mededeling van de Commissie – Derde verslag over de economische en sociale samenhang 
(COM(2004) 107 def.),

Gezien het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds 
(COM(2004) 492 def. – 2004/0163 (AVC) en de andere voorstellen voor verordeningen van de 
Commissie betreffende het Cohesiefonds (COM(2004) 494 def. - 2004/0166 (AVC)) en het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), (COM(2004) 495 def. - 2004/0167 (COD)),

Gezien zijn advies over het “Derde verslag over de economische en sociale samenhang” 
(CdR 120/2004 fin)1,

Gezien zijn advies over de Commissiemededeling “Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst –
beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013” (CdR 162/2004 fin),

Gezien de conclusies van de Europese Raden van Barcelona en Göteborg, waarin de lidstaten 
overeenstemming bereikten over een compromis om het niveau van staatssteun in de Unie terug te 
dringen en de steun meer te richten op zaken van gemeenschappelijk belang, economische en sociale 
samenhang inbegrepen,

Gezien zijn op 29 april 2005 door de Commissie “Beleid inzake territoriale samenhang”, 
goedgekeurd ontwerpadvies (CDR 77/2005 rev. 1 - rapporteur: de heer Alvarez Areces, president van 
de autonome regio Asturië (ES/PSE)),

  
1

PB C 318 van 22 december 2004, blz. 1
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Overwegende dat:

1) in artikel 158 van het EG-Verdrag de cohesiedoelstelling als volgt wordt omschreven: “Ten 
einde de harmonische ontwikkeling van de Gemeenschap in haar geheel te bevorderen, 
ontwikkelt en vervolgt de Gemeenschap haar optreden ter versterking van de economische en 
sociale samenhang.” In artikel III-220 van het ontwerp van grondwettelijk verdrag wordt deze 
doelstelling met een territoriale dimensie verruimd;

2) staatssteun in het EG-Verdrag over het algemeen als een scheeftrekking van de mededinging 
wordt beschouwd2, maar gewettigd is in het geval van bepaalde regio’s wanneer de steun 
specifiek gericht is op de ontwikkeling van die regio’s3;

3) het bestaan van een regelgevingkader voor steunmaatregelen nuttig kan zijn voor de 
herverdeling van inkomen en welvaart binnen de Unie als onderdeel van het Europese 
economische en sociale project en aldus een betere basis kan vormen voor duurzame 
economische groei;

4) regionale steun een van de factoren vormt voor een besluit, waar te investeren, en dat zowel 
op de interne markt als mondiaal steeds vaker sprake is van bedrijfsverplaatsingen. 
Ondersteuning door de overheden dient vanuit twee gezichtspunten te worden bekeken: 
vanuit een Europees gezichtspunt en vanuit het oogpunt van mondialisering;

5) regionale steun dienstig kan zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de 
strategie van Lissabon en Göteborg. Met de steun kan immers worden bijgedragen tot een 
evenwichtige ontwikkeling van het industriebeleid in de gehele Unie en duurzame groei 
middels het creëren van kwalitatief hoogwaardige banen;

heeft tijdens zijn 60e zitting van 6 en 7 juni 2005 (vergadering van 7 juni 2005) het volgende 
advies uitgebracht:

*

*          *

  
2

Art. 87 van het EG-Verdrag, 

3
Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (98/C74/06 – PB C 74 van 10 maart 1998)
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I. Standpunten van het Comité van de Regio’s

1. Algemene opmerkingen

1.1 Wat de verenigbaarheid met de economische, sociale en territoriale cohesiedoelstellingen van 
artikel 158 van het EG-Verdrag betreft, is regionale staatssteun een instrument dat door de 
overheden kan worden gebruikt om hun economisch en ondernemingsbeleid te ontwikkelen. 
De steunverlening dient door de overheden te worden gecoördineerd ten einde te voorkomen 
dat het gebrek aan evenwicht tussen landen en regio’s toeneemt.

1.2 Beter gerichte staatssteun moet drie duidelijke doelstellingen dienen:

a. het tekortschieten van de markt corrigeren, maar tegelijkertijd de mededinging niet 
scheeftrekken;

b. bijdragen tot het terugbrengen van onevenwichtigheid tussen gebieden;
c. het concurrentievermogen van ondernemingen en gebieden stimuleren.

Uit studies waarover de Commissie beschikt blijkt dat regionale steun geschikt is om de eerste 
twee doelstellingen te verwezenlijken. Verwezenlijking van de derde doelstelling zou echter 
wel eens meer gerichte steun kunnen vergen, zoals horizontale steun (ten behoeve van O&O, 
milieu, opleiding, werkgelegenheid, mkb’s, enz.). Al deze vormen van steun zouden echter 
qua doel en werking moeten worden gecoördineerd en zouden dienen te worden gericht op het 
verwezenlijken van de cohesiedoelstellingen in de gehele Unie.

1.3 Alle steun die aan een bepaald gebied wordt verleend, dient onderdeel te vormen van een 
strategisch ontwikkelingsplan waarin prioriteit wordt toegekend aan projecten waarmee de 
regionale ontwikkeling onmiskenbaar wordt gestimuleerd. Deze steun, samen met andere 
economische en bedrijfsgerelateerde factoren, heeft invloed op de locatie van ondernemingen 
en de verhoging van de regionale concurrentiekracht.

1.4 Met cohesiebeleid zijn de laatste jaren goede resultaten geboekt en de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen, samen met de richtsnoeren voor multisectorale steun voor grote 
investeringsprojecten, hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het Europees regionaal beleid. Daarom is het toezicht van de Commissie op de steunverlening 
van de overheden erg belangrijk voor de minder welvarende regio’s.

1.5 Bij het streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de verschillende gebieden van de 
Unie dient voor ogen te worden gehouden dat de Europese regio’s op basis van het 
belangrijkste probleem waarmee zij te kampen hebben in twee groepen kunnen worden 
opgedeeld:
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− regio’s die grote moeilijkheden ondervinden bij hun economische ontwikkeling en bij het 
voldoen aan de convergentiedoelstelling op Europees niveau;

− regio’s met meer inkomsten en welvaart dan de eerste groep die hun 
concurrentievermogen moeten verhogen en zulks zowel ten opzichte van de meer 
competitieve Europese regio’s als op mondiaal niveau.

a) Evaluatie van de door de overheden gedurende de laatste jaren verleende steun

1.6 Het Comité constateert dat in verscheidene studies is aangetoond dat de omvang van de steun 
voor minder ontwikkelde regio’s de laatste jaren is gedaald, terwijl de meer competitieve 
regio’s de steunverlening aan hun ondernemingen hebben opgevoerd door op basis van de 
diverse uitzonderingsbepalingen in het Verdrag een aantal steunprogramma’s op te zetten. Dit 
heeft een aantal ongewenste effecten gehad: de efficiëntie van regionale steunmaatregelen is 
significant afgenomen terwijl het totale volume van de staatssteun op EG-niveau is 
toegenomen.

b) Regels

1.7 Het Comité kan zich vinden in de volgende algemene beginselen die de Commissie bij de 
herziening van de regionale steun heeft goedgekeurd:
− concentratie op de armste regio’s (in de EU-25);
− concurrentievermogen van alle regio’s, overeenkomstig de bijgestelde strategie van 

Lissabon;
− continuïteit met een soepele overgang naar het nieuwe stelsel.

Het wil daar wel nog een beginsel aan toevoegen:
− complementariteit met de toekomstige programma’s van de Structuurfondsen.

1.8 Het Comité is van mening dat de richtsnoeren inderdaad een kader kunnen bieden voor 
coördinatie van andere regelingen betreffende horizontale en sectorale steun, alsook als 
referentie kunnen dienen voor vaak voorkomende kwesties betreffende de toepassing van 
steunregelingen. Bij de herziening van de overige instrumenten voor staatssteun moet ervan 
worden uitgegaan dat een bijdrage dient te worden geleverd aan de verwezenlijking van de 
cohesiedoelstelling en aan de doelstelling om het totale volume van de staatssteun op EU-
niveau terug te brengen, zoals vastgelegd in de conclusies van de Europese Raden van 
Stockholm en van Barcelona.

1.9 Voorts schaart het zich achter het Commissievoorstel om de nieuwe richtsnoeren betreffende 
de regionale steunmaatregelen te integreren in een verordening betreffende vrijstelling van 
aanmelding, hetgeen de gewenste duidelijkheid en vereenvoudiging van desbetreffende regels 
ten goede komt. In de nieuwe regels dient evenwel duidelijk tot uiting te komen welke de 
criteria, vereisten en limieten zijn voor de eventueel te steunen investeringen.



- 5 -

CdR 77/2005 fin en/es/RB/LM/ib/ls .../...

1.10 Bijval verdient ook het voorstel om de EU-richtsnoeren voor multisectorale steun voor grote 
investeringsprojecten te integreren in de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. Dit 
komt de vereenvoudiging alleen maar ten goede.

c) De nieuwe door de Commissie voorgestelde plafonds

1.11 Het Commissievoorstel betreffende de bovengrenzen voor steun is gebaseerd op de 
toezeggingen die de lidstaten tijdens de Europese Raden van Stockholm en Barcelona hebben 
gedaan. Het Comité vreest echter wel dat het door de Commissie in haar 
raadplegingsdocumenten gedane voorstel ter verlaging van de maximale steunbedragen, met 
name voor sommige regio’s, niet strookt met de ambitieuze doelstellingen van de strategie 
van Lissabon en de in dit verband met de uitbreiding vereiste inspanningen ten behoeve van 
cohesie. Het denkt dat er andere manieren kunnen worden gevonden om het algemeen 
steunniveau terug te brengen. Het gaat daarbij om manieren die dichter aansluiten bij het 
integratieproces door steunverlening selectiever op horizontale cohesiecriteria te baseren, 
zoals verwoord door de Europese Raden.

1.12 De bovenlimiet voor steunverlening dient geleidelijk te worden verlaagd, waarbij rekening 
moet worden gehouden met allerlei criteria aangaande regionale economische ontwikkeling.

1.13 Verder dient de Commissie overgangsmaatregelen te voorzien waarmee wordt ingespeeld op 
de nieuwe economische situatie van de regio’s en de nieuwe doelstellingen van het Europese 
cohesiebeleid. Zo zullen regio's die van status veranderen, worden geconfronteerd met een 
geleidelijk verlies van hun mogelijkheden om staatssteun ten behoeve van hun 
ontwikkelingsbeleid aan te wenden.

1.14 Economische, sociale en territoriale cohesie binnen de gehele Unie kan uitsluitend worden 
verwezenlijkt als specifiek op verschillende situaties wordt ingespeeld. In dit verband zouden 
regionale steunmaatregelen wel eens dienstig kunnen blijken te zijn om een antwoord te 
geven op ongunstige situaties van bepaalde EU-gebieden.

Indicatoren:

1.15 De Commissie houdt vast aan de rangschikking van regio’s, zoals vastgelegd in artikel 87, 
lid 3, onder a, van het EG-Verdrag, die is gebaseerd op het BBP, zodat de criteria en 
regionale-steunkaarten overeenkomen met de basiscriteria van de structuurfondsen. 
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1.16 Van bijstand verstoken regio’s zouden moeten worden gerangschikt overeenkomstig hun 
concurrentiekracht. Hierbij moet niet alleen aan het traditionele criterium BBP worden 
gedacht, maar dient ook te worden overwogen het regionale werkgelegenheidspercentage als 
indicator te nemen, hetgeen meer in lijn zou zijn met de bewoordingen van artikel 87 van het 
EG-Verdrag en de Europese cohesiedoelstellingen. Bovendien is het 
werkgelegenheidspercentage ook in de afspraken van Lissabon als indicator aangeduid. De 
Commissie zou ook kunnen bezien of andere indicatoren kunnen worden gebruikt. Daarbij 
valt te denken aan het werkloosheidspercentage, vergrijzing en O&O-capaciteit.

Het bruto/netto-traject:

1.17 Het Comité heeft zijn twijfels bij het voorstel om de maximale steunpercentages in 
brutotermen aan te geven (tijdens de vorige perioden werd middels het netto-subsidie-
equivalent van investeringssteun namelijk rekening gehouden met de uiteenlopende fiscale 
systemen). De door de Commissie voorgestelde methode zal dan ook niet leiden tot verlaging 
van het algemene steunvolume, maar slechts resulteren in vergroting van verschillen tussen de 
steun die kan worden verleend aan bedrijven, waarbij geen rekening wordt gehouden met de 
cohesiecriteria maar slechts met de fiscale verschillen tussen de lidstaten. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat deze verschillen in de EU-25 groot zijn. 

1.18 Vereenvoudiging op zich is geen afdoende reden om af te stappen van de berekening op basis 
van het netto-subsidie-equivalent. De berekening van dat equivalent berust op een tijdens de 
huidige programmeringperiode vaak gebruikte formule die het beheer van de steunverlening 
niet significant bemoeilijkt. Bovendien zou deze formule moeten worden gebruikt om de reële 
impact van staatssteun op de regionale ontwikkeling te berekenen.

2. Gebieden die in aanmerking komen voor steunverlening ex artikel 87, lid 3, onder a van 
het EG-Verdrag

2.1 De Commissie stelt voor om de steunplafonds te verlagen en te differentiëren 
overeenkomstig drie BBP/per capita-categorieën met speciale steunvoorzieningen voor 
mkb’s. Het Comité stelt voor deze aanpassing te verwezenlijken door selectiever (horizontaal 
en cohesiegerelateerd) tewerk te gaan en liever niet door de steunplafonds te verlagen.

2.2 Het Comité is van mening dat er speciale aandacht dient uit te gaan naar deze bijzondere 
kenmerken die nu eenmaal specifieke aandacht behoeven.4

2.3 Het feliciteert de Commissie met het feit dat de ultraperifere regio's, in lijn met het 
grondwettelijk verdrag, worden inbegrepen in artikel 87, lid 3, onder a).

  
4

Zie artikel III-220 van het grondwettelijk verdrag.
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2.4 Het constateert echter dat de Commissie niet specifiek rekening heeft gehouden met de 
situatie in regio's die met structurele ontwikkelingsproblemen te kampen hebben, zoals 
eilanden, berggebieden, dunbevolkte regio’s, plattelandsgebieden, grensoverschrijdende 
regio’s en regio’s die een industriële overgang doormaken.

2.5 Het Comité zou graag zien dat gedurende de programmeringperiode5 regio’s die te lijden 
hebben onder het statistisch effect van de uitbreiding onder het werkingsgebied van artikel 87, 
lid 3, onder a, zouden worden gebracht. Het herinnert er in dit verband aan dat de 
convergentiedoelstelling van het nieuwe cohesiebeleid van de Commissie is gericht op de 
minder ontwikkelde landen en regio’s, daarbij inbegrepen regio’s waarvoor genoemd 
statistisch effect geldt.

2.6 De limiet van 75% van het gemiddelde BBP per capita zou, net als in artikel 5 van het 
voorstel voor een verordening betreffende de structuurfondsen, voor regio’s die met dit effect 
te maken hebben, moeten worden opgeheven. Op die manier zou de convergentiedoelstelling, 
zoals omschreven in de wetsvoorstellen van de Commissie, volledig aansluiten bij de 
regionale-steunkaarten, met dien verstande dat de regio's die te lijden hebben van het 
"statistisch effect" alleen in die zin zouden afwijken van de overige regio's van de 
convergentiedoelstelling dat zij minder intensief zouden worden geholpen als gevolg van de 
afgenomen structuursteun. 

2.7 Zo niet, dan zouden deze regio's extra worden gestraft omdat, zoals in par. 2.12 wordt gesteld, 
op grond van de huidige regeling betreffende staatssteun de gevolgen voor regio’s die niet 
langer onder de werkingssfeer van artikel 87, lid 3, onder a) of onder c) vallen, niet beperkt 
blijven tot een daling van het maximale steunpercentage. Bovendien zouden er problemen 
ontstaan i.v.m. de wijze waarop de steun uit de structuurfondsen voor de 
convergentiedoelstelling wordt verstrekt, wanneer  ook regio's worden inbegrepen waarvoor 
in andere subparagrafen van artikel 87 van het Verdrag genoemde steunmaatregelen gelden.

a) Extra steun voor bepaalde regio’s

2.8 Het Comité is van mening dat overwogen dient te worden dat hetzelfde geldt voor gebieden 
die door natuurlijke, geografische of demografische handicaps zijn getroffen, zoals: 

− plattelandsgebieden;
− regio’s die een industriële overgang doormaken;
− regio's die te kampen hebben met ernstige natuurlijke of demografische handicaps, zoals:

• de noordelijke, dunbevolkte regio's;
• eilanden;
• grensregio’s;
• en berggebieden.

  
5

Zie het CvdR-advies over het derde verslag inzake economische en sociale samenhang (CdR 120/2004).
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b) Exploitatiesteun

2.9 Het Comité wijst in dit verband op de volgende opmerking in de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen: In uitzonderlijke gevallen kunnen deze steunmaatregelen 
ontoereikend blijven om een proces van regionale ontwikkeling op gang te brengen, indien de 
structurele handicaps van de betrokken regio te groot zijn. Slechts in deze gevallen mogen de 
regionale steunmaatregelen met exploitatiesteun worden aangevuld6.

2.10 Het Comité wijst er andermaal op dat van geval tot geval moet worden bekeken of structurele 
handicaps te groot zijn in de zin van artikel III-220 van het grondwettelijk verdrag.

2.11 Verder wijst het erop dat ultraperifere regio’s en gebieden met een geringe 
bevolkingsdichtheid zijn vrijgesteld van het algemeen verbod op exploitatiesteun. Er wordt 
evenwel geen aandacht besteed aan andere structurele problemen, zoals ondervonden door 
insulaire, grensoverschrijdende of berggebieden. Het snijdt geen hout om voor dit soort 
regio’s met structurele tekortkomingen de exploitatiesteun af te bouwen of in de tijd te 
beperken.

c) Verdere gevolgen voor regio’s die niet langer onder het werkingsgebied van artikel 87, lid 3, 
onder a) vallen

2.12 Benadrukt dient te worden dat wanneer regio’s niet langer onder de werkingssfeer van 
artikel 87, lid 3, onder a) vallen, niet alleen het steunpercentage zal dalen, maar ook extra 
steunvoorzieningen voor verschillende horizontale of sectorale programma’s zullen komen te 
vervallen, alsook vrijstellingen van bepaalde verboden of beperkingen zoals aangaande 
exploitatiesteun, steun voor bedrijven in moeilijkheden, ad-hocsteun, enz.

2.13 De Commissie wordt dan ook verzocht om te bezien of dergelijke regio’s, die met natuurlijke, 
structurele of demografische handicaps te maken hebben en die niet langer onder artikel 87, 
lid 3, onder a) vallen, toch niet voor een gunstigere behandeling in aanmerking kunnen 
komen.

3. Regio’s die in aanmerking zouden kunnen komen voor het bepaalde in artikel  87, lid 3, 
onder c, van het EG-Verdrag

3.1 Het Comité is het ermee eens dat de Commissie het bevolkingspercentage voor de regio’s die 
onder lid 3, onder c) vallen wil bijstellen, door alle regio’s die niet langer onder a) vallen toe 
te voegen. Het vindt echter wel dat de regio’s die onder het statistisch effect van de 
uitbreiding te lijden hebben hoe dan ook in aanmerking moeten komen voor toepassing van 
artikel 87, lid 3, onder a).

  
6

Zie de 5e alinea van de inleiding van de richtsnoeren.
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3.2 Het Comité herhaalt met klem de opmerking uit zijn advies over het Derde cohesieverslag 
dat in de loop van de programmeringperiode alle regio’s die het natuurlijk effect 
ondervinden (regio’s die op grond van economische groei niet langer voor de toepassing van 
artikel 87, lid 3, onder a) in aanmerking komen) gefaseerd niet meer onder artikel 87, lid 3, 
sub a), maar onder artikel 87, lid 3, sub c) moeten vallen. Deze overgang moet qua fasering 
en steunintensiteit samenvallen met hetgeen wordt voorgesteld voor regio's die door het 
statistisch effect worden geraakt. 

3.3 Ten aanzien van de uitzonderingsbepaling van lid 3, onder c) (regio’s die eerder onder lid 3, 
sub a) vielen) moet aandacht worden besteed aan de volgende specifieke gevallen:

− regio’s die, na afloop van de overgangsperiode waarnaar in par. 3.2 wordt verwezen, om 
economische redenen niet langer onder lid 3, sub a) vallen;

− regio’s die, los van het feit dat zij niet meer onder deze bepaling vallen, gekwalificeerd 
kunnen worden als:

o dunbevolkte gebied;
o insulair-, grensoverschrijdend of berggebied;
o plattelandsgebied of gebied dat een industriële overgang doormaakt. 

Deze regio’s zouden meer steun moeten kunnen ontvangen dan het algemene maximum.

3.4 Het Comité verzoekt verder regio’s die met een ernstige economische crisis te kampen 
hebben tijdelijk in aanmerking te laten komen voor bijstand ex artikel 87, lid 3, onder c. Het 
denkt hierbij met name aan vergaande herstructureringsmaatregelen, zoals sluiting van een 
groot bedrijf met als gevolg dat veel banen verdwijnen.

3.5 Voorts pleit het Comité ervoor dat regio’s die door een van bovengenoemde handicaps 
worden gekenmerkt en waarvan het BBP per capita niet meer dan 100% van het gemiddelde 
bedraagt of die een abnormaal lage werkgelegenheid kennen, eveneens tijdelijk voor 
steunverlening op basis van lid 3, onder c, in aanmerking kunnen komen. De Commissie zou 
op gezette tijden de economische indicatoren voor de regio’s  moeten analyseren ten einde te 
beoordelen of die gebieden al dan niet nog voor steunverlening uit hoofde van de 
richtsnoeren in aanmerking komen. Daarbij zou zij ook naar de economische groei en het 
werkloosheidspercentage moeten kijken.

3.7 Het Comité zou verder graag zien dat zowel de regio's met een geringe bevolkingsdichtheid 
als de eilanden die niet onder art. 87, lid 3, sub a), vallen, beschouwd worden als regio's in de 
zin van art. 87, lid 3, sub c) en dat er op vervoersgebied exploitatiesteun mag worden verleend 
die niet van tijdelijke of aflopende aard is.
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3.8 Daarnaast dient de problematiek van een regio te worden beoordeeld aan de hand van 
verschillende criteria ten einde het regionaal potentieel voor concurrentiekracht en 
economische ontwikkeling in kaart te kunnen brengen. Staatssteun dient op flexibele wijze, 
overeenkomstig deze criteria, te worden verleend.

4. Gebieden die vallen onder de doelstellingen betreffende regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid

4.1 Het Comité is ingenomen met de aanpak van de Commissie, die veeleer thematisch dan op 
geografische selectie is gebaseerd. Op die manier wil zij samenhang aanbrengen tussen 
mededingingsbeleid, regionaal beleid en de verwezenlijking van de doelstellingen van 
Lissabon en Göteborg.

4.2 Wat de bepaling betreft op grond waarvan regio’s die niet onder de toepassing van artikel 87, 
lid 3, onder a) en c) vallen maar die toch, overeenkomstig de tijdens de laatste Europese 
Raden geformuleerde doelstellingen voor horizontale steun in aanmerking komen, 
waarschuwt het Comité ervoor dat economische situaties en territoriale verschillen voor ogen 
dienen te worden gehouden teneinde aan de doelstellingen van het regionaal beleid te 
voldoen.

4.3 Het stelt dan ook voor dat de regio’s overeenkomstig hun concurrentievermogen worden 
geklasseerd, zodat horizontale steun gradueel kan worden toegekend.

4.4 In de nieuwe richtsnoeren dienen criteria te worden opgenomen voor de territoriale indeling 
van regio’s die niet worden gesteund, teneinde ervoor te zorgen dat het mededingingsbeleid 
en het regionaal beleid daadwerkelijk samenhangen. Verder zouden de horizontale 
kaderregelingen, op basis van de in de richtsnoeren opgenomen classificatie, meer ruimte 
moeten bieden voor een gunstige behandeling van regio’s met geringere concurrentiekracht. 
Deze behandeling zou zich kunnen uitstrekken tot bijstand die verder gaat dan de in de 
horizontale kaderregeling opgenomen steunlimiet.

4.5 Het Comité vestigt de aandacht van de Commissie erop dat zij in haar meest recente voorstel 
voor plafonds voor regionale steun uitsluitend het percentage heeft verhoogd voor mkb’s in 
regio’s die niet voor ondersteuning in aanmerking komen. Dit strookt niet met de geplande 
significante vermindering voor bepaalde gebieden die wel voor bijstand in aanmerking 
komen (met name regio’s die te maken hebben met het statistisch en natuurlijk effect).

4.6 De in het Verdrag neergelegde cohesiedoelstellingen vereisen dat flexibel kan worden 
ingespeeld op de uiteenlopende situaties en problemen. De Commissie wordt dan ook 
verzocht om voor iedere regio, overeenkomstig ontwikkelingsniveau en 
concurrentievermogen, de specifieke behandeling aan te geven.
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4.7 Voorts vestigt het Comité de aandacht op niet-gesteunde regio’s die grenzen aan een andere, 
wel gesteunde regio. In dergelijke gevallen zouden er, behalve het aangeven van het 
onderscheid in maximum steunpercentages voor aangrenzende regio’s, ook andere 
parameters in aanmerking moeten worden genomen om het economische en competitief 
vermogen van deze regio’s te vergelijken. Op die manier worden situaties voorkomen die uit 
een oogpunt van cohesiebeleid niet te rechtvaardigen zijn.

4.8 Ten slotte dienen er overeenkomstig het niveau van het regionaal concurrentievermogen 
algemene steunplafonds te worden vastgesteld. Dit zou kunnen geschieden op basis van het 
BBP per capita of de bevolkingsdichtheid.

5. Regionale steun en horizontale kaderregelingen

5.1 Ten einde de strategische doelstellingen van Lissabon en Göteborg te verwezenlijken, zou 
horizontale steun (voor O&O, milieu, werkgelegenheid, opleiding, mkb's, enz.) met name 
moeten worden verleend aan regio’s met een lager niveau van economische ontwikkeling of 
minder concurrentiekracht. In dit verband dient vooral te worden gekeken naar de coördinatie 
van de regels die op regionale en horizontale steun van toepassing zijn.

5.2 Verder zou ten aanzien van zowel gesteunde als niet-gesteunde regio’s moeten worden 
overwogen om in de horizontale kaderregelingen de mogelijkheid op te nemen om gradueel 
en overeenkomstig de specifieke regionale situatie boven het maximum steunbedrag uit te 
gaan; centra voor technologische ontwikkeling zouden in dit verband extra aandacht en een 
flexibele behandeling moeten kunnen krijgen.

5.3 De-minimis-steun of steun die slechts beperkte gevolgen heeft voor de intracommunautaire 
handel kunnen op zichzelf de ontwikkelingsproblemen van een bepaalde regio niet 
tegengaan. Integendeel, dit soort steun kan juist worden gebruikt door lidstaten of regio’s met 
meer financiële mogelijkheden en daarmee hogere welvaartsindicatoren.

5.4 Daarom wordt de Commissie verzocht om onderzoek te doen naar en rekening te houden met 
de gevolgen van dit soort steun voor regionale ontwikkeling.

6. Sectorale steun en regionale ontwikkeling

6.1 Benadrukt dient te worden dat steunverlening aan bepaalde sectoren de economische 
ontwikkeling van regio’s sterk kan beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
vervoersector. Hierbij dient de aandacht te worden gevestigd op steunverlening aan low cost 
carriers of aan zeevervoerders, die de ontwikkeling van regio’s met door geografische 
handicaps veroorzaakte grote economische problemen kunnen stimuleren.
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6.2 Het Comité stelt daarom voor dat in dit verband speciale aandacht uitgaat naar efficiënte 
coördinatie van alle steun die invloed heeft op de regionale ontwikkeling, zodat sectorale 
steun gunstige gevolgen heeft voor achtergestelde en minder concurrentiekrachtige regio’s.

6.3 Voorts kan het Comité zich vinden in het werk van de Commissie aan kaderregelingen voor 
steunverlening ten behoeve van de diensten van algemeen economisch belang. Het is verder 
wenselijk dat de minder welvarende regio’s en regio's met ernstige en blijvende natuurlijke 
en geografische handicaps kunnen profiteren van een gunstiger klimaat voor de ontwikkeling 
van deze diensten alsmede van een duidelijk en volledig aanbod van economisch relevante 
diensten.

6.4 Compenserende steun voor de verrichting van openbare diensten hoeft niet te worden 
aangemeld. Het Comité is van mening dat deze vrijstelling ook moet gelden voor diensten van 
algemeen belang die betrekking hebben op essentiële overheidstaken, met name op het vlak 
van sociale huisvesting, openbare ziekenhuizen, onderwijs en diensten van algemeen 
maatschappelijk belang. De Commissie zou voorts de drempel voor aanmelding moeten 
verhogen. Deze aanmelding zou achteraf moeten plaatsvinden. In dat geval zal deze 
formaliteit niet negatief uitwerken op de dienstverlening, die bij voorafgaande aanmelding in 
gevaar kan komen.

7. Soorten steun

7.1 Regionale steun wordt verleend in de vorm van directe investeringssteun of van met 
investeringen verband houdende werkgelegenheidssteun. Er zijn evenwel ook andere 
mogelijkheden, die uiterst nuttig zijn gebleken om ondernemerschap en productieve 
investeringen ten behoeve van het economisch klimaat te steunen. Hierbij valt te denken aan 
deelnemingen in bedrijven, regionale risicokapitaalfondsen, centra voor begeleiding van 
kleinere bedrijven, garanties, betaalbare bedrijfsterreinen (met name in regio’s waar deze erg 
duur zijn), enz.

7.2 Het Comité dringt er dan ook bij de Commissie op aan om met nieuwe vormen van regionale 
steunverlening te komen, waarmee het gebruik van publieke middelen wordt geoptimaliseerd 
en die een beperktere impact op de mededinging hebben.

8. Steunverlening en bedrijfsverplaatsing

8.1 Het Comité is ingenomen met het voorstel voor nieuwe verordeningen betreffende de 
Structuurfondsen, waarin wordt bepaald dat door de Gemeenschap gesteunde investeringen 
aan een termijn van ten minste zeven jaar gebonden zijn op straffe van intrekking van de 
steun wanneer het bedrijf in kwestie vóór het verstrijken van deze termijn zich elders vestigt. 
Uitzonderingen zouden evenwel kunnen worden gemaakt op grond van de technologische 
kenmerken van de verschillende sectoren.
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9. De definiëring van aanvangssteun

9.1 Het is zowel van belang om reeds in een bepaald gebied gevestigde ondernemingen te 
versterken als nieuwe bedrijven aan te trekken. Derhalve mogen bedrijven die reeds in een 
bepaald gebied zijn gevestigd en die investeren in uitbreiding en consolidering niet worden 
benadeeld ten opzichte van ondernemingen die dezelfde soort investeringen als 
opstartinvesteringen in hetzelfde gebied doen. Wordt verder alleen steun verleend voor 
aanvangsinvesteringen, dan zouden bedrijven er wel eens toe kunnen neigen om zich te 
verplaatsen.

9.2 Grondprijzen en ontwikkelingskosten variëren, afhankelijk van de geografische situatie, in 
hoge mate per regio. Het is daarom beter om steunverlening voor grondaankoop niet te 
verbieden, maar deze te beperken tot een gedeelte van het geplande totale investeringsbedrag 
in regio’s waar aankoop van land, ontwikkeling, etc. belangrijke factoren vormen.

9.3 Het Comité stelt tevens voor om regelingen of percentages vast te stellen voor immateriële 
investeringenuitgaven, ten einde het maximale steunbedrag ten opzichte van de totale 
investering te beperken.

II. Aanbevelingen van het Comité van de Regio’s

1. De regionale steun moet worden geheroriënteerd en in zijn totaliteit worden gereduceerd, 
zoals besloten door de Raden van Stockholm en Barcelona, en in overeenstemming 
worden gebracht met de cohesiedoelstellingen, waarbij vooral rekening moet worden 
gehouden met de regionale verschillen en de door de Unie gestelde prioriteiten. Een 
algehele vermindering van de regionale steun kan op een veel billijkere wijze 
gerealiseerd worden dan door het naar beneden bijstellen van de plafonds.

2. Zo is het beter het concept 'netto-subsidie-equivalent' te behouden voor de berekening 
van de regionale steun.

3. Er moeten overgangstermijnen worden ingevoerd voor  regio's die niet langer onder 
artikel 87, lid 3, sub a) vallen maar voortaan onder lid 3, sub c). Voor die regio's moet de 
steun geleidelijk aan worden verminderd zodat zij niet voor de kosten van de uitbreiding 
opdraaien (regio's die lijden onder het statistisch en natuurlijk effect). Regio's die onder 
lid 3, sub c) vallen en regio's die daar niet meer onder vallen zouden een gunstigere 
behandeling moeten krijgen, door rekening te houden met de maximale 
bevolkingsdichtheid als criterium om voor regionale steun in aanmerking te komen.

4. Er dienen, in overeenstemming met de cohesiedoelstellingen, objectieve criteria te komen 
en goede juridische argumenten te worden gebruikt voor de classificatie van regio’s en de 
hoogte van de regionale steun.
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5. Er moeten bovendien criteria worden vastgesteld om regio’s in te delen naar specifieke 
kenmerken, onafhankelijk van de geografische locatie. Die classificatie zou moeten 
worden bijgesteld in het licht van de door de respectieve regio’s op termijn geboekte 
vooruitgang.

6. Regio’s met natuurlijke, demografische of structurele handicaps zouden moeten kunnen 
genieten van percentuele bijkomende ondersteuning, ongeacht of zij onder artikel 87, lid 
3, sub a) óf lid 3, sub c) van het EG-Verdrag vallen.

7. In de horizontale kaderregelingen voor regionale steun dient de mogelijkheid te worden 
ingebouwd om overeenkomstig het ontwikkelings- en competitiviteitniveau bijkomende 
steun te verlenen (hetgeen zowel voor gesteunde als voor niet-gesteunde regio’s geldt).

8. De richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen moeten worden gecoördineerd met de
horizontale steunmaatregelen en de prioritaire doelstellingen van de agenda van Lissabon.

9. Er moeten coherente criteria worden opgenomen in de richtsnoeren voor regionale 
steunmaatregelen aan de hand waarvan steun kan worden verleend aan sectoren die 
cruciaal zijn voor de regionale ontwikkeling.

10. De Europese Commissie moet de verscheidenheid aan regionale situaties in Europa 
onderzoeken en analyseren om te garanderen dat haar voorstellen in ieder geval niet 
onbillijk zijn.

11. De steun die in een bepaald gebied gegeven kan worden moet deel uitmaken van een 
regionale-ontwikkelingsstrategie.

12. Er moeten ook andere indicatoren worden gebruikt om de economische situatie in een 
regio te beoordelen, zoals met name het werkgelegenheidspeil in niet-gesteunde regio's.

13. De gelegenheid zou te baat moeten worden genomen om andere vormen van 
bedrijfssteun toe te passen die gemakkelijker en met minder openbare middelen te 
beheren zijn.

14. Er moeten hogere drempels worden vastgesteld voor aanmelding van diensten van 
algemeen economisch belang en de aanmelding moet achteraf plaatsvinden; diensten die 
een in de nationale grondwet vastgelegd recht vormen en geen "economische" diensten 
zijn moeten worden onderscheiden van de diensten van algemeen economisch belang.  
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15. Ten slotte dient er speciale aandacht uit te gaan naar nieuwe vormen van 
bedrijfsondersteuning (risicokapitaal, garanties, deelnemingen, belastingverlichting, 
enz.).

Brussel, 7 juli 2005
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