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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at der er et reelt behov for en omfattende reform af 
statsstøttepolitikken;

2. understreger, at det er særdeles vigtigt at få en fair, afbalanceret, stabil og forudsigelig 
statsstøtteordning på EU-niveau, som opstiller en gunstig ramme for stimulering af den 
regionale udvikling;

3. glæder sig over, at Kommissionen, som det er skitseret i planen, vil modernisere praksis 
og procedurer i forbindelse med statsstøtte;

4. understreger, at det er nødvendigt at begrænse bureaukratiet og øge gennemskueligheden 
og forudsigeligheden i forbindelse med reglerne og procedurerne for statsstøtte;

5. glæder sig i den forbindelse over, at Kommissionen vil hæve de minimis-tærsklen;

6. opfordrer Kommissionen til i tråd med Lissabon-strategien at vurdere de forskellige 
former for statsstøtte og deres effektivitet mere dybtgående og detaljeret, således at den 
kan fastslå, om visse former for statsstøtte er mere fordelagtige end andre, for så vidt 
angår deres indvirkning på regionaludviklingen;

7. opfordrer i betragtning af den stigende betydning af offentlig-private partnerskaber til 
bygning af infrastrukturer i tilbagestående regioner Kommissionen til at lægge særlig 
vægt på spørgsmålet om ydelse af statsstøtte og offentlig-private partnerskaber og i den 
forbindelse yde juridisk vejledning om alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af 
statsstøttereglerne i denne sammenhæng;

8. opfordrer Kommissionen til at yde store regionale tillæg inden for statsstøttereglerne på 
horisontalt plan;

9. opfordrer Kommissionen til også at anvende de principper, der er skitseret i planen, på de 
særlige regler for specifikke sektorer som landbrug, fiskeri, kulproduktion og transport, 
som ofte er koncentreret i områder, der kan få strukturfondstøtte, og til at fremsætte mere 
specifikke forslag til en reform af disse særlige regler.
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BEGRUNDELSE

Planen for reform af statsstøtte 2005-2009 skitserer de ledende principper for en omfattende 
reform af statsstøttereglerne og -procedurerne over de næste fem år. Denne generelle reform 
sigter mod at opfylde Det Europæiske Råds løfte om "mindre og bedre målrettet" statsstøtte.

De fire hovedelementer i reformen er:

1. mindre og bedre målrettet statsstøtte, som klart opfylder de fastsatte mål af fælles 
interesse

2. en finere økonomisk indfaldsvinkel, herunder en vurdering af den ydede bistands 
holdbarhed og relevans samt proportionalitet

3. mere effektive procedurer, bedre håndhævelse, større forudsigelighed og større 
gennemsigtighed

4. større forståelse for Kommissionens og medlemsstaternes fælles ansvar på dette 
område.

Handlingsplanen skitserer i generelle vendinger målene for og de vigtigste spørgsmål i 
forbindelse med følgende forskellige specifikke statsstøtteregler:

• Statsstøtte og innovation, forskning og udvikling

• Statsstøtte og investering i menneskelig kapital

• Statsstøtte og tjenester af generel økonomisk interesse

• Gruppefritagelser

• Rammebestemmelser for regionalstøtte

• Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

Desuden indeholder den en række forslag til modernisering af praksis og procedurer i 
forbindelse med statsstøtte.

Denne handlingsplan for statsstøtte fastlægger den nuværende reform af 
rammebestemmelserne for regionalstøtte med henblik på vedtagelse af nye
rammebestemmelser for regionalstøtte, som skal anvendes fra 2007 og fremefter i den 
generelle reform af EU's statsstøtteordning. Dokumentet opstiller rammerne for reformen af 
horisontale regler, som supplerer anvendelsen af statsstøtte i tilbagestående regioner, som kan 
få regionalstøtte.

Dokumentet skal ses som et høringsdokument, og alle aktører opfordres til at sende deres 
kommentarer til Kommissionen inden september 2005.
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Ordføreren mener, at Regionaludviklingsudvalget bør benytte sig af denne lejlighed til endnu 
en gang at fastslå sin holdning til statsstøtte som et værktøj for regional udvikling. 
Statsstøttens indvirkning på den territoriale samhørighed, og den måde den tildeles på, vil 
gøre en forskel, for så vidt angår regionaludvikling.

Gennemskuelige og forudsigelige procedurer og metoder for anmeldelse af statsstøtte giver 
investorerne sikkerhed og gør det dermed lettere at træffe investeringsbeslutninger. 
Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag baseret på de 
principper og idéer, der er skitseret i planen, med henblik på at gøre procedurerne mere 
gennemskuelige og forudsigelige. Procedurerne for anmeldelse af statsstøtte bør ikke 
afskrække virksomheder fra at investere i områder, hvor de kan få statsstøtte. Internettet kan 
være et vigtigt værktøj til at øge gennemskueligheden og gøre procedurerne hurtigere.

Desuden er man nødt til at formindske risikoen for at skulle betale statsstøtte tilbage, fordi 
den er blevet tildelt ulovligt. Regionaludvikling kræver stabile og forudsigelige 
investeringsforhold.

Ligeledes skal der også undgås juridisk usikkerhed i forbindelse med offentlig-private 
partnerskaber. Disse partnerskaber får større og større betydning for regionaludviklingen. 
Store infrastrukturprojekter på områderne transport, energi og information afhænger på grund 
af budgetsituationen i de fleste medlemsstater stadig hyppigere af offentlig-private 
partnerskaber. Det er derfor vigtigt, at statsstøttereglerne for vurdering af offentlige midler i 
offentlig-private partnerskaber er klare. Kommissionen bør yde større juridisk vejledning i 
dette spørgsmål.

Mindre bureaukrati er et andet afgørende element med henblik på at skabe mere 
virksomhedsvenlige retlige rammer. Forhøjelsen af de minimis-tærsklen er et meget positivt 
skridt med henblik på at begrænse proceduren til sager af større betydning.

Kommissionen har tidligere altid understreget, at reformen af de horisontale retningslinjer for 
statsstøtte skal supplere reformen af retningslinjerne for regionalstøtte. Således skal 
økonomisk tilbagestående regioner i særlig grad kunne nyde godt af horisontal statsstøtte. 
Hvis disse regioner ikke i tilstrækkelig grad tages i betragtning i de nye horisontale 
retningslinjer, som vil blive revideret med henblik på i højere grad at bringe dem på linje med 
Lissabon-strategien, risikerer Lissabon-strategien at undergrave 
samhørighedsmålsætningerne. Derfor mener ordføreren, at der inden for statsstøttereglerne 
bør ydes omfattende, differentierede og fair regionale tillæg til horisontale formål til regioner, 
der kan få regional statsstøtte.

Handlingsplanen omhandler ikke reformen af reglerne for særlige sektorer som landbrug, 
fiskeri, kulproduktion og transport. Disse sektorer spiller ofte en vigtig rolle i områder, der 
kan få strukturfondstøtte. Disse regler er derfor også af særlig betydning for 
regionaludviklingen. Kommissionen bør anvende de samme principper på regler i disse 
særlige sektorer og bringe de sektorspecifikke regler på linje med de idéer, der er skitseret i 
planen.

Sidst, men ikke mindst glæder ordføreren sig over, at Kommissionen mere dybtgående og 
detaljeret vil vurdere den forskellige indvirkning af forskellige former for statsstøtte, for så 
vidt angår effektivitet og konkurrenceforvridning. Denne vurdering kan også give indikationer 
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af, hvilken form for statsstøtte, der er mest fordelagtig for regionaludviklingen.


