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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is het er met de Commissie over eens dat er een reële behoefte bestaat aan een diepgaande 
hervorming van het beleid inzake staatssubsidies;

2. herhaalt het grote belang van een eerlijk, evenwichtig, stabiel en voorspelbaar systeem van 
staatssubsidies op EU-niveau, dat een gunstig kader biedt voor het bevorderen van de 
regionale ontwikkeling;

3. is ingenomen met het voornemen van de Commissie, zoals dat in de "routekaart" wordt 
uitgestippeld, om de praktijken en procedures van de staatssubsidies te moderniseren;

4. benadrukt de noodzaak van vermindering van de bureaucratische rompslomp en vergroting 
van transparantie en voorspelbaarheid van de regels en procedures voor staatssubsidies;

5. is in dit verband tevreden met het voornemen van de Commissie om de "de minimis"-
drempel te verhogen;

6. verzoekt de Commissie om, overeenkomstig de strategie van Lissabon, op diepgaander en 
gedetailleerder wijze de verschillende typen staatssubsidies te evalueren, evenals het effect 
dat zij sorteren, zodat zij kan vaststellen of bepaalde typen subsidies gunstiger zijn dan 
andere wat betreft hun effect op de regionale ontwikkeling;

7. verzoekt de Commissie om, gezien het toenemende belang van publiek-private 
partnerschappen bij de opbouw van de infrastructuur in de minder ontwikkelde regio's, 
bijzondere aandacht te schenken aan de kwestie van de staatssubsidies in verband met 
publiek-private partnerschappen, om daarmee juridische oriëntatie te verstrekken voor alle 
kwesties met betrekking tot de toepasbaarheid van de regels voor staatssubsidies in dit 
verband;

8. verzoekt de Commissie om in een horizontaal verband substantiële regionale bonussen te 
verlenen in het kader van de regels voor staatssteun;

9. verzoekt de Commissie om de in de "routekaart" geschetste principes ook toe te passen op de 
speciale regels voor sectoren als landbouw, visserij, steenkoolwinning en vervoer, die vaak 
geconcentreerd zijn in regio's die voor steun uit de structuurfondsen in aanmerking komen, 
en om specifiekere voorstellen te doen voor de herziening van deze bijzondere regels.
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BEKNOPTE MOTIVERING

De routekaart voor de hervorming van staatssubsidies 2005-2009 schetst de leidraden voor een 
diepgaande hervorming van de regels en procedures voor staatssubsidies in de komende vijf jaar. 
Deze algemene hervorming heeft tot doel uitvoering te geven aan het voornemen van de 
Europese Raad dat er gestreefd moet worden naar "minder, maar beter gerichte" staatssteun.

De vier voornaamste elementen van de hervorming bestaan uit:

1. minder, maar beter gerichte staatssteun, die duidelijk tegemoetkomt aan geïdentificeerde 
doelstellingen van gemeenschappelijk belang,

2. een meer verfijnde economische benadering, die ook een evaluatie inhoudt van de juiste 
gerichtheid en proportionaliteit van de verleende steun,

3. effectievere procedures en uitvoering, grotere voorspelbaarheid, minder bureaucratische 
rompslomp en meer transparantie,

4. een sterkere mate van erkenning van de gedeelde verantwoordelijkheid van de Commissie en 
de lidstaten op dit gebied.

In het Actieplan worden in algemene termen de doelstellingen en voornaamste aspecten 
geschetst van de volgende specifieke regels voor staatssteun.

● staatssteun en vernieuwing, onderzoek en ontwikkeling,
● staatssteun en investering in menselijk kapitaal,
● staatssteun en diensten van algemeen economisch belang,
● categoriële vrijstellingen,
● richtsnoeren voor regionale steun
● richtsnoeren voor milieusteun.

Verder wordt in het plan een reeks voorstellen gedaan om de praktijk en procedures van de 
staatssteun te moderniseren.

Dit actieplan voor staatssteun omvat ondermeer de huidige hervorming van de regionale 
steunrichtsnoeren (RSR) met het oog op de goedkeuring van nieuwe RSR, die vanaf 2007 van 
toepassing zullen zijn in een algemeen hervormingsproces van de EU-regeling voor 
staatssubsidies. In het document wordt een kader vastgesteld voor de hervorming van horizontale 
regels, die complementair is met het gebruik van staatssubsidies in de minder ontwikkelde 
regio's die voor regionale steun in aanmerking komen.

Dit document wordt beschouwd als een raadplegingsdocument en alle belanghebbenden worden 
verzocht uiterlijk in september 2005 hun commentaar aan de Commissie te doen toekomen.

Uw rapporteur voor advies is van mening dat de Commissie regionale ontwikkeling deze 
gelegenheid moet aangrijpen om meer kracht bij te zetten aan haar standpunt betreffende 
staatssubsidies als een instrument voor regionale ontwikkeling. Het effect van verschillende 
vormen van staatssteun op de territoriale cohesie en de wijze waarop staatssubsidies worden 
toegekend kunnen voor de regionale ontwikkeling een groot verschil maken.
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Door transparante en voorspelbare procedures en praktijken voor de kennisgeving over 
staatssteun wordt meer zekerheid verstrekt aan de investeerders, waardoor hun 
investeringsbesluiten worden vergemakkelijkt. Uw rapporteur voor advies moedigt de 
Commissie daarom aan om concrete voorstellen te doen op basis van de beginselen en ideeën die 
in de "routekaart" worden uitgestippeld, om ervoor te zorgen dat de procedures transparanter en 
voorspelbaarder worden. De procedures voor de kennisgeving ten aanzien van staatssteun mogen 
ondernemingen niet afschrikken van het doen van investeren in gebieden waar zij staatssteun 
kunnen ontvangen. Internet kan een belangrijk instrument zijn om te zorgen voor een grotere 
transparantie en een verdere bespoediging van de procedures.

Verder moet het risico dat staatssubsidies worden teruggevorderd omdat zij op illegale wijze 
waren toegekend, worden geminimaliseerd. Voor regionale ontwikkeling zijn stabiele en 
voorspelbare investeringsvoorwaarden noodzakelijk.

Juridische onzekerheid moet ook worden vermeden in de context van de publiek-private 
partnerschappen. Deze zijn van toenemend belang voor de regionale ontwikkeling. Grote 
infrastructuurprojecten op het gebied van vervoer, energie en informatie berusten meer en meer 
op publiek-private partnerschappen, gezien de budgettaire situatie van de lidstaten. Het is dus 
van belang dat de regels voor staatssubsidies duidelijk zijn voor wat betreft de evaluatie van 
openbare middelen die betrokken zijn bij publiek-private partnerschappen. De Commissie zou 
meer juridische oriëntatie op dit gebied moeten verstrekken.

De vermindering van bureaucratische rompslomp is een ander essentieel element bij het creëren 
van een ondernemersvriendelijker juridisch milieu. De verhoging van de "de minimis"-drempel 
is een zeer positieve stap, omdat hierdoor deze procedure wordt beperkt tot zaken van grotere 
omvang.

De Commissie heeft in het verleden herhaaldelijk onderstreept dat de hervorming van de 
horizontale richtsnoeren voor staatssteun complementair is aan de hervorming van de 
richtsnoeren voor regionale steun. Dat betekent dat regio's die een economische achterstand 
hebben in bijzondere mate aanspraak moeten kunnen maken op horizontale staatssteun. Indien 
deze regio's niet voldoende betrokken worden bij de nieuwe horizontale richtsnoeren, die aan een 
herziening zullen worden onderworpen om ze beter in overeenstemming te brengen met de 
strategie van Lissabon, dan dreigt de strategie van Lissabon de cohesiedoelstellingen te gaan 
ondermijnen. Uw rapporteur is daarom van mening dat substantiële, gedifferentieerde en billijke 
regionale bonussen in de regels voor staatssubsidies voor horizontale doelstellingen moeten 
worden toegekend aan regio's die voor regionale staatssteun in aanmerking komen.

Het actieplan gaat niet in op de hervorming van de regels voor speciale sectoren zoals landbouw, 
visserij, steenkoolproductie en transport. Deze sectoren spelen vaak een belangrijke rol in 
gebieden die voor steun uit de structuurfondsen in aanmerking komen. De Commissie zou 
dezelfde beginselen moeten toepassen voor voorschriften die deze specifieke sectoren betreffen 
en de specifieke sectoriële regels in overeenstemming moeten brengen met de ideeën die zijn 
uitgestippeld in de routekaart.
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Tot besluit wil uw rapporteur nog zijn instemming betuigen met het voornemen van de 
Commissie om een verdere diepgaande en gedetailleerde evaluatie uit te voeren van de 
uiteenlopende effecten van verschillende typen van staatssteun, in termen van effectiviteit en 
concurrentievervalsing. Deze evaluatie zou ook enkele indicaties kunnen geven over de vraag 
welk type staatssteun het meest ten goede komt aan de regionale ontwikkeling.


