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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze přímé státní podpory jako nástroje regionálního rozvoje
(2004/2255(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na neoficiální dokument GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise 
předložený k diskusi na první multilaterální schůzce s odborníky z členských států,

– s ohledem na čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 158 Smlouvy o ES,

– s ohledem na sdělení Komise – třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti 
(KOM(2004)0107),

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o třetí zprávě o hospodářské a sociální 
soudržnosti1,

– s ohledem na cíle Lisabonské strategie,

– s ohledem na závěry Evropské rady v Barceloně a Göteborgu, a zvláště s ohledem na 
ustanovení, v nichž se členské státy dohodly na snížení úrovně státní podpory v Evropské 
unii a jejím omezení na oblasti ve společném zájmu včetně hospodářské a sociální 
soudržnosti,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že politiky soudržnosti a politiky státní podpory se navzájem doplňují a 
předpisy týkající se strukturálních fondů a pokynů k podpoře regionů by měly být co 
možná nejvíce konzistentní,

B. vzhledem k tomu, že článek III-220 Smlouvy o Ústavě pro Evropu posiluje cíle 
soudržnosti zavedením územní dimenze,

C. vzhledem k tomu, že většina členských států omezila státní podporu a přesměrovala ji na 
horizontální cíle v souladu se strategií EU, je přesun orientace na cíle soudržnosti méně 
zjevný, jelikož regionální pomoc poklesla,

D. vzhledem k tomu, že státní podpora má dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v Evropské unii,

E. vzhledem k tomu, že Komise by  při posuzování účinků regionální státní pomoci měla 
zohlednit také celkovou hodnotu státní podpory (na jednoho obyvatele) v každém 
konkrétním regionu,

  
1 Úř. věst. C 104 E, 2004.
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F. vzhledem k tomu, že pouze přibližně 10 % veškeré státní podpory se řídí pokyny k 
regionální podpoře, státní podpora může být pozitivním podnětem k hospodářskému 
rozvoji zaostávajících regionů,

G. vzhledem k tomu, že přidělování státní podpory by mělo být plně průhledné, aby se stalo 
spravedlivým nástrojem vyrovnaného regionálního rozvoje a nabídlo způsob provádění 
analýzy dopadu státní podpory, a tím umožnilo uplatňování zásady „lepší poměr nákladů 
a hodnoty“,

H. vzhledem k tomu, že při posuzování účinků státní podpory by měla být používána řada 
sofistikovaných a přesných indikátorů regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti,

1. vítá předběžný návrh Komise, jak je uveden v neoficiálním dokumentu o revizi pokynů k 
regionální podpoře (RAG) z února 2005, rozdělit oblasti uvedené v čl. 87 odst. 3 písm. a) 
Smlouvy o ES do tří kategorií;

2. navrhuje, aby na základě Smlouvy o Ústavě pro Evropu (čl. III-220 odst. 3) nejvzdálenější 
regiony automaticky získaly statut podle čl. 87 odst. 3 písm a), a stejně tak navrhuje, aby 
byly zvláštním způsobem zohledněny konkrétní okolnosti v příslušných regionech;

3. doporučuje, aby regionům ovlivněným statistickým efektem rozšíření byl ponechán jejich 
statut oblastí spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm. a), jak bylo již uvedeno ve výše 
uvedeném usnesení o třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti, což těmto 
regionům zaručí stejné zacházení, jež se uplatňuje na regiony s úkolem sbližování na 
základě obecných ustanovení pro strukturální fondy a fondy soudržnosti;

4. vyzývá k tomu, aby regiony, pro něž členské státy předkládají programy k 
spolufinancování Evropským fondem pro obnovu a rozvoj, byly zařazeny pod cíl 
regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti jako oblasti ve smyslu čl. 87 odst. 3 
písm c);

5. doporučuje, aby Komise používala míru zaměstnanosti jako podpůrný ukazatel při 
určování intenzity státní podpory v oblastech podle čl. 87 odst. 3 písm. c) tím, že poskytne 
další prostředky těm regionům, v nichž je obzvláště vysoká míra nezaměstnanosti;

6. požaduje, zejména pro účely postupného vyřazování, aby po vstupu pokynů k regionální 
podpoře (RAG) v platnost byly regionální hospodářské ukazatele každé dva roky 
revidovány a aby na základě takovéto revize byly regiony znovu přerozděleny do různých 
kategorií podle objemu podpory;

7. celkově vítá přístup Komise k poskytování státní podpory regionům, které na regionální 
státní podporu nemají nárok;

8. doporučuje, aby Komise umožnila členským státům využít státní podporu k řešení 
konkrétních hospodářských problémů v regionech, které na podporu nemají nárok, tím, že 
jim umožní poskytnout státní podporu ve výši 10 % velkým společnostem, zejména tam, 
kde členské státy využívají také strukturální fondy;

9. naléhavě žádá Komisi, aby vzhledem k zásadě spravedlivosti a racionality zvýšila strop 
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objemu podpory pro první dvě kategorie regionů spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm. a) o 
5 %, aby podmínky pro uplatňování státní podpory na účely regionálního rozvoje zůstaly 
stejné v novém programovacím období jako v období 2000–2006, a aby ze stejného 
důvodu zvážila celkovou výši státní podpory (na jednoho obyvatele) v každém 
konkrétním regionu;

10. naléhavě žádá Komisi, aby zvážila poskytnutí vhodných dodatečných prostředků 
regionům, které jsou znevýhodněny přírodními, zeměpisnými nebo demografickými 
podmínkami a také vysokou nezaměstnaností;

11. doporučuje, aby Komise stanovila účinný maximální rozdíl pomoci pro nepodporované 
regiony, které mají pozemní hranici s podporovaným regionem, a požaduje, aby pro tento 
účel byla provedena analýza dopadů;

12. blahopřeje Komisi k přidělení značných dodatečných prostředků malým a středním 
podnikům;

13. je přesvědčen, že pokyny k horizontální pomoci musí řádně zohlednit územní rozdíly, aby 
nebyly ohroženy cíle soudržnosti;

14. naléhavě proto žádá Komisi, aby poskytla další částku objemu státní podpory chudším 
regionům, v případě, kdy je státní podpora přidělována na základě nových pokynů k 
horizontální pomoci;

15. navrhuje, aby výše těchto dodatečných částek závisela nejen na HDP na jednoho 
obyvatele, ale také na míře nezaměstnanosti;

16. podporuje záměr Komise ponechat definici počáteční investice převážně beze změn;

17. vítá skutečnost, že dočasná a klesající provozní podpora bude nadále povolena pro regiony 
spadající pod čl. 87 odst. 3 písm. a) za podmínky, že bude určena na jasně stanovené 
překážky regionálního rozvoje a je přiměřená;

18. vítá skutečnost, že podpora na provozování dopravy bude nadále povolena v okrajových 
regionech a v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva;

19. navrhuje, aby provozní podpora byla také za určitých podmínek selektivně povolena 
regionům uvedeným v čl. III-220 Ústavní smlouvy;

20. navrhuje, aby Komise zavedla maximální procentní podíl celkové částky státní podpory 
poskytnuté na určité nehmotné investiční projekty, aby se omezila maximální výše 
financování vzhledem k celkové investici;

21. zdůrazňuje, že by požadavek pokračování investic měl odpovídat požadavkům na 
strukturální fondy;

22. zdůrazňuje nutnost diferencovaného přístupu a navrhuje zejména, aby malé podniky měly 
povinnost pokračovat v investování v regionu pouze po dobu 5 let;

23. naléhavě žádá Komisi, aby stanovila podrobná pravidla pro navracení podpory pro 
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případy, kdy takové povinnosti nebudou plněny;

24. vítá zámět Komise integrovat vícesektorový rámec do nových pokynů k regionální 
podpoře (RAG);

25. zdůrazňuje, že by se ke všem sektorům mělo přistupovat stejně (k sektoru motorových 
vozidel i k sektoru syntetických vláken) a žádný sektor by neměl zůstat mimo nové RAG;

26. upozorňuje, že návrh Komise založit maximální procentní podíl podpory na hrubé výši 
grantů (na rozdíl od předchozího období, kdy byly zohledněny různé systémy zdanění 
prostřednictvím vzorce ekvivalentu čistého grantu (NGE)) zvětší rozdíly mezi podporou, 
kterou mohou podniky získat bez ohledu na kritéria soudržnosti;

27. naléhavě žádá Komisi, aby nadále používala vzorec NGE, a vypočítala tak skutečný 
dopad státní podpory na regionální rozvoj;

28. vítá záměr Komise rozšířit blokové výjimky z povinnosti předchozího oznámení na 
transparentní formy regionální investiční pomoci a doporučuje, aby stropy pro blokové 
výjimky zohlednily inflaci;

29. zdůrazňuje, že Komise by měla zjednodušit a zprůhlednit pravidla pro blokové výjimky, 
ale měla by také zavést vhodné kontrolní mechanismy pro předcházení zneužití blokových 
výjimek;

30. žádá Komisi, aby konečný návrh nových pokynů RAG konzultovala s Parlamentem;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

State aids have an impact on territorial cohesion within the European Union, even though this 
impact can not easily be quantified. Support by State aids for companies is one factor, among 
others, influencing a company's decision to invest in a certain region, and, thereby, 
contributing to economic growth and job creation within this region.
In principle, the EU Treaty (Art. 87 to Art. 89) does not allow State aid, if they affect the 
internal market, since State aids have the potential to distort competition. However, certain 
State Aids for specific purposes are exempted from this general principle such as aid to 
stimulate the economic development of disadvantaged European regions.
The Commission sets - in a consultative process with the Member States - the framework for 
the maximum amounts of subsidies that public authorities are allowed to grant to businesses. 
The EU Commission has started a process of reviewing the rules for granting State aids to 
companies for specific purposes in the view of implementing the conclusions of the 
Stockholm and Barcelona European Council.

The Stockholm and Barcelona European Council call for reducing the overall level of State 
aid and for redirecting such aid towards horizontal objectives of common interest, including 
economic and social cohesion, and target it to identified market failures. In short, the 
European Council pleads "for less, but better targeted State aid".

In this context, the Commission presented consecutively several non-papers on reviewing the 
Regional Aid Guidelines (RAG) as part of a consultative process with Member States. The 
reform of the RAG will be followed by a review of horizontal guidelines for State aids, which 
set the framework for granting State aids for other purposes such as stimulating research and 
development, improving the environment etc.
The rapporteur welcomes the efforts of the European Commission to implement the European 
Councils conclusions. The reform of the EU State aid regime should contribute to fulfil the 
Lisbon Strategy committed to raising EU competitiveness. Consequently, regions that have 
achieved growth, but need to improve their competitiveness, must be supported in the most 
efficient way.

Nevertheless, this aim should not be pursued at the expense of Cohesion objectives. 
Following enlargement, regional disparities within the EU have increased. The new RAG 
must contribute to fulfil Cohesion objectives thus concentrate on the regions most in need.
Reducing State aid without jeopardising Cohesion objectives - despite increased regional 
disparities - can only be achieved by targeting State aids better. To target State aid better 
further and more precise differentiation of the aid intensities and the eligible areas is needed.

The rapporteur believes that Strutural Funds and the discretion of granting State aids are two 
complementary key elements for achieving Cohesion objectives.

The rapporteur appreciates that the Commission´s proposal concentrates State aids on the 
convergence regions, i.e. regions most in need.

At the same time more differentiation and flexibility should be introduced for granting State 
aids in poorer regions above an average Community GDP of 75% per capita and a review of 
categorisation should be carried out every two years for all categories.
In order ensure consistency with the new Cohesion Policy, areas covered by the regional 
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competitiveness and employment objective and for which the Member States will have 
submitted a programme to be co-financed by the ERDF should also have the possibility to 
benefit from State aids.
The new RAG must provide some discretion for Member States to grant State aid in areas hit 
by an economic crisis. The rise of the unemployment rate - in combination with the average 
GDP per capita - should be used as an indicator for economic crisis. These regions should be 
temporarily eligible for State aid as an Art. 87 (3) (c) region.
The rapporteur is worried about the fact that many of the statistical effect regions have not 
become any wealthier so they could not catch up with other regions within the same Member 
State and, consequently, regional disparities within one Member State can increase.

Therefore, the best solution would be that statistical effect regions should maintain their status 
as Art. 87 (3) (a) regions. The statistical effect regions should at least be treated in the same 
way as the richest Convergence objectives areas until the end of 2009 as it has been proposed 
by the Commission in its latest non-paper.

Consistency with structural funds regulation is key. Therefore, the rapporteur agrees with the 
EU Commission's view that Convergence Regions of the new Structural Fund Regulation 
have to match the definition of Art. 87 (a) regions in the new RAG, including the statistical 
effect regions.

The rapporteur believes that the definition of Art. 87 (3) (c) needs to take also account of the 
unemployment rate. Regions eligible under Art. 87 (3) (c) hit by a particularly high 
unemployment rate should benefit from a bonus in terms of aid intensities.
The rapporteur further suggests that a safety net will be introduced to ensure a smooth 
transition to the new RAG and to avoid any disruptive effect of reviewing the RAG.
A smooth transition has also to be ensured in geographical terms. This raises the issues of 
bordering regions. In particular detrimental effects on competition have to be avoided for 
currently assisted regions, which will lose or will see their Regional aid status downgraded, 
bordering a region with a different RAG status allowing for much higher aid intensity.
Consequently, the rapporteur suggests introducing a maximum aid differential between 
bordering regions.
The Lisbon Strategy should be the overall aim of the guidelines on State aid. In particular, 
more support should be granted for start-ups and innovative entrepreneurs, in order to make 
the European economy more dynamic.

At the same time, the horizontal State aid guidelines have to take account of the Cohesion 
dimension. This can be done by granting a bonus in terms of aid intensity on the basis of State 
aid given under the thematic approach to areas eligible under the RAG. The bonus should not 
only take account of the average GDP per capita, but also of the unemployment rate.

This links the Cohesion dimension with the Lisbon Strategy of generating more and better 
jobs.

The rapporteur welcomes the intention of the Commission to maintain the definitions of 
eligible expenses largely unchanged.

According to the rapporteur the state aid should not serve to finance substantial layoffs and 
the closure of a production site in another region of the EU. 
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Nevertheless, it should not be forgotten that State aids are not the most important criteria for 
companies to relocate. Decision on locating economic activities depend more on predictability 
of the economic and political conditions, qualification of labour force, and the tax system.
The obligation to maintain investment financed by State aids for at least 7 years does not 
seem to provide enough flexibility for companies to adjust to a rapidly changing economic 
environment, in particular, for businesses dealing with new technologies, rapidly evolving.

Therefore, a more differentiated approach seems to be necessary: The rules should 
differentiate between large scale investments on the one hand and SME projects on the other 
hand.
Last but not least, it is of outermost importance that the Commission elaborates precise rules 
for recovery of aid, in case these obligations are not respected. Otherwise, the dissuasive 
effect of an obligation to maintain subsidised investment within a region is rather limited. 
Furthermore, the harmonised implementation of Community law as a fundamental legal 
principle of the EU would be put at stake.

The rapporteur welcomes the intention of the Commission to integrate the multi-sectoral 
framework within the new RAG, since it will lead to simplification and more transparency.

There is no support for the idea of changing the calculation method by basing maximum aid 
percentages in terms of gross grant (unlike the current calculation method in which the 
different taxation systems were taken into account via the net grant equivalent (NGE) 
formula). This change will lead to major difference in the level of State aids allocated to 
company within regions having the same eligibility status but different tax system.
Given that there is no harmonisation of corporate taxes at EU level, hence, this will lead to 
distortion of competition and introduce major differences, which do not take account of 
Cohesion criteria.

The rapporteur believes that transparency and simplification must be the guiding principles 
for reviewing the block exemption rules.

In general the raporteur is of the view that state aid is definitely not a panacea for 
development or redevelopment. For real and effective results there must be a mix of measures 
designed to improve the road and train infrastructures, to upgrade the human resources, to 
design the competitive future of the region, to build institutional capacity, create facilities for 
SME and so on. But at the same time it is obvious that rightly applied, controlled and 
analysed state aid can be a valuable contribution to the regional development with an aim to 
achieve competitive regions of growth and jobs as set by the Lisbon Strategy.


