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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den direkte statsstøttes rolle som redskab for regionaludvikling
(2004/2255(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens uofficielle dokument fra Generaldirektoratet for 
Konkurrence til drøftelse på et indledende multilateralt møde med eksperter fra 
medlemsstaterne,

– der henviser til EF-traktatens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 158,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om den tredje rapport om økonomisk og 
social samhørighed (KOM(2004)0107),

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om den tredje rapport om økonomisk og 
social samhørighed1,

– der henviser til Lissabon-strategiens målsætninger,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Barcelona og Göteborg, især 
medlemsstaternes beslutning om at mindske statsstøtten i EU og begrænse den til områder 
af fælles interesse, herunder økonomisk og social samhørighed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at samhørigheds- og statsstøttepolitikken supplerer hinanden, og at 
strukturfondsforordningerne og retningslinjerne for regionalstøtte bør være så ensartede 
som muligt,

B. der henviser til, at artikel III-220 i traktaten om en forfatning for Europa styrker 
samhørighedspolitikken ved at indføre en territorial dimension,

C. der henviser til, at de fleste medlemsstater har mindsket statsstøtten og rettet den mod 
horisontale mål i overensstemmelse med EU-strategien, men at fokuseringen på 
samhørighedsmål er blevet mindre tydelig, eftersom regionalstøtten er mindsket,

D. der henviser til at statsstøtten har indflydelse på den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed inden for EU,

E. der henviser til, at Kommissionen også bør tage højde for den samlede statsstøtte (pr. 
capita) i hver enkelt region ved vurderingen af statsstøttens virkninger,

  
1 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 44.
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F. der henviser til, at ca. 10 % af den samlede statsstøtte reguleres af retningslinjerne for 
regionalstøtte, og at statsstøtte kan stimulere den økonomiske udvikling i regioner, der har 
et udviklingssefterslæb,

G. der henviser til, at statsstøtten bør være fuldstændig gennemsigtig for at udgøre et 
hensigtsmæssigt instrument, der kan bidrage til en ligevægtig regional udvikling og 
fremme gennemførelse af konsekvensanalyser og dermed "give bedre værdi for pengene",

H. der henviser til, at der bør anvendes særlige og præcise indikatorer for den regionale 
udvikling og konkurrenceevne ved vurderingen af statsstøttens virkninger,

1. glæder sig over Kommissionens foreløbige forslag, som det fremgår af det uofficielle 
dokument om vurderingen af retningslinjerne for regionalstøtte fra februar 2005, om at 
opdele de områder, der nævnes i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, i tre kategorier;

2. foreslår, at de fjernest beliggende områder på baggrund af traktaten om en forfatning for 
Europa (artikel III-220, stk. 3) automatisk får samme status som de områder, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a); foreslår ligeledes, at der navnlig tages 
hensyn til de særlige regionale forhold;

3. anbefaler, at de regioner, der er ramt af den såkaldte statistiske effekt, beholder deres 
status i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a), som det også slås fast i den ovennævnte tredje 
rapport om økonomisk og social samhørighed, der giver dem samme status som regioner, 
der er omfattet af "konvergens"-målet i henhold til de generelle bestemmelser for 
strukturfondene og Samhørighedsfonden;

4. opfordrer til at lade regioner, som medlemsstaterne fastlægger programmer for, være 
omfattet af EFRU-samfinansiering og omfattet af målene for konkurrenceevne og 
beskæftigelse i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c);

5. foreslår, at Kommissionen anvender beskæftigelsesgraden som en støtteindikator for 
fastsættelse af støtteintensiteten for områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c), 
ved at yde hensigtsmæssig supplerende støtte til områder med særlig høj arbejdsløshed;

6. anmoder om, at de regionale økonomiske indikatorer tages op til evaluering hvert andet år, 
navnlig med henblik på afvikling efter at de nye retningslinjer for regionalstøtte er trådt i 
kraft; anbefaler, at regionerne på grundlag af denne evaluering inddeles i forskellige 
kategorier hvad angår støtteintensitet;

7. glæder sig generelt over, at Kommissionen har til hensigt at yde statsstøtte til regioner, der 
ikke er berettiget til at modtage regional statsstøtte;

8. anbefaler, at Kommissionen tillader medlemsstaterne at anvende statsstøtten til at løse 
særlige økonomiske problemer i regioner, der ikke er berettiget til statsstøtte, og giver 
dem mulighed for at tildele 10 % af statsstøtten til store virksomheder, navnlig når 
medlemsstater også anvender midler fra strukturfondene;

9. opfordrer Kommissionen til på baggrund af princippet om retfærdighed og rationalitet at 
hæve loftet for støtteintensitet i de første to regionskategorier i artikel 87, stk. 3, litra a) 
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med 5 %, således at betingelserne for anvendelse af statsstøtte til udviklingsformål 
forbliver de samme i den nye programmeringsperiode som i den tidligere periode 2000-
2006; opfordrer af samme årsag Kommissionen til at overveje størrelsen af den samlede 
statsstøtte (pr. capita) i den enkelte region;

10. opfordrer Kommissionen til at overveje at yde hensigtsmæssig supplerende støtte til 
regioner med naturbetingede, geografiske eller demografiske handicap samt som høj 
arbejdsløshed;

11. anbefaler, at Kommissionen fastsætter forskellige effektive maksimumbeløb for ikke-
støtteberettigede regioner, der grænser op til støtteberettigede regioner, og anmoder om, at 
der gennemføres en konsekvensanalyse;

12. glæder sig over, at Kommissionen har besluttet at yde betydelige supplerende midler til 
små og mellemstore virksomheder;

13. mener endvidere, at retningslinjerne for den horisontale støtte bør tage højde for 
territoriale forskelle for ikke at sætte samhørighedsmålene på spil;

14. opfordrer derfor Kommissionen til at øge statsstøtteintensitetet i fattigere regioner, hvis 
statsstøtten ydes på grundlag af de nye retningslinjer for den horisontale støtte;

15. foreslår, at størrelsen af en sådan supplerende støtte ikke udelukkende skal afhænge af 
BNP pr. capita, men også af arbejdsløshedsprocenten;

16. støtter Kommissionens ønske om i store træk at bevare definitionen af initialinvesteringer, 
som den er;

17. glæder sig over, at midlertidig og aftagende driftsstøtte fortsat vil være tilladt i regioner, 
der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a), hvis den er hensigtsmæssig og rettes mod klart 
definerede flaskehalse inden for regional udvikling;

18. glæder sig over, at driftsstøtte til transport fortsat vil være tilladt i de fjernest beliggende 
regioner og i regioner med lav befolkningstæthed;

19. foreslår, at driftsstøtte også i særlige tilfælde ydes til de regioner, der nævnes i artikel III-
220 i forfatningstraktaten;

20. foreslår, at Kommissionen indfører en maksimal procentsats for den samlede statsstøtte, 
der ydes til særlige immaterielle investeringsprojekter for at begrænse det maksimale 
støttebeløb i forhold til den samlede investering;

21. understreger, at kravet om fortsatte investeringer bør være i overensstemmelse med 
kravene til strukturfondene;

22. understreger behovet for at anvende forskellige tilgangsvinkler og foreslår, at små 
virksomheder kun bør være forpligtet til at fortsætte investeringerne inden for regionen i 
fem år;

23. opfordrer Kommissionen til at fastsætte præcise bestemmelser for opnåelse af støtte, hvis 
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sådanne forpligtelser ikke overholdes;

24. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at integrere de multisektorale 
rammebestemmelser i de nye retningslinjer for regionalstøttte;

25. understreger, at alle sektorer bør behandles ens (motorkøretøjsindustrien såvel som 
kunstfiberindustrien), og at ingen sektorer bør udelukkes i de nye retningslinjer for 
regionalstøtte;

26. advarer om, at Kommissionens forslag om at basere den maksimale procentsats på 
bruttotilskudsniveauet (i modsætning til forrige periode, hvor der via 
nettosubventionsækvivalenten blev taget højde for de forskellige skattesystemer) vil øge 
forskellen mellem de tilskud, der er tilgængelige for virksomheder, uden at tage hensyn til 
samhørighedskriteriet;

27. opfordrer Kommissionen til fortsat at anvende nettosubventionsækvivalenten med henblik 
på at vurdere statsstøttens reelle virkning på den regionale udvikling;

28. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at udvide bestemmelserne om fritagelse 
af visse kategorier fra kravet om forudgående meddelelse for at sikre gennemsigtige 
former for regional udviklingsstøtte; anbefaler, at loftet for fritagelse af visse kategorier 
tager højde for inflation;

29. understreger, at Kommissionen bør sikre, at bestemmelserne om fritagelse af visse 
kategorier er enkle og gennemsigtige, og indføre en hensigtsmæssig kontrolmekanisme for 
at forhindre misbrug af disse bestemmelser;

30. anmoder Kommissionen om at udforme det endelige forslag til de nye retningslinjer for 
regionalstøttte i samråd med Europa-Parlamentet;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

Statsstøtte kan påvirke den territoriale samhørighed i EU, selv om denne påvirkning ikke er 
let at måle. Blandt andet er statsstøtte til virksomheder en de faktorer, der påvirker en 
virksomheds beslutning om at investere i en bestemt region og dermed bidrage til økonomisk 
vækst og øget beskæftigelse i denne region.

I princippet tillader EF-traktaten (artikel 87 til 89) ikke statsstøtte, hvis den påvirker det indre 
marked, eftersom statsstøtte kan fordreje konkurrencen. Statsstøtte til særlige formål er dog 
undtaget fra dette generelle princip. Dette gælder f.eks. støtte, der ydes med henblik på at 
stimulere den økonomiske udvikling i ugunstigt stillede regioner i Europa.

Kommissionen fastsætter i samråd med medlemsstaterne en ramme for de maksimale 
støttebeløb, som offentlige myndigheder kan tildele virksomheder. Kommissionen har 
igangsat en revision af bestemmelserne vedrørende tildeling af statsstøtte til virksomheder til 
særlige formål med henblik på at gennemføre konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 
Stockholm og Barcelona.

Det Europæiske Råd i henholdsvis Stockholm og Barcelona anmodede om, at den samlede 
statsstøtte blev reduceret, rettet mod horisontale mål af almen interesse, herunder økonomisk 
og social samhørighed, og anvendtes til at løse problemer vedrørende markedssvigt. Kort sagt 
opfordrede Det Europæiske Råd til, at satse på mindre, men mere målrettet statsstøtte.

I denne forbindelse fremlagde Kommissionen adskillige uofficielle dokumenter om en reform 
af retningslinjerne for regionalstøtte som led i høringen af medlemsstaterne. Reformen af 
disse retningslinjer vil blive efterfulgt af en ændring af de horisontale retningslinjer for 
statsstøtte, hvilket gør det muligt at yde statsstøtte til andre formål, såsom fremme af 
forskning og udvikling, forbedring af miljøet osv.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens indsats hvad angår gennemførelsen af 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd. Reformen af statsstøttesystemet vil formodentlig 
gøre det muligt at realisere Lissabon-strategien, som sigter på at øge EU's konkurrenceevne. 
Derfor bør regioner, der har oplevet vækst, men som har brug for at forbedre 
konkurrenceevnen, støttes på den mest effektive måde.

Dette mål kan imidlertid ikke opnås på bekostning af samhørighedsmålene. Efter udvidelsen 
er de regionale forskelle i EU blevet større. De nye retningslinjer skal bidrage til en opnåelse 
af samhørighedsmålene og således fokusere på de regioner, der har det største behov for 
støtte.

Det kan kun lade sig gøre at reducere statsstøtten uden at sætte samhørighedsmålene på spil, 
til trods for regionale forskelle, ved at gøre statsstøtten mere målrettet. Og for at kunne 
målrette statsstøtten er det nødvendigt at fastsætte en mere omfattende og præcis skelnen med 
hensyn til støtteintensitet og støtteberettigede områder.

Ordføreren mener, at strukturfondene og omhyggeligt tildelt statsstøtte supplerer hinanden og 
er to af de vigtigste elementer for opnåelsen af samhørighedsmålene.

Ordføreren sætter pris på, at Kommissionens forslag fokuserer på statsstøtte til 
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konvergensregioner, dvs. regionerne med det største behov.

Samtidig bør der indføres mere differentiering og fleksibilitet med hensyn til tildelingen af 
statsstøtte til fattige regioner, der ligger over fællesskabsgennemsnittet på 75 % pr. capita, og 
der bør gennemføres en ændring af kategoriopdelingen hvert andet år for alle kategoriernes 
vedkommende.

For at sikre konsekvens i forhold til samhørighedspolitikken bør områder, der er omfattet af 
målene for regional konkurrenceevne og beskæftigelse, og som medlemsstaterne fastlægger 
program for med henblik på EFRU-samfinansiering, have mulighed for at modtage statsstøtte.

De nye retningslinjer for regionalstøtte bør medføre, at medlemsstaterne skal udvise en vis 
forsigtighed ved tildeling af statsstøtte til områder, der er ramt af økonomisk krise. Stigningen 
i arbejdsløsheden og BNP pr. capita bør anvendes som indikatorer for økonomisk krise. Disse 
regioner bør midlertidigt kunne modtage statsstøtte som regioner, der er omfattet af artikel 87, 
stk. 3, litra c).

Ordføreren er bekymret over, at de regioner, der er ramt af den såkaldte statistiske effekt, ikke 
er blevet rigere og således ikke har kunnet indhente andre regioner i samme medlemsstat, og 
dermed risikerer de regionale skævheder at blive endnu større.

Derfor ville den bedste løsning være, at de regioner, der er ramt af den statistiske effekt, 
bevarer deres status som regioner, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a). De regioner, der 
er ramt af den statistiske effekt bør i det mindste behandles som de rigeste 
konvergensregioner indtil udgangen af 2009, som Kommissionen har foreslået i dets seneste 
uofficielle dokument.

Det er meget vigtigt, at statsstøtten tildeles i overensstemmelse med strukturfondene. Derfor 
er ordføreren enig med Kommissionen i, at de regioner, der defineres som 
konvergensregioner i henhold til den nye forordning om strukturfondene skal være de samme 
som de regioner, der er omfattet af artikel 87, litra a) i henhold til de nye retningslinjer for 
regionalstøtte, herunder regioner, der er ramt af den statistiske effekt.

Ordføreren mener, at definitionen af artikel 87, stk. 3, litra c), bør tage højde for 
arbejdsløsheden. Regioner, der er støtteberettigede i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), og 
som er ramt af særlig høj arbejdsløshed, bør få en bonus med hensyn til støtteintensitet.

Ordføreren foreslår endvidere, at der indføres et sikkerhedsnet for at lette overgangen til de 
nye retningslinjer for regionalstøtte og undgå, at ændringen af disse får en negativ effekt.

Der må også sikres en let overgang i geografisk henseende. Det gælder navnlig for de 
grænseoverskridende regioner. Det må især undgås, at overgangen får negative konsekvenser 
for konkurrenceevnen i de regioner, der på nuværende tidspunkt modtager støtte, og som vil 
miste deres status som modtagere af regionalstøtte eller opleve en begrænsning af denne 
status, fordi de grænser op til en region med en anden status, der giver højere støtteintensitet i 
henhold til retningslinjerne for regionalstøtte.

Ordføreren foreslår derfor, at der indføres differentierede maksimumniveauer for støtte til 
grænseoverskridende regioner.
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Lissabon-strategien bør være det overordnede mål for retningslinjerne for statsstøtte. Der bør 
navnlig ydes mere støtte til virksomhedsoprettelse og innovative iværksættere for at gøre den 
europæiske økonomi mere dynamisk.

Samtidig bør de horisontale retningslinjer tage højde for samhørighedsdimensionen. Dette kan 
gøres ved at tildele en bonus hvad angår støtteintensitet på grundlag af statsstøtte, der ydes i
henhold til den tematiske fremgangsmåde for områder, der er støtteberettigede i henhold til 
retningslinjerne for regionalstøtte. Denne bonus bør ikke blot tage hensyn til det 
gennemsnitlige BNP pr. capita, men også til arbejdsløshedsprocenten.

Dette kæder samhørighedsdimensionen sammen med Lissabon-strategien ved at skabe flere 
og bedre job.

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at lade definitionerne af 
støtteberettigede udgifter være uændrede.

Ifølge ordføreren bør statsstøtte ikke anvendes til finansiering af betydelige afskedigelser og 
lukninger af produktionsvirksomheder, der har hjemsted i en anden EU-region.

Det bør dog ikke glemmes, at statsstøtte ikke er den vigtigste årsag til udflytninger. 
Beslutninger om placering af økonomiske aktiviteter, afhænger mere af de økonomiske og 
politiske beslutningers forudsigelighed, arbejdsstyrkens kompetencer og skattesystemerne.

Forpligtelsen til at lade investeringer, der finansieres med statsstøtte, løbe over mindst syv år, 
lader ikke til at skabe tilstrækkelig fleksibilitet til, at virksomheder kan tilpasse sig de store 
forandringer, der hele tiden sker i det økonomiske miljø, navnlig hvad angår virksomheder, 
der beskæftiger sig med nye teknologier, der udvikles med en rivende fart.

Derfor er det nødvendigt at anvende flere forskellige tilgangsvinkler. Bestemmelserne bør 
skelne mellem investeringer i stor skala og projekter, der involverer små og mellemstore 
virksomheder.

Det er ikke mindst af stor betydning, at Kommissionen fastsætter præcise bestemmelser 
vedrørende opnåelse af støtte, i tilfælde af at sådanne forpligtelser ikke overholdes. I modsat 
fald er den præventive virkning af en forpligtelse til at opretholde investeringer, der er 
finansieret med statsstøtte, begrænset. Endvidere ville den harmoniserede gennemførelse af 
fællesskabsretten som et grundlæggende retsprincip for EU blive sat på spil.

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at integrere de multisektorale 
rammebestemmelser i de nye retningslinjer for regionalstøttte, eftersom det vil medføre 
enklere regler og mere gennemsigtighed.

Ordføreren er dog imod forslaget om at ændre beregningsmetoden ved at basere den 
maksimale procentsats på bruttotilskudsniveauet (i modsætning til forrige periode, hvor der 
via nettosubventionsækvivalenten blev taget højde for de forskellige skattesystemer). Dette vil 
medføre en større forskel mellem de tilskud, der ydes til virksomheder inden for regioner med 
samme status hvad angår støtteberettigelse, men med forskellige skattesystemer.

Det forhold, at der ikke har fundet nogen harmonisering sted af selskabsbeskatningen på EU-
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plan, vil fordreje konkurrencen og medføre store forskelle, der ikke tager højde for 
samhørighedskriteriet.

Ordføreren mener, at gennemsigtighed og forenkling bør være de vejledende principper for 
ændringen af bestemmelserne om fritagelse af visse kategorier.

Generelt mener ordføreren, at statsstøtte ikke kan fungere som universalmiddel for udvikling 
eller videreudvikling. For at opnå reelle og effektive resultater skal der være en kombination 
af foranstaltninger, der sigter på at forbedre veje og infrastrukturer og kvaliteten af de 
menneskelige ressourcer, skabe en konkurrencedygtig fremtid for regionen, opbygge 
institutionel kapacitet, skabe faciliteter for små og mellemstore virksomheder osv. Men 
samtidig er det indlysende, at hvis statsstøtte anvendes, kontrolleres og analyseres korrekt, 
kan den yde et værdifuldt bidrag til regional udvikling med henblik på at gøre regionerne 
konkurrencedygtige og skabe job i henhold til Lissabon-strategien.


