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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közvetlen állami támogatás a regionális fejlesztés eszközeként betöltött szerepéről
(2004/2255(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának nemhivatalos, a 
tagállamok szakértőivel folytatandó első multilaterális megbeszélést előkészítő 
dokumentumára,

– tekintettel az EK-Szerződés 87. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 158. cikkére,

– tekintettel a Bizottság – A gazdasági és szociális kohézióról szóló 3. jelentés című 
közleményére  (COM(2004) 0107),

– tekintettel a gazdasági és szociális kohézióról szóló 3. jelentésre vonatkozó, 2004. április 
22-i állásfoglalására,

– tekintettel a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseire,

– tekintettel az Európai Tanács barcelonai és göteborgi következtetéseire, különösen 
tekintettel azokra a rendelkezésekre, amelyek értelmében a tagállamok az állami 
támogatások szintjének az Európai Unióban való csökkentéséről állapodtak meg, olyan 
közös érdekekre korlátozva őket, mint a gazdasági és társadalmi kohézió,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2005),

A. mivel a kohéziós politikák és az állami támogatások kiegészítik egymást és a strukturális 
alapra vonatkozó szabályozásoknak és a regionális támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásoknak a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük egymással,

B. mivel az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés III-20. cikke a területi dimenzió 
bevezetésével megerősíti a kohéziós célkitűzést,

C. mivel a legtöbb tagállam csökkentette az állami támogatásokat és az EU stratégiájával 
összhangban a horizontális célkitűzések irányába alakította őket, a kohéziós célkitűzések 
felé való átalakítás kevésbé nyilvánvaló, hisz a regionális támogatások csökkentek.

D. mivel az állami támogatások hatással vannak az Európai Unió gazdasági, szociális és 
területi kohéziójára,

E. mivel a Bizottságnak a regionális állami támogatások vizsgálatakor figyelembe kell 
vennie az egyes régiók állami támogatásának (egy főre jutó) teljes összegét,

  
1 HL C 104 E/2004.
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F. mivel a regionális támogatásokról szóló iránymutatások az állami segélyek csupán 10%-át 
szabályozzák, az állami támogatások serkenthetik a lemaradt régiók gazdasági fejlődését.

G. mivel az állami támogatások odaítélésének teljesen átlátható módon kell történnie, annak 
érdekében, hogy méltányos módon szolgálja a kiegyensúlyozott regionális fejlesztést és az 
állami támogatások hatásvizsgálatával lehetővé váljon a "jobb ár-érték arány" elv,

H. mivel számos összetett és pontos, a regionális fejlesztést és a versenyképességet mérő 
mutatószámot kell használni az állami támogatások hatásának elemzésekor,

1. üdvözli a Bizottság ideiglenes javaslatát a regionális támogatási iránymutatások 2005 
februári felülvizsgálatára vonatkozóan, mely az EK-Szerződés 87. cikk (3a) bekezdésében 
szereplő területeket három kategóriára osztja;

2. javasolja, hogy az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés III-220. cikk (3) bekezdése 
alapján a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3a) bekezdésben szereplő 
státuszt és ugyanilyen megfontolásból különleges figyelmet kellene szentelni ezen régiók 
sajátos regionális körülményeinek;

3. ajánlja, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók tartsák meg a 87. cikk (3a) 
bekezdésben szereplő státuszukat, amely a gazdasági és szociális kohézióról szóló 3. 
jelentésről szóló fent említett állásfoglalásában is szerepel, és amelyet a Strukturális és 
Kohéziós Alapok általános rendelkezéseiben szereplő ún. konvergenciacél-régiók 
élveznek.

4. kéri, hogy az ERFA által társfinanszírozott programokra pályázó tagállami régiók a 87. 
cikk (3c) bekezdése alapján a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés 
hatálya alá tartozzanak.

5. javasolja, hogy a Bizottság segédmutatóként használja fel a foglalkoztatási rátát, annak 
érdekében, hogy a 87. cikk (3c) bekezdése alapján meghatározható legyen a támogatás 
intenzitása és hogy megfelelő nagyságú kiegészítő források juthassanak el a különösen 
magas munkanélküliséggel szembesülő régiókhoz.

6. kéri, különösen az átmeneti időszak érdekében (phase-out), a regionális támogatási 
iránymutatások életbe lépését követően a regionális gazdasági mutatók kétévenkénti 
felülvizsgálatát, azért, hogy a régiókat a támogatás intenzitása alapján különböző 
kategóriákba lehessen újra besorolni.

7. üdvözli általában a Bizottság azon megközelítését, amely a regionális állami támogatásban 
nem részesülő régiók állami támogatására vonatkozik;

8. ajánlja, hogy a Bizottság engedélyezze a tagállamok számára a különleges gazdasági 
nehézségekkel szembesülő, ám regionális támogatásra nem jogosult régiók területén 
található nagyvállalatok 10%-os állami segélyben való részesítését, különösen ott, ahol a 
tagállamok maguk is felhasználják a strukturális alapokat;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy a méltányosság és a racionalitás elvét figyelembe véve, 5%-kal 
növelje a 87. cikk (3) bekezdésében szereplő, az első két kategóriába tartozó régiók 
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támogatásának felső határértékét annak érdekében, hogy az állami segélyek regionális 
fejlesztésre való felhasználására vonatkozó feltételek megegyezzenek a korábbi 2000 –
2006-os költségvetési időszak során alkalmazottakkal, és ugyanezen oknál fogva fontolja 
meg az (egy főre jutó) teljes állami támogatás szintjét az egyes régiókban;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy fontolja meg megfelelő szintű kiegészítő források juttatását a 
természeti, földrajzi vagy demográfiai nehézségekkel, illetve magas munkanélküliséggel 
szembesülő régiók számára;

11. ajánlja, hogy a Bizottság hozzon létre egy hatékony maximális segélykiegyenlítést azon 
régiók számára, amelyek nem részesülnek regionális támogatásban, viszont határosak 
olyan régiókkal amelyek a regionális támogatás haszonélvezői, e célból kéri egy 
hatástanulmány elkészítését;

12. gratulál a Bizottságnak amiatt, hogy jelentős kiegészítő forrásokat juttat a KKV-k 
számára;

13. úgy ítéli meg, hogy a Horizontális Támogatási Iránymutatónak megfelelő mértékben 
figyelembe kell vennie a területi különbségeket, annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse 
a kohéziós célkitűzéseket;

14. sürgeti ezért a Bizottságot, hogy juttasson kiegészítő állami támogatást a szegényebb 
régiók számára, amennyiben az állami támogatást az új horizontális támogatási 
iránymutatók alapján juttatják;

15. ajánlja, hogy az ilyen kiegészítő források megállapításakor ne csak az egy főre jutó GDP-
t, hanem a munkanélküliségi rátát is vegyék figyelembe;

16. támogatja a Bizottság azon szándékát, amely a kezdeti befektetés meghatározását 
nagyjából változatlanul hagyja;

17. üdvözli, hogy az ideiglenes és csökkenő működési támogatás a 87. cikk (3a) 
bekezdésében szereplő régiók számára továbbra is engedélyezett, feltéve, ha a regionális 
fejlesztés egyértelműen definiált szűk keresztmetszeteire vonatkozik és arányos mértékű;

18. üdvözli azt a tényt, hogy a közlekedési működési támogatások továbbra is megengedettek 
a legkülső régiók és az alacsony népsűrűségű régiók számára;

19. javasolja, hogy a működési támogatás szelektíven, bizonyos feltételek mellett legyen 
elérhető az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés III- 220. cikkében szereplő régiók 
számára;

20. ajánlja, hogy a Bizottság bizonyos nem-fizikai jellegű beruházások állami támogatása  
esetében vezessen be egy maximális határértéket, azért, hogy korlátozza a támogatás  
teljes beruházáshoz viszonyított maximális értékét;

21. hangsúlyozza, hogy a beruházás-egységesítés követelményének összhangban kell lennie a 
strukturális alapok követelményeivel;
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22.hangsúlyozza egy differenciált megközelítés szükségességét, különösen azt javasolja, hogy 
a kisvállalkozások csak 5 évig legyenek kötelesek fenntartani befektetésüket a régión 
belül;

23. sürgeti a Bizottságot, hogy részletekbe menően szabályozza a támogatások visszafizetését 
a kötelezettségek be nem tartása esetén;

24. üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy a multiszektorális keretet integrálni kívánja az 
új regionális támogatási iránymutatásokon belül;

25. hangsúlyozza, hogy minden ágazatot egyenlően kell kezelni (a gépjármű-ágazatot éppúgy 
mint a szintetikusszál-ágazatot) és egyik ágazatot sem szabad kihagyni az új regionális 
támogatási iránymutatásokból;

26. figyelmeztet arra, hogy a Bizottság javaslata, mely a maximális támogatási arányt a bruttó 
támogatási szintre alapozza (ellentétben a megelőző időszakkal, amikor a különböző 
adózási rendszereket vették figyelembe a nettó támogatási egyenérték (NGE) formula 
segítségével), növelni fogja a különbséget azon támogatások között, melyeket a kohéziós 
kritériumokat figyelmen kívül hagyó vállalatok kaphatnak;

27. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is használja a nettó támogatási egyenérték (NGE) 
formulát a regionális fejlesztésre irányuló állami támogatás tényleges hatásának 
kiszámítására;

28. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy kiterjeszti a csoportmentességet az előzetes 
bejelentésről a regionális befektetési támogatások átlátható formáira, és javasolja, hogy a 
csoportos mentesség felső határainál vegyék tekintetbe az inflációt;

29. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak egyszerű és átlátható szabályokat kell 
megfogalmaznia a csoportmentességekre, de egyúttal be kell vezetnie egy megfelelő 
ellenőrző mechanizmust a csoportos mentességekkel való visszaélések megelőzésére;

30. felkéri a Bizottságot, hogy konzultáljon a Parlamenttel az új regionális támogatási 
iránymutatásokra vonatkozó végleges javaslatokkal kapcsolatban;

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának.
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INDOKOLÁS

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.


