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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de betekenis van rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale 
ontwikkeling
(2004/2255(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het 'non-paper' van de diensten van het Directoraat-generaal Concurrentie van de 
Europese Commissie dat tijdens een eerste multilaterale bijeenkomst met deskundigen uit 
de lidstaten ter discussie werd voorgelegd,

– gelet op artikel 87, lid 3 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 158 van het EG-Verdrag,

– gezien de mededeling van de Commissie – Derde verslag over de economische en sociale 
cohesie (COM(2004)0107),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over het Derde verslag over de 
economische en sociale cohesie1,

– gezien de doelstellingen van de Lissabon-strategie,

– gezien de conclusies van de Europese Raden van Barcelona en Göteborg, en in het 
bijzonder de bepalingen volgens welke de lidstaten akkoord gingen om het niveau van 
overheidssteun in de Europese Unie te verlagen door de steun te beperken tot 
doelstellingen van communautair belang, met inbegrip van economische en sociale 
samenhang,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2005),

A. overwegende dat cohesie- en overheidssteunmaatregelen complementair zijn, en de 
structuurfondsregelgeving en de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen zo 
consequent mogelijk zouden moeten zijn,

B. overwegende dat artikel III-220 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa de cohesiedoelstelling ondersteunt door een territoriale dimensie in te voeren,

C. overwegende dat de meeste lidstaten hun overheidssteun hebben verlaagd en deze 
conform de EU-strategie meer op horizontale doelstellingen hebben gericht, ombuiging 
naar cohesiedoelstellingen is minder evident aangezien de regionale steunmaatregelen zijn 
afgenomen, 

D. overwegende dat overheidssteunmaatregelen de economische, sociale en territoriale 
samenhang binnen de Europese Unie beïnvloeden,

  
1 PB C 104 E/2004.
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E. overwegende dat de Commissie bij de beoordeling van de effecten van regionale 
overheidssteunmaatregelen ook met de totale overheidssteun (per inwoner) in een 
welbepaalde regio rekening zou moeten houden,

F. overwegende dat slechts ongeveer 10 % van alle overheidssteun door de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen wordt geregeld, en dat overheidssteun een positieve 
stimulans voor de economische ontwikkeling in een minder begunstigde regio kan 
betekenen,

G. overwegende dat de toekenning van overheidssteun volledig transparant zou moeten zijn 
zodat steun een billijk instrument voor een evenwichtige regionale ontwikkeling kan zijn, 
en opdat de impact van overheidssteun zou kunnen worden geanalyseerd en de toepassing 
van het beginsel "meer waar voor je geld" mogelijk wordt,

H. overwegende dat bij de beoordeling van de effecten van overheidssteun een aantal 
gesofisticeerde en nauwkeurige indicatoren van regionale ontwikkeling en 
concurrentievermogen zou moeten worden gehanteerd,

1. verwelkomt het voorlopige voorstel van de Commissie zoals uiteengezet in haar non-
paper van februari 2005 over de herziening van de richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen om de regio’s bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a) van het EG-Verdrag 
in drie categorieën onder te verdelen;

2. raadt aan dat op basis van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 
(artikel III-220, alinea 3) aan de ultraperifere regio’s automatisch de status van 
steungebied, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), wordt toegekend, en raadt tevens 
aan dat er speciale aandacht aan de bijzondere regionale omstandigheden zou worden 
besteed;

3. beveelt aan dat regio’s waarop de statistische effecten van de uitbreiding een invloed 
hebben, de status van steungebied, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), behouden, 
zoals reeds werd voorgesteld in zijn bovenvermelde resolutie over het Derde verslag over 
de economische en sociale cohesie, en dat ze dezelfde behandeling zouden krijgen als de 
behandeling die conform de algemene voorschriften voor structuurfondsen en 
cohesiefondsen aan convergentieregio’s wordt gegeven;

4. wenst dat de regio’s waarvoor de lidstaten een programma indienen met een aanvraag tot 
medefinanciering van het EFRO, krachtens de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”, als steungebieden, zoals bedoeld in artikel 
87, lid 3, onder c), zouden worden geclassificeerd;

5. raadt aan dat de Commissie de werkgelegenheidscijfers als extra indicator gebruikt om de 
omvang van de steun in steungebieden, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder c), vast te 
leggen en extra bedragen toekent aan regio’s met een bijzonder hoge werkloosheidsgraad;

6. vraagt, vooral met het oog op uitdoving, dat zodra de nieuwe richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen van kracht zijn, de regionale economische indicatoren om de 
twee jaar worden herzien en dat de regio’s op basis van deze herziening in andere 
categorieën van steunintensiteit worden ingedeeld;
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7. is over het algemeen ingenomen met de aanpak van de Commissie bij de toekenning van 
overheidssteun in regio’s die niet voor regionale overheidssteunmaatregelen in 
aanmerking komen;

8. beveelt de Commissie aan de lidstaten toe te laten overheidssteun te gebruiken om 
specifieke economische problemen aan te pakken in niet in aanmerking komende regio’s 
door hun de mogelijkheid te bieden 10 % overheidssteun aan grote ondernemingen toe te 
kennen, vooral de lidstaten die ook structuurfondsen aanwenden;

9. dringt er bij de Commissie op aan om, gezien het beginsel van billijkheid en redelijkheid, 
de plafonds voor overheidssteun in de eerste twee categorieën van steungebieden, zoals 
bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), met 5 % te verhogen zodat de voorwaarden om 
overheidssteun voor regionale ontwikkeling aan te vragen in de nieuwe 
programmeringsperiode dezelfde blijven als in de vorige periode (2000-2006), en om 
dezelfde reden, ook het totale niveau van overheidssteun (per inwoner) in elke regio apart 
te bekijken;

10. dringt er bij de Commissie op aan om de toekenning van gepaste extra bedragen aan 
regio’s met natuurlijke, geografische of demografische nadelen en hoge 
werkloosheidscijfers te overwegen;

11. beveelt de Commissie aan een effectief maximumverschil in steun vast te leggen voor 
niet-gesteunde regio’s die aan een steungebied grenzen en vraagt dat hiertoe een 
impactanalyse wordt uitgevoerd;

12. feliciteert de Commissie met de toekenning van aanzienlijke extra bedragen aan het MKB;

13. is ook van mening dat de richtsnoeren voor horizontale steunmaatregelen de nodige 
aandacht aan territoriale verschillen moeten besteden om de cohesiedoelstellingen niet in 
gevaar te brengen;

14. dringt er bij de Commissie op aan om aan minder begunstigde regio’s extra 
overheidssteun te geven indien overheidssteun wordt toegekend op basis van de nieuwe 
richtsnoeren voor horizontale steunmaatregelen;

15. stelt voor dat het niveau van deze extra bedragen niet alleen van het BBP per inwoner, 
maar ook van de werkloosheidsgraad zou afhangen;

16. spreekt zijn steun uit voor het voornemen van de Commissie om de definitie van initiële 
investering grotendeels ongewijzigd te laten;

17. is tevreden dat tijdelijke en afnemende operationele steun in steungebieden, zoals bedoeld 
in artikel 87, lid 3, onder a), toegelaten zal blijven op voorwaarde dat de steun op duidelijk 
omlijnde regionale ontwikkelingsknelpunten is gericht en proportioneel is;

18. is tevreden dat operationele steun voor de vervoersector in ultraperifere regio’s en regio’s 
met geringe bevolkingsdichtheid toegelaten zal blijven;

19. raadt aan om operationele steun ook selectief onder bepaalde voorwaarden in de regio’s 
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vermeld in artikel III-220 van het Grondwettelijk Verdrag toe te laten;

20. stelt voor dat de Commissie een maximumpercentage van de globale overheidssteun 
voorbehoudt aan bepaalde ontastbare investeringsprojecten om de maximumsubsidiëring 
ten opzichte van de totale investering te beperken;

21. benadrukt dat de vereiste om de investering in stand te houden met de 
structuurfondsvereisten zou moeten overeenkomen;

22. beklemtoont de nood aan een gedifferentieerde aanpak en raadt in het bijzonder aan om 
bij kleine ondernemingen de verplichting om de investering in de regio in stand te houden, 
tot 5 jaar te beperken;

23. dringt er bij de Commissie op aan om gedetailleerde regels voor steunrecuperatie vast te 
leggen, ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen;

24. verwelkomt het voornemen van de Commissie om het multisectorale kader in de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen te integreren;

25. benadrukt dat alle sectoren gelijk behandeld zouden moeten worden (zowel de 
motorvoertuigensector als de kunstvezelsector) en dat geen enkele sector van de nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale ontwikkeling zou mogen worden uitgesloten;

26. waarschuwt dat het voorstel van de Commissie om het maximale steunpercentage op het 
brutosubsidie-equivalent te baseren (in tegenstelling tot de vorige periode waarin via het 
nettosubsidie-equivalent (NSE) met de verschillende belastingsystemen rekening werd 
gehouden), de verschillen in mogelijke steun voor ondernemingen zal vergroten en geen 
rekening houdt met cohesiecriteria;

27. dringt er bij de Commissie op aan om de NSE-berekening te blijven gebruiken om de 
daadwerkelijke impact van overheidssteun op de regionale ontwikkeling te berekenen;

28. juicht het voornemen van de Commissie toe om voor transparante vormen van regionale 
investeringssteun de groepsvrijstellingen van voorafgaande kennisgeving uit te breiden en 
beveelt aan dat de plafonds voor groepsvrijstellingen met de inflatie rekening zouden 
houden;

29. benadrukt dat de Commissie de regels voor groepsvrijstellingen eenvoudig en doorzichtig 
zou moeten maken en een passend controlemechanisme ter voorkoming van misbruik van 
groepsvrijstellingen zou moeten invoeren;

30. verzoekt de Commissie het Europees Parlement over het definitieve voorstel voor de 
nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen te raadplegen;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Comité van de Regio’s.
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TOELICHTING

Overheidssteunmaatregelen hebben een impact op de territoriale samenhang binnen de 
Europese Unie, ook al kan deze impact niet gemakkelijk in cijfers worden omgezet. Hulp aan 
ondernemingen via overheidssteun is een van de vele factoren die hun beslissing om in een 
bepaalde regio te investeren, beïnvloedt en daardoor aan economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid in die regio bijdraagt. 
Volgens het EU-Verdrag (artikelen 87 tot 89) is overheidssteun in principe verboden als deze 
een impact op de interne markt heeft, omdat dergelijke steunmaatregelen de mededinging 
vervalsen. Dit algemene beginsel geldt echter niet voor sommige overheidssteunmaatregelen 
voor specifieke doeleinden zoals het stimuleren van de economische ontwikkeling in minder 
bevoorrechte Europese regio’s.

In overleg met de lidstaten legt de Commissie het kader voor de maximumsubsidies die de 
overheidsinstanties aan ondernemingen mogen toekennen, vast. Met het oog op de 
tenuitvoerlegging van de conclusies van de Europese Raden van Stockholm en Barcelona is 
de Europese Commissie met de herziening van de voorschriften voor toekenning van 
overheidssteun aan ondernemingen voor specifieke doeleinden gestart. 
De Europese Raden van Stockholm en Barcelona wensen dat het algemene 
overheidssteunniveau daalt, dat deze steun naar horizontale doelstellingen van communautair 
belang wordt omgebogen, met inbegrip van economische en sociale samenhang, en dat de 
steun op vastgestelde markttekorten wordt gericht. Kortom de Europese Raad pleit voor 
"minder, maar beter gerichte overheidssteun".

In deze context heeft de Commissie in het kader van de overlegprocedure met de lidstaten 
achtereenvolgens verschillende non-papers over de herziening van de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen voorgelegd. Na de hervorming van de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen staat een herziening van de richtsnoeren voor horizontale 
steunmaatregelen op het programma. Deze laatste vormen het kader voor de toekenning van 
overheidssteun voor andere doeleinden zoals steun aan onderzoek en ontwikkeling, 
verbetering van het milieu, enz. 
De rapporteur juicht de inspanningen van de Europese Commissie toe om de conclusies van 
de Europese Raden ten uitvoer te leggen. De hervorming van de voorschriften inzake 
overheidssteun binnen de EU zou moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de Lissabon-
strategie om het concurrentievermogen van de EU te verhogen. Regio’s die groei hebben 
gerealiseerd, maar hun concurrentievermogen moeten vergroten, moeten dus op de meest 
doeltreffende manier worden ondersteund. 
Deze doelstelling mag echter niet ten koste van cohesiedoelstellingen worden nagestreefd. 
Door de uitbreiding zijn de regionale verschillen binnen de EU toegenomen. De nieuwe 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen moeten helpen om de cohesiedoelstellingen te 
bereiken en moeten zich bijgevolg op de minst begunstigde regio’s toespitsen.
Overheidssteun terugdringen zonder de cohesiedoelstellingen in gevaar te brengen – ondanks 
grotere regionale verschillen – is enkel mogelijk via beter gerichte steunmaatregelen. Dit 
vereist een verdere en nauwkeurigere differentiatie van de steunintensiteiten en van de in 
aanmerking komende regio’s.



PE 359.940v01-00 8/1 PR\569419NL.doc

NLL

De rapporteur is van mening dat structuurfondsen en de oordeelkundige toekenning van 
overheidssteun twee complementaire sleutelelementen zijn om de cohesiedoelstellingen te 
bereiken.
De rapporteur is verheugd dat de overheidssteun in het voorstel van de Commissie vooral op 
de convergentieregio’s, m.a.w. de minst begunstigde regio’s, is gericht.
Tegelijk zou er meer differentiatie en flexibiliteit aan de dag moeten worden gelegd bij het 
toekennen van overheidssteun in minder begunstigde regio’s waarvan het BBP per inwoner 
meer dan 75 % van het communautaire gemiddelde bedraagt, en zou de indeling van alle 
categorieën om de twee jaar moeten worden herzien.
Om de consistentie met het nieuwe cohesiebeleid te garanderen, zouden regio’s die onder de 
doelstelling “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” vallen en waarvoor de 
lidstaten programma's hebben ingediend met een aanvraag tot medefinanciering van het 
EFRO, ook van overheidssteunmaatregelen moeten kunnen genieten.
De nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen moeten aan de lidstaten enige 
beslissingsvrijheid geven om in regio’s waar een economische crisis heerst, overheidssteun 
toe te kennen. De stijging van de werkloosheidscijfers - in combinatie met het gemiddelde 
BBP per inwoner – zou als economische crisisindicator moeten worden gebruikt. Deze regio’s 
zouden tijdelijk voor overheidssteun in aanmerking moeten komen als steungebieden, zoals 
bedoeld in artikel 87, lid 3, onder c). 
De rapporteur maakt zich zorgen dat veel van de regio’s waarop de statistische effecten van 
de uitbreiding een invloed hebben, er niet rijker op zijn geworden zodat ze er niet in zijn 
geslaagd om andere regio’s binnen dezelfde lidstaat bij te benen. Regionale verschillen binnen 
een lidstaat kunnen bijgevolg groter worden. 
Daarom zouden regio’s die onderhevig zijn aan de statistische effecten van de uitbreiding, 
hun status als steungebied, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), best behouden. De 
regio’s waarop de statistische effecten van de uitbreiding een invloed hebben, zouden 
minstens tot eind 2009 op dezelfde manier als de rijkste convergentieregio’s moeten worden 
behandeld, zoals de Commissie in haar laatste non-paper heeft voorgesteld.

Consistentie met de structuurfondsregelgeving is van cruciaal belang. De rapporteur schaart 
zich daarom volledig achter het standpunt van de Europese Commissie dat een 
convergentieregio in de nieuwe structuurfondsregelgeving aan de definitie van een 
steungebied, zoals bedoeld in artikel 87, onder a), in de nieuwe richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen moet voldoen, met inbegrip van regio’s die onderhevig zijn aan de 
statistische effecten van de uitbreiding.

De rapporteur is van mening dat de definitie van artikel 87, lid 3, onder c) ook met de 
werkloosheidscijfers rekening moet houden. Regio’s die voor de afwijking van artikel 87, lid 
3, onder c) in aanmerking komen en een extreem hoge werkloosheidsgraad kennen, zouden 
extra steunintensiteit moeten kunnen genieten.

De rapporteur raadt eveneens aan een vangnet te creëren om een vlotte overgang naar de 
nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen te garanderen en om te vermijden dat 
de herziening van de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen verstorende effecten 
heeft. 

Ook op geografisch gebied moet een vlotte overgang worden gegarandeerd. Dit brengt ons bij 
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het probleem van de aan elkaar grenzende regio’s. Men moet vooral de nadelige gevolgen 
voor de mededinging vermijden in de huidige steungebieden die de status van steungebied 
zullen verliezen of waarvan de status minder gunstig wordt, en die aan een regio met een veel 
hogere steunintensiteit grenzen.

Bijgevolg stelt de rapporteur voor om een maximumverschil in steun tussen aan elkaar 
grenzende regio’s in te voeren. 

De globale doelstelling van de richtsnoeren inzake overheidssteun zou de Lissabon-strategie 
moeten zijn. Om de Europese economie dynamischer te maken zou er in het bijzonder meer 
steun moeten worden verleend aan startende en innovatieve ondernemers.
Tegelijk moet bij de richtsnoeren voor horizontale steunmaatregelen de cohesiedimensie 
steeds voor ogen worden gehouden. Hiervoor kan extra steunintensiteit worden gegeven op 
basis van de overheidssteun die volgens de thematische aanpak wordt toegekend aan regio’s 
die conform de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen in aanmerking komen. De 
bonus mag niet alleen met het gemiddelde BBP per inwoner rekening houden, maar moet ook 
oog hebben voor de werkloosheidsgraad.
Dit verbindt de cohesiedimensie met de Lissabon-strategie om meer en betere banen te 
creëren.
De rapporteur juicht het voornemen van de Commissie toe om de definities van in 
aanmerking komende uitgaven grotendeels ongewijzigd te laten. 
Volgens de rapporteur zou overheidssteun niet mogen dienen om massale ontslagen en de 
sluiting van een productievestiging in een andere regio van de EU te financieren.
Er mag echter niet worden vergeten dat overheidssteun voor een onderneming niet het 
belangrijkste criterium is om zich elders te vestigen. De keuze van de vestigingsplaats hangt 
meer af van de voorspelbaarheid van de economische en politieke omstandigheden, van de 
kwaliteit van de arbeidskrachten en van het belastingsysteem.
De verplichting om de met overheidssteun gefinancierde investering minstens zeven jaar te 
handhaven, biedt ondernemingen niet de nodige flexibiliteit om zich aan een snel 
veranderende economische omgeving aan te passen. Dit geldt vooral voor ondernemingen die 
in de sector van de nieuwe technologieën actief zijn, waar alles razendsnel evolueert. 
Bijgevolg lijkt een meer gedifferentieerde aanpak noodzakelijk: de voorschriften zouden een 
onderscheid moeten maken tussen grootschalige investeringen enerzijds en MKB-projecten 
anderzijds. 

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, werkt de Commissie nauwkeurige regels uit 
voor de recuperatie van overheidssteun, ingeval de verplichtingen niet zouden worden 
nagekomen. Anders is het ontradende effect van een verplichting om een gesubsidieerde 
investering in een bepaalde regio te houden, behoorlijk beperkt. Bovendien zou de 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht als een fundamenteel 
wettelijk beginsel van de EU op het spel worden gezet.

De rapporteur juicht het voornemen van de Commissie toe om het multisectorale kader in de 
nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen te integreren, aangezien dit tot grotere 
eenvoud en transparantie zal leiden.
Het idee om de berekeningsmethode te wijzigen door het maximale steunpercentage op het 
brutosubsidie-equivalent te baseren (in tegenstelling tot de vorige periode waarin via het 
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nettosubsidie-equivalent (NSE) met de verschillende belastingsystemen rekening werd 
gehouden), wordt niet onderschreven. Deze wijziging zal de verschillen in niveau van 
overheidssteun aan ondernemingen in regio’s die in dezelfde mate voor overheidssteun in 
aanmerking komen, maar een verschillend belastingsysteem hebben, doen toenemen.

Aangezien de vennootschapsbelastingen binnen de EU niet zijn geharmoniseerd, zal dit dus 
tot concurrentievervalsing en tot grotere verschillen leiden, die de cohesiecriteria links laten 
liggen.
De rapporteur is van mening dat transparantie en vereenvoudiging de leidende beginselen 
voor de herziening van de voorschriften voor groepsvrijstelling moeten zijn. 
Algemeen genomen is de rapporteur van oordeel dat overheidssteun zeker geen wondermiddel 
voor ontwikkeling of herontwikkeling is. Voor echte, wezenlijke resultaten is een mix van 
maatregelen nodig om de weg- en spoorweginfrastructuur te verbeteren, om de 
bekwaamheden van de personele middelen te vergroten, om de toekomst van de regio op 
concurrerend gebied uit te denken, om de institutionele capaciteit uit te breiden, om 
faciliteiten voor het MKB te creëren, enz. Maar het is tegelijk evident dat behoorlijk 
toegepaste, gecontroleerde en geanalyseerde overheidssteunmaatregelen een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren aan de regionale ontwikkeling met het oog op de ontwikkeling van 
concurrentiekrachtige regio’s met economische groei en stijgende werkgelegenheid, zoals de 
Lissabon-strategie oplegt.


