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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie znaczenia bezpośredniej pomocy publicznej jako narzędzia rozwoju 
regionalnego
(2004/2255(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając nieoficjalną wersję dokumentu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 
Komisji Europejskiej, poddaną pod dyskusję na pierwszym wielostronnym spotkaniu z 
ekspertami z Państw Członkowskich,

– uwzględniając art. 87 ust. 3 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 158 Traktatu WE,

– uwzględniając komunikat Komisji – Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2004)0107),

– uwzględniając swoją rezolucję z dn. 22 kwietnia 2004 r. w sprawie Trzeciego raportu na 
temat spójności gospodarczej i społecznej,

– uwzględniając cele Strategii Lizbońskiej,

– uwzględniając konkluzje Rad Europejskich z Barcelony i Göteborga, a szczególnie 
postanowienia, według których Państwa Członkowskie przystały na zmniejszenie 
poziomu pomocy publicznej w Unii Europejskiej i ograniczenie jej do tematów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, włączając spójność gospodarczą i społeczną,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2005),

A. zważywszy, że polityka spójności i polityki publiczne uzupełniają się oraz że 
rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych i Wytyczne w sprawie Pomocy 
Regionalnej winny być zgodne,

B. zważywszy, że art. III-220 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy kładzie 
nacisk na osiągnięcie celu spójności poprzez wprowadzenie wymiaru terytorialnego,

C. zważywszy, że większość Państw Członkowskich ograniczyła pomoc publiczną i 
zorientowała ją na cele horyzontalne, zgodnie ze strategią Unii Europejskiej, oraz że 
reorientacja zbieżna z celami polityki spójności jest mniej widoczna, jako że regionalne 
środki pomocowe uległy zmniejszeniu, 

D. zważywszy, że pomoc publiczna ma wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną w Unii Europejskiej,

E. zważywszy, że Komisja w trakcie dokonywania oceny efektów pomocy publicznej 
powinna również wziąć pod uwagę całkowitą wartość pomocy publicznej (na osobę) w 
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poszczególnych regionach,

F. zważywszy, że jedynie około 10% całości pomocy publicznej jest regulowane przez 
Wytyczne w sprawie Pomocy Regionalnej, pomoc publiczna może być pozytywnym 
impulsem dla gospodarczego rozwoju w regionach słabiej rozwiniętych,

G. zważywszy, że zasady przyznawania pomocy publicznej powinny być w pełni przejrzyste, 
tak aby stanowiła ona sprawiedliwy instrument zrównoważonego rozwoju regionalnego i 
oferowała środki do prowadzenia analizy wpływu pomocy publicznej, pozwalając na 
wdrożenie zasady „lepszego wykorzystania pieniędzy”,

H. zważywszy, że w trakcie oceny skutków pomocy publicznej należy posłużyć się 
szeregiem rozbudowanych i precyzyjnych wskaźników rozwoju regionalnego i 
konkurencyjności,

1. z zadowoleniem przyjmuje wstępny projekt Komisji, sformułowany w nieoficjalnej wersji 
dokumentu z lutego 2005 r. na temat rewizji Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej, 
który proponuje podział obszarów wymienionych w art. 87 ust. 3 Traktatu WE na trzy 
kategorie;

2. sugeruje, że na podstawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (art. III-220 
ust. 3) regiony peryferyjne powinny automatycznie uzyskać status określony w art. 87 ust. 
3 lit. a, i sugeruje również, że należy zwrócić szczególną uwagę na warunki 
charakterystyczne dla poszczególnych regionów;

3. zaleca, aby regiony efektu statystycznego zachowały status przewidziany w art. 87 ust. 3 
lit. a, według ustaleń wyżej wymienionej rezolucji w sprawie Trzeciego Raportu na temat 
spójności gospodarczej i społecznej, oraz by regiony te były traktowane według tych 
samych reguł, które stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu 
zbieżności, zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności;

4. wzywa, aby regiony, na rzecz których Państwa Członkowskie składają wnioski o 
dofinansowanie programów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostały 
sklasyfikowane w ramach celu konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia, zgodnie z art. 
87 ust. 3 lit. c;

5. sugeruje, aby Komisja posługiwała się wskaźnikiem zatrudnienia jako wskaźnikiem 
pomocniczym w określaniu wysokości pomocy przyznawanej w ramach art. 87 ust. 3 lit. 
a, przyznając dodatkowe fundusze regionom szczególnie dotkniętym bezrobociem;

6. wnosi o sprawdzanie co dwa lata regionalnych wskaźników gospodarczych po wejściu w 
życie Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej i na podstawie przeprowadzonej 
rewizji wskaźników, zwłaszcza z myślą o stopniowym wycofywaniu pomocy, oraz wnosi 
o przeprowadzenie ponownej klasyfikacji regionów w różnych kategoriach, w oparciu o 
rozmiary udzielanej pomocy;

7. przyjmuje z zadowoleniem ogólne stanowisko Komisji wobec kwestii przyznawania 
pomocy publicznej w regionach nieuprawnionych się do pomocy regionalnej państwa;
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8. zaleca, aby Komisja zezwoliła Państwom Członkowskim na przyznawanie pomocy 
publicznej, by stawić czoła konkretnym problemom gospodarczym w regionach 
nieuprawnionych, dając możliwość przyznawania 10% pomocy publicznej dużym 
przedsiębiorstwom szczególnie tam, gdzie Państwa Członkowskie korzystają także z 
funduszy strukturalnych;

9. wzywa Komisję, zważywszy na zasadę sprawiedliwości i racjonalności, do podwyższenia 
o 5% limitu przyznawanej pomocy w przypadku dwóch pierwszych kategorii regionów 
wymienionych w art. 87 ust. 3 lit. a, tak aby warunki ubiegania się o pomoc publiczną dla 
celów rozwoju regionalnego pozostały niezmienione w nowym okresie programowania w 
stosunku do poprzedniego okresu 2000-2006 oraz wzywa, z tych samych powodów, do 
przeanalizowania całkowitej wartości pomocy publicznej (na osobę) w poszczególnych 
regionach;

10. wzywa Komisję do rozpatrzenia możliwości przyznania odpowiednich dodatkowych 
pomocy regionom o niekorzystnych warunkach naturalnych, geograficznych lub 
demograficznych, jak również cierpiącym na wysoki poziom bezrobocia; 

11. zaleca, by Komisja ustaliła efektywny wskaźnik maksymalnej różnicy w pomocy w 
odniesieniu do regionów nieprzyjmująch pomocy, a graniczących z regionami 
uzyskującymi pomoc i prosi o przeprowadzenie w tym celu analizy skutków;

12. gratuluje Komisji przydzielenia istotnych dodatkowych środków finansowych dla MŚP;

13. uważa również, że w wytycznych dotyczących pomocy horyzontalnej powinny zostać 
należycie uwzględnione różnice terytorialne, tak aby nie naruszyć celu spójności;

14. wzywa zatem Komisję do udzielenia uboższym regionom dodatkowej, większej pomocy 
publicznej w przypadku, gdy pomoc państwa jest przydzielana według nowych 
wytycznych dotyczących pomocy horyzontalnej;

15. proponuje, aby wysokość tej dodatkowej pomocy była uzależniona nie tylko od PKB na 
osobę, ale również od wskaźnika bezrobocia;

16. popiera zamysł Komisji, zgodnie z którym dotychczasowa definicja kosztów 
inwestycyjnych pozostanie niezmieniona;

17. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że tymczasowa pomoc operacyjna i degresywna pomoc 
operacyjna będą nadal przyznawane regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a, pod 
warunkiem że jej przeznaczeniem będą jasno określone zatory w rozwoju regionalnym 
oraz że będzie ona proporcjonalna;

18. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu będą 
nadal otrzymywać operacyjną pomoc transportową;

19. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie i pod pewnymi 
warunkami regionom, o których mowa w art. III-220 Traktatu Konstytucyjnego;

20. proponuje, by Komisja ustanowiła maksymalną wartość procentową całości pomocy 
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publicznej, która może być przyznana niektórym niematerialnym projektom 
inwestycyjnym w celu ograniczenia maksymalnej wartości przyznawanych funduszy dla 
ogółu inwestycji;

21. podkreśla, że wymóg kontynuowania inwestycji powinien być zgodny z zasadami 
Funduszy Strukturalnych;

22. podkreśla potrzebę zróżnicowanego podejścia, sugerując zwłaszcza, aby małe 
przedsiębiorstwa były zobowiązane do kontynuowania inwestycji w regionie jedynie 
przez okres 5 lat;

23. wzywa Komisję do określenia szczegółowych zasad odzyskiwania pomocy w przypadku, 
gdy wyżej wymienione zobowiązania nie będą respektowane;

24. przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji włączenia Wielosektorowych Zasad 
Ramowych do w nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej;

25. podkreśla, że wszystkie sektory powinny być traktowane jednakowo (sektor pojazdów 
silnikowych, jak również sektor włókien sztucznych) oraz że żaden sektor nie może zostać 
pominięty w nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej;

26. przestrzega, że propozycja Komisji dotycząca oparcia wartości procentowej maksymalnej 
pomocy na wysokości pomocy brutto (w odróżnieniu od poprzedniego okresu, w którym 
uzwględniono, poprzez formułę ekwiwalentu dotacji netto (EDN), różne systemy 
podatkowe) zwiększy różnice w pomocy, o jaką będą mogły ubiegać się poszczególne 
przedsiębiorstwa, doprowadzając do zaniedbania kryterium spójności;

27. wzywa Komisję do dalszego stosowania formuły EDN w celu oszacowania rzeczywistego 
wpływu pomocy publicznej na rozwój regionalny;

28. przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący rozszerzenia wyłączeń blokowych z 
wymogu wcześniejszej deklaracji w przypadku przejrzystych form regionalnej pomocy 
inwestycyjnej i zaleca, by górny pułap wyłączeń blokowych uwzględniał inflację;

29. kładzie nacisk na ustalenie przez Komisję prostych i przejrzystych zasad dotyczących 
wyłączeń blokowych oraz na jednoczesne wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu, 
który zapobiegałby ich nadużyciom;

30. zwraca się do Komisji o skonsultowanie się z Parlamentem Europejskim w kwestii 
ostatecznej wersji projektu nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej;

31. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz Komitetowi Regionów.
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EXPLANATORY STATEMENT

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.
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In order ensure consistency with the new Cohesion Policy, areas covered by the regional 
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 
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the closure of a production site in another region of the EU.
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.


