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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja
(2004/2255(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na pracovný dokument vypracovaný GR pre hospodársku súťaž Európskej 
komisie na diskusiu na prvej multilaterálnej schôdzi s odborníkmi z členských štátov,

– so zreteľom na článok 87 ods. 3 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 158 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na oznámenie Komisie - Tretiu správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
(KOM(2004)0107),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 týkajúce sa Tretej správy o hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti,1

– so zreteľom na ciele lisabonskej stratégie,

– so zreteľom na závery Európskych rád v Barcelone a Göteborgu a predovšetkým na 
ustanovenia, v rámci ktorých sa členské štáty dohodli na znížení úrovne štátnej pomoci v 
rámci Európskej únie a jej obmedzení na predmety spoločného záujmu vrátane 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2005),

A. keďže politiky súdržnosti a štátnej pomoci sa vzájomne dopĺňajú a nariadenia týkajúce sa 
štrukturálneho fondu a usmernenia o regionálnej pomoci by mali byť čo najjednotnejšie,

B. keďže čl. III-220 Zmluvy o Ústave pre Európu podporuje cieľ súdržnosti prostredníctvom 
vytvorenia územného rozmeru,

C. keďže väčšina členských štátov znížila výšku štátnej pomoci a presmerovala ju na 
horizontálne ciele v súlade so stratégiou EÚ, preorientovanie sa na ciele súdržnosti je 
menej očividné, keďže došlo k zníženiu regionálnej pomoci,

D. keďže štátna pomoc vplýva na hospodársku, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť v rámci 
Európskej únie,

E. keďže Komisia by mala  pri vyhodnocovaní vplyvov regionálnej štátnej pomoci zohľadniť 
aj celkový objem štátnej pomoci (na obyvateľa) v každom konkrétnom regióne,

F. keďže približne iba 10 % celkovej štátnej pomoci podlieha usmerneniam o regionálnej 

  
1  Ú. v. EÚ C 104 E/2004.
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pomoci, štátna pomoc môže pozitívne stimulovať hospodársky rozvoj v zaostávajúcich 
regiónoch,

G. keďže poskytovanie štátnej pomoci by malo byť v plnej miere transparentné, aby bolo 
spravodlivým nástrojom vyváženého regionálneho rozvoja a ponúkalo spôsob 
vykonávania analýzy vplyvu štátnej pomoci a tým umožnilo uplatňovanie zásady „vyššej 
hodnoty za peniaze“,

H. keďže počas vyhodnocovania vplyvov štátnej pomoci by sa malo používať niekoľko 
zložitých a presných ukazovateľov regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti,

1. víta predbežný návrh Komisie, ako sa uvádza v jej pracovnom dokumente o revízii 
usmernení o regionálnej pomoci (URP) z februára 2005 s cieľom rozdeliť oblasti uvedené 
v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES do troch kategórií;

2. navrhuje, aby sa na základe Zmluvy o Ústave pre Európu (čl. III-220 ods. 3) na okrajové 
regióny automaticky vzťahoval štatút podľa čl. 87 ods. 3 a rovnako navrhuje, aby sa 
osobitná pozornosť venovala konkrétnym regionálnym podmienkam;

3. odporúča, aby si regióny postihnuté štatistickým efektom ponechali svoj štatút ako oblasti, 
na ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 3, ako sa uvádza v uvedenom uznesení o Tretej správe o 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorý im zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie ako s 
regiónmi v rámci cieľa konvergencie na základe všeobecných ustanovení platných pre 
štrukturálne a kohézne fondy;

4. vyzýva, aby regióny, na ktoré sa vzťahujú programy, ktoré predkladajú členské štáty, 
ktoré sa majú spolufinancovať zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF), boli zaradené do cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti ako 
oblasti, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c);

5. navrhuje, aby Komisia ako pomocný ukazovateľ použila mieru zamestnanosti pri 
stanovovaní intenzity štátnej pomoci určenej pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 3 
písm. c) tým, že poskytne primerané dodatočné finančné prostriedky tým regiónom, ktoré 
sú postihnuté veľmi vysokou mierou nezamestnanosti;

6. žiada, aby sa predovšetkým na účely postupného zrušenia a po nadobudnutí účinnosti 
nových usmernení o regionálnej pomoci každé dva roky uskutočnila kontrola 
hospodárskych ukazovateľov a aby sa regióny na základe tejto kontroly opätovne zaradili 
do rôznych kategórií vzhľadom na intenzitu pomoci;

7. víta vo všeobecnosti prístup Komisie k poskytovaniu štátnej pomoci v regiónoch, ktoré 
nemajú nárok na regionálnu štátnu pomoc;

8. odporúča Komisii, aby umožnila členským štátom využiť štátnu pomoc na riešenie 
konkrétnych hospodárskych problémov v regiónoch, ktoré nemajú nárok na pomoc, tak, 
že im umožní poskytnúť 10 % zo štátnej pomoci veľkým spoločnostiam, predovšetkým 
vtedy, ak členské štáty využívajú aj štrukturálne fondy;

9. nalieha na Komisiu, aby vzhľadom na zásadu spravodlivosti a racionálnosti zvýšila strop 
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pomoci určenej pre regióny, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a), o 5 %, aby 
podmienky požiadania o poskytnutie štátnej pomoci na účely regionálneho rozvoja zostali 
v novom programovacom období nezmenené v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
2000-2006 a aby z toho istého dôvodu zvážila celkovú výšku štátnej pomoci (na 
obyvateľa) v každom konkrétnom regióne;

10. nalieha na Komisiu, aby zvážila poskytovanie primeraných dodatočných finančných 
prostriedkov regiónom, ktoré sú znevýhodnené v dôsledku prírodných, geografických 
alebo demografických podmienok, ako aj vysokej nezamestnanosti;

11. odporúča, aby Komisia stanovila maximálny účinný rozdiel pomoci pre regióny, ktorým 
nebola poskytnutá pomoc a ktoré susedia s podporovaným regiónom, a v tejto súvislosti 
požaduje, aby sa vykonalo vyhodnotenie dopadu;

12. blahoželá Komisii k tomu, že malým a stredným podnikom poskytla významné 
dodatočné finančné prostriedky;

13. je presvedčený, že usmernenia o horizontálnej pomoci musia primerane zohľadniť 
teritoriálne rozdiely, aby nedošlo k ohrozeniu cieľa súdržnosti;

14. nalieha preto na Komisiu, aby chudobnejším regiónom poskytla dodatočné finančné 
prostriedky v prípade, že štátna pomoc sa poskytuje na základe nových usmernení o 
horizontálnej pomoci;

15. navrhuje, aby výška týchto dodatočných finančných prostriedkov nebola závislá iba od 
HDP na obyvateľa, ale aj od miery nezamestnanosti;

16. podporuje zámer Komisie z veľkej časti zachovať definíciu počiatočných investícií;

17. víta skutočnosť, že dočasná a znižujúca sa prevádzková pomoc sa bude aj naďalej 
vzťahovať na regióny, na ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 3 písm. a) za predpokladu, že bude 
určená na riešenie presne stanovených prekážok v rámci regionálneho rozvoja a bude 
primeraná;

18. víta skutočnosť, že pomoc na prevádzkovanie dopravu bude aj naďalej dostupná pre 
okrajové regióny a regióny s nízkou hustotou osídlenia;

19. navrhuje, aby sa prevádzková pomoc za určitých podmienok selektívne poskytovala 
regiónom uvedeným v článku III-220 ústavnej zmluvy;

20. navrhuje, aby Komisia stanovila maximálnu percentuálnu hodnotu celkovej výšky štátnej 
pomoci poskytovanej na niektoré nehmotné investičné projekty s cieľom obmedziť 
maximálnu výšku financovania vzhľadom na celkové investície;

21. zdôrazňuje, že požiadavka na udržanie investícií by sa mala zhodovať s požiadavkami na 
štrukturálne fondy;

22. zdôrazňuje potrebu vytvorenia diferencovaného prístupu a to konkrétne na základe 
návrhu, aby malé podniky boli povinné obmedziť svoje investície v rámci daného regiónu 
iba počas obdobia 5 rokov;
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23. nalieha na Komisiu, aby stanovila podrobné pravidlá na vrátenie pomoci v prípade, že 
tieto povinnosti neboli splnené;

24. víta zámer Komisie začleniť viacsektorový rámec do nových URP; 

25. zdôrazňuje, že so všetkými odvetviami by sa malo zaobchádzať rovnako (odvetvie 
motorových vozidiel, ako aj odvetvie syntetických vlákien) a že nové URP by sa mali 
vzťahovať na každé z týchto odvetví;

26. varuje, že návrh Komisie založiť maximálnu percentuálnu výšku pomoci na hrubých 
výškach pomoci (na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, v ktorom sa zohľadňovali 
rôzne daňové systémy prostredníctvom vzorca ekvivalentnej čistej hotovostnej finančnej 
pomoci (NGE)) zväčší rozdiely medzi pomocou, ktorú môžu získať spoločnosti, ktoré 
nezohľadňujú kritéria súdržnosti;

27. nalieha na Komisiu, aby aj naďalej používala vzorec NGE (ekvivalent čistej hotovostnej 
finančnej pomoci) na vypočítanie skutočného vplyvu štátnej pomoci na regionálny rozvoj;

28. víta zámer Komisie rozšíriť skupinové výnimky z povinnosti predbežného oznamovania aj 
na transparentné formy regionálnej investičnej pomoci a odporúča, aby strop skupinových 
výnimiek zohľadňoval infláciu;

29. zdôrazňuje, že Komisia by mala zjednodušiť a sprehľadniť pravidlá platné pre skupinové 
výnimky, avšak vytvoriť primeraný kontrolný mechanizmus, ktorý by bránil zneužitiu 
skupinových výnimiek;

30. žiada Komisiu, aby v súvislosti s návrhom nových URP konzultovala s Európskym 
parlamentom;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru regiónov.
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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.
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.


