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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze přímé státní podpory jako nástroje regionálního rozvoje
(2004/2255(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh sdělení Evropské komise týkající se pokynů k národní podpoře  
regionů na léta 2007 – 2013,          

– s ohledem na neoficiální dokument GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise 
předložený k diskusi na první multilaterální schůzce s odborníky z členských států,

– s ohledem na čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 158 Smlouvy o ES,

– s ohledem na sdělení Komise – třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti 
(KOM(2004)0107),

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o třetí zprávě o hospodářské a sociální 
soudržnosti1,

– s ohledem na cíle Lisabonské strategie,

– s ohledem na závěry Evropské rady v Barceloně a Göteborgu, a zvláště s ohledem na 
ustanovení, v nichž se členské státy dohodly na snížení úrovně státní podpory v Evropské 
unii a jejím omezení na oblasti ve společném zájmu včetně hospodářské a sociální 
soudržnosti,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že politiky soudržnosti a politiky státní podpory se navzájem doplňují 
a předpisy týkající se strukturálních fondů a pokynů k podpoře regionů by měly být co 
možná nejvíce konzistentní,

B. vzhledem k tomu, že státní podpora má dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v Evropské unii,

C. vzhledem k tomu, že většina členských států omezila státní podporu a přesměrovala ji na 
horizontální cíle v souladu se strategií EU, je přesun orientace na cíle soudržnosti méně 
zjevný, jelikož regionální pomoc poklesla,

D. vzhledem k tomu, že cíl soudržnosti by měl být zdůrazněn posílením územní dimenze,

E. vzhledem k tomu, že při poskytování státní podpory regionům, zaměřené na podporu 

  
1 Úř. věst. C 104 E, 2004.
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hospodářského rozvoje některých znevýhodněných oblastí, je třeba brát ohled na to, že je 
nutné značně zvýšit strategickou hospodářskou konkurenceschopnost daného regionu,

F.   vzhledem k tomu, že Komise by  při posuzování účinků regionální státní podpory měla 
zohlednit také celkovou hodnotu státní podpory (na jednoho obyvatele) v každém 
konkrétním regionu,

G. vzhledem k tomu, že pouze přibližně 10 % veškeré státní podpory se řídí pokyny 
k podpoře regionů, nicméně státní podpora může být pozitivním podnětem 
k hospodářskému rozvoji zaostávajících regionů,

H. vzhledem k tomu, že přidělování státní podpory by mělo být plně průhledné, aby se stalo 
spravedlivým nástrojem vyrovnaného regionálního rozvoje a nabídlo způsob provádění 
analýzy dopadu státní podpory, a tím umožnilo uplatňování zásady „lepší poměr nákladů 
a hodnoty“,

I. vzhledem k tomu, že při stanovování kritérií a posuzování účinků státní podpory by měla 
být používána řada různých propracovaných a přesných indikátorů regionálního rozvoje 
a konkurenceschopnosti, včetně celkové částky podpory přidělené konkrétnímu regionu,

J.    vzhledem k tomu, že podpora růstu a tvorby pracovních míst musí být hlavním cílem 
poskytování podpory regionům,

1. vítá návrh sdělení Komise týkající se pokynů k národní podpoře regionů na léta 2007 –
2013, který je určen na podporu rozvoje nejvíce znevýhodněných regionů;

2.   je přesvědčen, že limity objemu podpory v prvních dvou kategoriích čl. 87 odst. 3 písm. a) 
založené na zásadě nestrannosti by měly zůstat v novém programovém období stejné jako 
v předchozím období 2000 – 2006;

3.   vítá, že nejvzdálenější regiony by měly automaticky získat statut podle čl. 87 odst. 3 
písm. a) s tím, že by měla být zvláštním způsobem zohledněna konkrétní situace 
v regionech;

4. zdůrazňuje význam všech dimenzí soudržnosti a žádá, aby byla odpovídající pozornost 
věnována venkovským oblastem, oblastem ovlivněným transformací průmyslu
a regionům, které jsou vážně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými
podmínkami, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva
a ostrovní, příhraniční a horské regiony;

5.   vítá, že regionům ovlivněným statistickým efektem byl ponechán jejich statut oblastí 
spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm. a), jak bylo již požadováno ve výše uvedeném 
usnesení o třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti, což těmto regionům zaručí 
stejné zacházení, jež se uplatňuje na regiony s úkolem sbližování na základě obecných 
ustanovení pro strukturální fondy a fondy soudržnosti alespoň do 30. 12. 2009;

6. podporuje záměr Komise přezkoumat situaci regionů ovlivněných statistickým efektem 
v roce 2009 a žádá, aby jim byl ponechán statut regionů spadajících pod čl. 87 odst. 3 
písm. a), pokud se jejich hospodářská situace nezlepší, aby odpovídala průměrnému HDP 
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v EU ve srovnání s rokem 2006;

7. oceňuje, že Komise hodlá používat míru zaměstnanosti jako podpůrný ukazatel pro 
oblasti s nárokem na podporu, které určí členské státy podle čl. 87 odst. 3 písm. c);

8. vítá dodatečné zařazení oblastí s nárokem na podporu pro přidělení statutu podle čl. 87 
odst. 3 písm. c), který pokrývá 6,7 % obyvatelstva EU s pětadvaceti členskými státy, 
v souladu s limity pro země stanovené Komisí, které berou v úvahu také různě vysokou 
nezaměstnanost v regionech;

9.  znovu zdůrazňuje, že jakákoli regionální podpora, na niž se vztahuje výjimka v rámci 
čl. 87 odst. 3 písm. c), musí být součástí koherentní a integrované regionální politiky 
členských států;

10. žádá Komisi, aby zajistila, že kompetentním orgánům regionů bude umožněno při 
uplatňování zásady partnerství, aby dávaly prioritu investičním projektům zvláštního 
významu pro jejich regiony, jak je stanoveno v návrhu pokynů;

11. vítá záměr Evropské komise uplatňovat dodatečnou záchrannou síť, aby se podíl 
obyvatelstva, na nějž se podpory vztahují, nesnížil v žádném členském státě o více než 
50 % oproti období 2000 – 2006;

12. upozorňuje, zejména pro účely postupného vyřazení regionů ovlivněných statistickým 
efektem,  aby regionální hospodářské ukazatele byly přezkoumány po třech letech, 
jakmile vstoupí v platnost nové pokyny k podpoře regionů, a aby na základě této revize 
byly regiony přerozděleny, pokud to bude nutné, do různých kategorií podle výše
podpory;

13. vítá návrh Komise povolit členským státům využívání státní regionální podpory k řešení 
konkrétních hospodářských problémů, včetně zjištěných rozdílů v regionech na nižší 
úrovni než NUTS III vyjádřených nižším HDP, vyšší nezaměstnaností nebo jinými 
uznanými hospodářskými ukazateli s tím, že jim bude umožněno poskytovat státní 
podporu také velkým společnostem. Vítá v této souvislosti uplatňování odpovídajících
bonusů pro malé a střední podniky;

14. chápe, že odpovídající provozní podpora pro regiony, které jsou trvale znevýhodněny
přírodními nebo demografickými podmínkami, je vhodný způsob, jak doplnit investiční 
podporu v těchto regionech, a vítá flexibilitu, která je členským státům v této oblasti 
umožněna;

15. očekává, že Komise zváží povolení odpovídajících doplňujících částek provozní podpory
regionům, které jsou znevýhodněny přírodními, zeměpisnými nebo demografickými 
podmínkami;

16. vítá, že Komise stanovila skutečný maximální rozdíl v podpoře pro méně podporované 
regiony, které mají pozemní hranici s více podporovaným regionem, aniž by se snížily 
limity pro podporu více podporovaných oblastí;

17. oceňuje, že Komise dává členským státům možnost poskytovat značné dodatečné objemy 
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regionální státní podpory malým a středním podnikům;

18. je přesvědčen, že také pokyny pro horizontální pomoc musí řádně zohlednit územní 
rozdíly, aby nebyly ohroženy cíle soudržnosti;

19. naléhavě proto žádá Komisi, aby dodatečně zvýšila limit objemu státní podpory tak, aby 
zahrnula regionální složku ve prospěch chudších regionů v případě státní podpory 
přidělované na základě nových pokynů pro horizontální podporu. Tento bonus podpory 
pro horizontální podporu by měl být rozlišen tak, aby odpovídal kategorizaci výše 
regionální pomoci uvedené v § 41 až 46 návrhu pokynů pro regionální podporu;

20. podporuje definici počáteční investice navrhovanou Komisí a zejména odlišení 
uznatelných nákladů mezi malými a středními podniky a velkými společnostmi, jak je 
uvedeno v současném § 31 návrhu pokynů pro regionální podporu;

21. vítá, že Komise uznává, že forma regionální podpory může být proměnlivá, a žádá Komisi 
o provedení předběžného vyhodnocení toho, jaký typ státní podpory se jeví jako 
nejpřínosnější pro regionální rozvoj a omezení rizik narušujících hospodářskou soutěž;

22. vítá záměr Komise vyžadovat, aby vhodná nehmotná aktiva musela zůstat v regionu 
způsobilém k podpoře, což bude zajištěno četnými podmínkami uvedenými v § 53 návrhu 
pokynů na léta 2007 – 2013;

23. vítá skutečnost, že dočasná, klesající provozní podpora bude nadále povolena pro regiony, 
na něž se vztahuje čl. 87 odst. 3 písm. a), za podmínky, že bude určena na jasně 
definované překážky regionálního rozvoje a bude přiměřená;

24. vítá skutečnost, že provozní podpora v oblasti dopravy bude v okrajových regionech 
a v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva nadále povolena, pokud bude odpovídat 
určitým objektivním kritériím stanoveným v § 79 návrhu pokynů;

25. navrhuje, aby provozní podpora byla také za určitých podmínek selektivně povolena 
regionům, které jsou vážně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými
podmínkami, jako např. nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotu obyvatelstva
a ostrovní, příhraniční a horské regiony;

26. vítá, že Komise zavedla maximální procentní podíl celkové částky státní podpory 
poskytované na určité nehmotné investiční projekty velkých společností, aby se omezila 
maximální výše jejich financování vzhledem k celkové investici;

27. zdůrazňuje, že obecný požadavek pokračování investic podporovaných formou státní 
pomoci v konkrétních regionech by měl odpovídat požadavkům na strukturální fondy;

28. vítá, že povinnost pokračovat v investování v regionech byla stanovena na obecné úrovni 
na minimálně 5 let a že se k ní přistupuje s jistou flexibilitou s tím, že se nebrání 
přemístění podniků nebo vybavení, které během těchto pěti let vzhledem k rychlým 
technickým změnám již zastaralo, pokud je ekonomická činnost v příslušném regionu
zachována;
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29. bere na vědomí, že členské státy mohou v případě malých a středních podniků toto pětileté 
období pro zachování investice nebo vytvořených pracovních míst zkrátit, a to až na tři 
roky;

30. naléhavě žádá Komisi, aby stanovila podrobná pravidla pro navracení podpory 
v případech, kdy tyto povinnosti nebudou plněny;

31. zdůrazňuje, že by se ke všem hospodářským odvětvím mělo přistupovat stejně a že musí 
být řádně dodržována koherence mezi všemi příslušnými právními nástroji;

32. vítá, že Komise hodlá z důvodu zjednodušení a zprůhlednění zahrnout ustanovení
víceodvětvového rámce 2002 do pokynů pro regionální podporu na období 2007 – 2013;

33. varuje, že návrh Komise použít hrubou výši grantů jako základ pro stanovení 
maximálního procentního podílu podpory (na rozdíl od předchozího období, kdy byly 
zohledněny různé systémy zdanění za použití vzorce ekvivalentu čistého grantu (NGE),) 
může zvětšit rozdíly mezi podporou, kterou mohou získat podniky v regionech různých 
členských států bez ohledu na kritéria soudržnosti;

34. naléhavě žádá Komisi, aby nadále používala vzorec NGE pro výpočet skutečného dopadu
státní podpory na regionální rozvoj;

35. vítá záměr Komise rozšířit blokové výjimky z povinnosti předchozího oznámení na 
transparentní formy regionální investiční podpory a doporučuje, aby limity pro blokové 
výjimky zohlednily inflaci;

36. očekává, že Komise zjednoduší a zprůhlední pravidla pro blokové výjimky, ale že také 
zavede vhodný kontrolní mechanismus pro předcházení zneužití blokových výjimek;

37. oceňuje záměr Komise zvýšit průhlednost regionální státní podpory v rozšířené Unii 
a podporuje snadný přístup všech zúčastněných stran k plnému textu všech platných 
systémů regionální podpory v EU;

38. děkuje Komisi, že během konzultačního období vzala v úvahu názory Evropského 
parlamentu, což vedlo k vypracování návrhu pokynů, na nějž se odkazuje v tomto 
usnesení;

39. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.
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