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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den direkte statsstøttes rolle som redskab for regionaludvikling
(2004/2255(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens udkast til meddelelse om retningslinjer for statsstøtte med 
regionalt sigte for perioden 2007-2013,

– der henviser til Kommissionens uofficielle dokument fra Generaldirektoratet for 
Konkurrence til drøftelse på et indledende multilateralt møde med eksperter fra 
medlemsstaterne,

– der henviser til EF-traktatens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 158,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om den tredje rapport om økonomisk og 
social samhørighed (KOM(2004)0107),

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om den tredje rapport om økonomisk og 
social samhørighed1,

– der henviser til Lissabon-strategiens målsætninger,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Barcelona og Göteborg, især 
medlemsstaternes beslutning om at mindske statsstøtten i EU og begrænse den til områder 
af fælles interesse, herunder økonomisk og social samhørighed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at samhørigheds- og statsstøttepolitikken supplerer hinanden, og at 
strukturfondsforordningerne og retningslinjerne for regionalstøtte bør være så ensartede 
som muligt,

B. der henviser til, at statsstøtte har indflydelse på den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i EU,

C. der henviser til, at de fleste medlemsstater har mindsket statsstøtten og rettet den mod 
horisontale mål i overensstemmelse med EU-strategien, men at fokuseringen på 
samhørighedsmål er blevet mindre tydelig, eftersom regionalstøtten er mindsket,

D. der henviser til at målet om samhørighed bør forbedres ved at styrke den territoriale 
dimension,

  
1 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 44.
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E. der henviser til, at regional statsstøtte, der sigter mod at fremme økonomisk udvikling i 
visse ugunstigt stillede områder, bør tage højde for behovet for forbedring af den 
strategiske økonomiske konkurrenceevne i den pågældende region,

F. der henviser til, at Kommissionen også bør tage højde for den samlede statsstøtte (pr. 
capita) i hver enkelt region ved vurderingen af statsstøttens virkninger,

G. der henviser til, at kun ca. 10 % af den samlede statsstøtte reguleres af retningslinjerne for 
regionalstøtte, og at statsstøtte ikke desto mindre kan stimulere den økonomiske udvikling 
i regioner, der har et udviklingsefterslæb,

H. der henviser til, at statsstøtten bør være fuldstændig gennemsigtig for at udgøre et 
hensigtsmæssigt instrument, der kan bidrage til en ligevægtig regional udvikling og 
fremme gennemførelse af konsekvensanalyser og dermed "give bedre værdi for pengene",

I. der henviser til, at der bør anvendes forskellige særlige og præcise indikatorer for den 
regionale udvikling og konkurrenceevnen ved fastsættelsen af kriterier og vurderingen af 
statsstøttens virkninger, herunder den samlede statsstøtte, der er tildelt en vis region,

J. der henviser til, at fremme af vækst og jobskabelse bør være det overordnede mål med 
tildelingen af regionalstøtte,

1. glæder sig over Kommissionens udkast til meddelelse om retningslinjer for statsstøtte med 
regionalt sigte for perioden 2007-2013, der sigter mod at fremme udviklingen af de 
dårligst stillede regioner;

2. mener, at for loftet for støtteintensitet i de første to regionskategorier i artikel 87, stk. 3, 
litra a), på grundlag af princippet om retfærdighed bør forblive på samme niveau i den nye 
programmeringsperiode som i den foregående periode 2000-2006;

3. glæder sig over, at regionerne i EU's yderste periferi automatisk er støtteberettigede i 
henhold til artikel 87, stk. 3, litra a), og mener, at der især bør tages hensyn til særlige 
regionale forhold;

4. understreger betydningen af alle aspekterne af samhørighed og anmoder om, at der især 
tages højde for landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces, og regioner, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de 
nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseområder og 
bjergområder;

5. glæder sig over, at regioner, der er ramt af den såkaldte statistiske effekt, i det mindste
indtil 30. december 2009 bevarer deres status i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a) samt i 
overensstemmelse med anmodningen i ovennævnte beslutning om den tredje rapport om 
økonomisk og social samhørighed, der giver dem samme status som regioner, der er 
omfattet af konvergensmålet i henhold til de generelle bestemmelser for strukturfondene 
og Samhørighedsfonden;

6. støtter, at Kommissionen vil vurdere situationen i de regioner, der er ramt af den 
statistiske effekt i 2009, og anmoder om, at de bevarer deres status som støtteberettigede i 
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henhold til artikel 87, stk. 3, litra a), hvis deres økonomiske situation ikke har forbedret 
sig, hvad angår BNP i forhold til EU-gennemsnittet i sammenligning med 2006;

7. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at anvende beskæftigelsesgraden som en 
støtteindikator for medlemsstaternes fastsættelse af, hvilke områder der er 
støtteberettigede i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c);

8. glæder sig over, at antallet af støtteberettigede områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 
3, litra c), er blevet forhøjet yderligere, således at disse områder nu dækker 6,7 % af 
befolkningen i EU-25 i overensstemmelse med det støtteloft, som Kommissionen har 
fastsat, og som tager højde for forskelle i arbejdsløsheden i de forskellige regioner;

9. bekræfter, at enhver form for regionalstøtte, der er omfattet af undtagelsen i artikel 87, stk. 
3, litra c), skal være en del af en sammenhængende og integreret regionalpolitik i 
medlemsstaterne;

10. anmoder Kommissionen om at sikre, at de kompetente myndigheder i regionerne får de 
nødvendige beføjelser, således at de gennem anvendelse af partnerskabsprincippet i 
overensstemmelse med retningslinjerne kan prioritere investeringsprojekter, der er af 
særlig interesse for deres region;

11. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at indføre et nyt sikkerhedsnet med 
henblik på at sikre, at der ikke er nogen medlemsstater, der mister mere end 50 % af 
befolkningen i perioden 2000-2006;

12. bemærker, at de regionale økonomiske indikatorer, navnlig for at mindske statistikkernes 
effekt på regionerne, tages op til evaluering hvert tredje år, efter at de nye retningslinjer 
for regionalstøtte er trådt i kraft; anbefaler, at regionerne på grundlag af denne evaluering 
inddeles i forskellige kategorier, hvad angår støtteintensitet;

13. er tilfreds med Kommissionens forslag om at tillade medlemsstaterne at anvende regional 
statsstøtte til at løse særlige økonomiske problemer, herunder konstaterede regionale 
forskelle under NUTS III-niveauet, der kommer til udtryk i lavere BNP, højere 
arbejdsløshed eller anerkende økonomiske indikatorer, ved at give dem muligheden for 
også at yde statsstøtte til store virksomheder; glæder sig i denne forbindelse over, at der 
kan ydes supplerende midler til små og mellemstore virksomheder;

14. mener, at hensigtsmæssig driftsstøtte til regioner med naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art er en passende måde at supplere investeringsstøtte på i disse 
regioner og glæder sig over den fleksibilitet, der tillades medlemsstaterne på dette område;

15. forventer, at Kommissionen vil overveje at yde hensigtsmæssig supplerende støtte til 
regioner med naturbetingede, geografiske eller demografiske handicap;

16. glæder sig over, at Kommissionen fastsætter forskellige differentierede effektive 
maksimumbeløb for regioner, som modtager et lavt støttebeløb, og som grænser op til 
regioner, der modtager mere støtte, uden at mindske støtteloftet for de områder, der 
modtager mere støtte;
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17. glæder sig over, at Kommissionen giver medlemsstaterne mulighed for at yde supplerende 
regional statsstøtte til små og mellemstore virksomheder;

18. mener, at retningslinjerne for den horisontale støtte bør tage højde for territoriale forskelle 
for ikke at sætte samhørighedsmålene på spil;

19. opfordrer Kommissionen til at hæve loftet for støtteintensitet for at inddrage et regionalt 
element til fordel for fattigere regioner, hvis der er tale om statsstøtte, der er tildelt på 
grundlag af de nye retningslinjer for den horisontale støtte; mener, at denne supplerende 
horisontale støtte bør differentieres i overensstemmelse med inddelingen af den regionale 
støtteintensitet jf. artikel 41-46 i udkastet til retningslinjer for regionalstøtte;

20. er enig i den definition af initialinvesteringer, som Kommissionen foreslår, og navnlig 
differentieringen af støtteberettigede udgifter mellem små og mellemstore virksomheder 
og store virksomheder i henhold til artikel 31 og ff. i udkastet til retningslinjer for 
regionalstøtte;

21. glæder sig over, at Kommissionen anerkender, at regionalstøttens form kan varieres, og 
anmoder Kommissionen om at gennemføre en undersøgelse med henblik på at vurdere, 
hvilken form for statsstøtte der er mest gavnlig for den regionale udvikling og indebærer 
mindst risiko for at fordreje konkurrencen;

22. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at kræve, at berettigede immaterielle 
aktiver bliver i den berettigede region, hvilket en række betingelser i artikel 53 i udkastet 
til retningslinjer for 2007-2013 skal sikre;

23. glæder sig over, at midlertidig og aftagende driftsstøtte fortsat vil være tilladt i regioner, 
der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a), hvis den er hensigtsmæssig og rettes mod klart 
definerede flaskehalse inden for regional udvikling;

24. glæder sig over, at driftsstøtte til transport fortsat vil være tilladt i de fjernest beliggende 
regioner og i regioner med lav befolkningstæthed, hvis den overholder bestemte objektive 
kriterier i henhold til artikel 79 i udkastet til retningslinjer;

25. foreslår, at driftsstøtte også i særlige tilfælde ydes til de regioner, der lider af alvorlige 
naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget 
tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder;

26. glæder sig over, at Kommissionen indfører en maksimal procentsats for den samlede 
statsstøtte, der ydes til særlige immaterielle investeringsprojekter i store virksomheder for 
at begrænse det maksimale støttebeløb i forhold til den samlede investering;

27. understreger, at det generelle krav om fortsatte investeringer ved tildeling af statsstøtte bør 
være i overensstemmelse med kravene til strukturfondene;

28. glæder sig over, at pligten til at fortsætte investeringer i regionerne er blevet fastsat til 
generelt at vare mindst fem år, og at der tillades fleksibilitet ved ikke at hindre udskiftning
anlæg eller udstyr, der er blevet forældet inden udgangen af denne femårsperiode på grund 
af den rivende teknologiske udvikling, under forudsætning af at den økonomiske aktivitet 
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bibeholdes i den pågældende region;

29. bemærker, at medlemsstaterne, hvad angår små og mellemstore virksomheder, kan
reducere denne femårsperiode til opretholdelse af en investering eller en opgave, der er 
beregnet til at vare mindst tre år;

30. opfordrer Kommissionen til at fastsætte præcise bestemmelser for opnåelse af støtte, hvis 
sådanne forpligtelser ikke overholdes;

31. understreger, at alle økonomiske sektorer bør behandles ens, og at der bør sikres en 
behørig sammenhæng mellem alle de relevante retlige instrumenter;

32. glæder sig over, at Kommissionen vil sikre forenkling og gennemsigtighed ved at 
integrere de multisektorale rammebestemmelser for 2002 i retningslinjerne for 
regionalstøtte for perioden 2007-2013;

33. gør opmærksom på, at Kommissionens forslag om at basere den maksimale procentsats på 
bruttotilskudsniveauet (i modsætning til forrige periode, hvor der via 
nettosubventionsækvivalenten blev taget højde for de forskellige skattesystemer) vil øge 
forskellen mellem de tilskud, der er tilgængelige for virksomheder, uden at tage hensyn til 
samhørighedskriteriet;

34. opfordrer Kommissionen til fortsat at anvende nettosubventionsækvivalenten med henblik 
på at vurdere statsstøttens reelle virkning på den regionale udvikling;

35. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at udvide bestemmelserne om fritagelse 
af visse kategorier fra kravet om forudgående meddelelse for at sikre gennemsigtige 
former for regional udviklingsstøtte; anbefaler, at loftet for fritagelse af visse kategorier 
tager højde for inflation;

36. forventer, at Kommissionen sikrer, at bestemmelserne om fritagelse af visse kategorier er 
enkle og gennemsigtige, og indfører en hensigtsmæssig kontrolmekanisme for at forhindre 
misbrug af disse bestemmelser;

37. sætter pris på, at Kommissionen har til hensigt at forbedre gennemsigtigheden, hvad angår 
den regionale statsstøtte i det udvidede EU, og går ind for, at alle de berørte parter skal 
have adgang til alle dokumenter i forbindelse med gældende regionalstøtteordninger;

38. takker Kommissionen for, at den har taget højde for Parlamentets overvejelser i løbet af 
høringsperioden, der førte til udarbejdelsen af det tidligere omtalte udkast til 
retningslinjer;

39. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Regionsudvalget.


