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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közvetlen állami támogatás a regionális fejlesztés eszközeként betöltött szerepéről
(2004/2255(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bizottságnak a 2007-2013-as nemzeti regionális támogatásokra 
vonatkozó iránymutatásokkal kapcsolatos közleménytervezetére,

– tekintettel az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának nemhivatalos, a 
tagállamok szakértőivel folytatandó első multilaterális megbeszélést előkészítő 
dokumentumára,

– tekintettel az EK-Szerződés 87. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 158. cikkére,

– tekintettel a Bizottság – A gazdasági és szociális kohézióról szóló 3. jelentés című 
közleményére  (COM(2004) 0107),

– tekintettel a gazdasági és szociális kohézióról szóló 3. jelentésre vonatkozó, 2004. április 
22-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseire,

– tekintettel az Európai Tanács barcelonai és göteborgi következtetéseire, különösen 
tekintettel azokra a rendelkezésekre, amelyek értelmében a tagállamok az állami 
támogatások szintjének az Európai Unióban való csökkentéséről állapodtak meg, olyan 
közös érdekekre korlátozva őket, mint a gazdasági és társadalmi kohézió,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2005),

A. mivel a kohéziós politikák és az állami támogatások kiegészítik egymást és a strukturális 
alapra vonatkozó szabályozásoknak és a regionális támogatásokra vonatkozó 
iránymutatásoknak a lehető legnagyobb összhangban kell lenniük egymással,

B. mivel az állami támogatások hatással vannak az Európai Unió gazdasági, szociális és 
területi kohéziójára,

C. mivel a legtöbb tagállam csökkentette az állami támogatásokat és az EU stratégiájával 
összhangban a horizontális célkitűzések irányába alakította őket, a kohéziós célkitűzések 
felé való átalakítás kevésbé nyilvánvaló, hisz a regionális támogatások csökkentek.

D. mivel a kohéziós célkitűzést a területi dimenzió megszilárdítása által kellene megerősíteni,

  
1 HL C 104. E/2004.
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E. mivel a bizonyos, hátrányt szenvedő térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására 
hivatott regionális állami támogatásoknak figyelembe kell venniük a szóban forgó régió 
stratégiai gazdasági versenyképessége megfelelő növelésének szükségességét,

F. mivel a Bizottságnak a regionális állami támogatások vizsgálatakor figyelembe kell 
vennie az egyes régiók állami támogatásának (egy főre jutó) teljes összegét,

G. mivel a regionális támogatásokról szóló iránymutatások az állami támogatások csupán 
10%-át szabályozzák, az állami támogatások serkenthetik a lemaradt régiók gazdasági 
fejlődését

H. mivel az állami támogatások odaítélésének teljesen átlátható módon kell történnie, annak 
érdekében, hogy méltányos módon szolgálja a kiegyensúlyozott regionális fejlesztést és az 
állami támogatások hatásvizsgálatával lehetővé váljon a „jobb ár-érték arány” elv,

I. mivel számos összetett és pontos, a regionális fejlesztést és a versenyképességet mérő 
mutatószámot kell használni az állami támogatások kritériumai megállapításakor, 
valamint hatásának elemzésekor, ideértve az egy bizonyos régiónak nyújtott támogatás 
teljes összegét,

J. mivel a növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása a regionális támogatás 
odaítélésének legfontosabb célja,

1. üdvözli a Bizottságnak a 2007-2013-ig terjedő időszak nemzeti regionális támogatásaira 
vonatkozó útmutatásokkal kapcsolatos közleménytervezetét, ami segíteni szándékozik a 
legelőnytelenebb helyzetben lévő régiók fejlődését;

2. meggyőződése, hogy – az igazságosság elve alapján – a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában szereplő, az első két kategóriába tartozó régiók támogatásának felső 
határértékének a 2000-2006-os időszakhoz képest változatlannak kell maradnia az új 
programozási időszakban;

3. üdvözli, hogy a legkülső régiók automatikusan megkapják a 87. cikk (3) bekezdésének a) 
pontjában szereplő státuszt, és különleges figyelmet kell szentelni ezen régiók sajátos 
regionális körülményeinek;

4. hangsúlyozza a kohézió minden dimenziójának fontosságát, és kéri, hogy megfelelő 
figyelmet szenteljenek a vidéki területeknek, az olyan területeknek, amelyekre hatást 
gyakorol az ipar átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és folyamatos 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon alacsony 
népsűrűségű, legészakabbra fekvő területek, valamint szigeti, határokon átnyúló és helyi 
régiók;

5. üdvözli, hogy az ún. statisztikai hatással szembesülő régiók megtartják a 87. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában szereplő státuszukat, amelyet már a gazdasági és szociális 
kohézióról szóló 3. jelentésről szóló, fent említett állásfoglalásában is kérelmeztünk, és 
ami legalább 2009. december 31-ig ugyanazt a bánásmódot biztosítja számukra, mint amit 
a konvergenciacél-régiók számára, a Strukturális és Kohéziós Alapok általános 
rendelkezései szerint;
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6. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy 2009-ben felülvizsgálja a statisztikai hatásnak 
kitett régiók helyzetét és kéri, hogy tartsák meg a 87. cikk (3) bekezdése a) pontjának 
megfelelő státuszukat, amennyiben gazdasági helyzetük nem javult 2006-hoz képest az 
EU átlag-GDP-je tekintetében;

7. értékeli, hogy a Bizottság segédmutatóként fel szándékozik használni a foglalkoztatási 
rátát, annak érdekében, hogy a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján 
meghatározhatók legyenek a jogosult területek;

8. üdvözli a támogatásra jogosult területeknek a 87. cikk (3) bekezdés c) pontja hatálya alá 
való további besorolását – az ilyen státusszal rendelkezők a 25 tagú EU lakosságának 
6,7%-át teszik ki a Bizottság által meghatározott, az egyes országokra vonatkozó 
plafonértékeknek megfelelően –, ami figyelembe veszi a munkanélküliség régiók közti 
változatait is;

9. ismételten hangsúlyozza, hogy a 87. cikk (3) bekezdése c) pontja szerinti eltérésbe tartozó 
regionális támogatásoknak a tagállamok regionális politikája koherens és integrált 
részének kell lenniük;

10. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a régiók megfelelő hatóságai a partnerségi elv 
alkalmazása által képesek legyenek prioritásokat felállítani az olyan befektetési projektek 
között, amelyek régióik legfőbb érdekében állnak az iránymutatás-tervezetben foglaltak 
szerint;

11. üdvözli, hogy az Európai Bizottság egy további biztonsági hálót szándékozik alkalmazni 
annak biztosítása érdekében, hogy egyik tagállam lakosságából se kerüljön ki 50%-nál 
több e státuszból a 2000-2006-os időszakban;

12. megjegyzi, különösen a statisztikai hatás által érintett régiókra alkalmazandó átmeneti 
időszak céljaira (phase-out), hogy a regionális támogatási iránymutatások életbe lépését 
követően a regionális gazdasági mutatókat háromévenként felül kell vizsgálni, hogy a 
régiókat a támogatás intenzitása alapján különböző kategóriákba lehessen újra besorolni, 
ha szükséges;

13. a Bizottság azon javaslatával kapcsolatos elégedettségének ad hangot, amely lehetővé 
teszi a tagállamok számára a regionális állami támogatások használatát bizonyos 
gazdasági problémák kezelésére azáltal, hogy lehetővé teszi számukra nagyobb állami 
támogatások nyújtását nagyobb vállalatok számára is, ideértve a NUTS III szintje alatti 
lokalizált regionális egyenlőtlenségeket, amit az alacsonyabb GDP, a magasabb 
munkanélküliség vagy más elismert gazdasági indikátor jelez; üdvözli ebben az 
összefüggésben a KKV-k számára a megfelelő bónuszok használatát;

14. megérti, hogy a kellő működési támogatás a folyamatos természeti vagy demográfiai 
hátrányokkal rendelkező régiók számára a megfelelő módszer a a befektetési támogatás 
kiegészítésére ezekben a régiókban és üdvözli a tagállamok által e területen felajánlott 
rugalmasságot;

15. elvárja, hogy a Bizottság fontolja meg további megfelelő összegű működési támogatás 
engedélyezését a természeti, földrajzi vagy demográfiai nehézségekkel küzdő régiók 
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számára;

16. üdvözli, hogy a Bizottság hatékony maximális támogatáskiegyenlítést állított fel a kevésbé 
támogatott régiók számára, amelyek egy jobban segített régióval közös határral 
rendelkeznek, anélkül, hogy csökkentette volna a jobban támogatott területek 
plafonértékeit;

17. értékeli, hogy a Bizottság megadja a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy jelentős 
összegű, kiegészítő regionális állami támogatásokat adhatnak a KKV-knek;

18. meggyőződése, hogy a horizontális támogatási iránymutatónak is figyelembe kell vennie a 
területi különbségeket, annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a kohéziós 
célkitűzéseket;

19. sürgeti ezért a Bizottságot, hogy növelje tovább az állami támogatások felső határát a 
regionális összetevő belefoglalása érdekében a szegényebb régiók segítésére az új 
horizontális támogatási iránymutatók alapján nyújtott állami támogatás esetén. Ezt a 
horizontális támogatás-bónuszt differenciálni kell a regionális támogatás mértéke 
kategorizálásának megfelelően a regionális támogatásról szóló iránymutatás-tervezet (41)-
(46) bekezdésében foglalt módon;

20. támogatja a kezdeti befektetés Bizottság által javasolt meghatározását, különösen az 
elfogadható kiadások differenciálását a KKV-k és a nagy vállalatok között a regionális 
támogatásról szóló iránymutatás-tervezet (31) bekezdésében és az azt következő 
részekben foglalt módon;

21. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, hogy a regionális támogatás formája változatos lehet 
és kéri a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt annak vizsgálatára, hogy melyik állami 
támogatás tűnik a leghasznosabbnak a regionális fejlesztés számára és melyik hordja 
magában a legkisebb kockázatot a verseny torzítására;

22. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy megköveteli, hogy a feltételeknek megfelelő 
immateriális javaknak a jogosult régión belül kell maradniuk, amit számos, a 2007-2013-
as iránymutatás-tervezet (53) bekezdésében lefektetett feltétel biztosítja;

23. üdvözli, hogy az ideiglenes és csökkenő működési támogatást továbbra is engedélyezik a 
87. cikk (3) bekezdésének a) pontjába tartozó régiók számára, feltéve, hogy világosan 
meghatározott regionális fejlesztési problémák megoldását célozza és arányos;

24. üdvözli, hogy a közlekedési működési támogatások továbbra is engedélyezettek a legkülső 
régiók és az alacsony népsűrűségű régiók számára, ha megfelelnek bizonyos, az 
iránymutatás-tervezet (79) bekezdésekben meghatározott objektív feltételeknek;

25. javasolja, hogy a működési támogatást engedélyezzék szelektív módon, bizonyos 
feltételek teljesülése esetén az olyan területek számára, amelyekre hatást gyakorol az ipar 
átalakulása, valamint azoknak a régióknak, amelyek súlyos és folyamatos természeti vagy 
demográfiai hátrányokkal rendelkeznek, mint például a nagyon alacsony népsűrűségű 
területek, valamint szigeti, határokon átnyúló és helyi régiók;
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26. üdvözli, hogy a Bizottság bizonyos nem fizikai jellegű beruházások állami támogatása 
esetében bevezet egy maximális százalékos határértéket a nagyvállalatok számára, azért, 
hogy korlátozza a támogatás teljes beruházáshoz viszonyított maximális értékét;

27. hangsúlyozza, hogy a bizonyos régiókban az állami támogatás által támogatott befektetés 
fenntartási követelményének összhangban kell lennie a strukturális alapok 
követelményeivel;

28. üdvözli, hogy a régiókon belül a befektetések fenntartásának kötelezettségét minimum 
ötéves időszakban állapították meg és hogy rugalmasan kezelik azt oly módon, hogy nem 
akadályozzák meg az ezen 5 év alatt a gyors technológiai változás miatt elavulttá vált 
géppark vagy felszerelés cseréjét, amennyiben a szóban forgó régióban tovább folyik a 
gazdasági tevékenység;

29. tudomásul veszi a tagállamok azon lehetőségét, hogy KKV-k esetében csökkenthetik ezen 
ötéves időszakokat egy befektetés fenntartása vagy munkahelyteremtés céljából minimum 
három évre;

30. sürgeti a Bizottságot, hogy részletekbe menően szabályozza a támogatások visszafizetését 
a kötelezettségek be nem tartása esetén;

31. hangsúlyozza, hogy minden gazdasági ágazatot egyenlően kell kezelni és minden idevágó 
jogi eszköz közt fenn kell tartani a megfelelő koherenciát;

32. üdvözli, hogy a Bizottság az egyszerűsítés és az átláthatóság érdekében integrálni kívánja 
a 2002-es multiszektorális keretet (MSF-2002) a 2007-2013-as időszakra vonatkozó 
regionális iránymutatásokba;

33. figyelmeztet arra, hogy a Bizottság javaslata, mely a maximális támogatási arányt a bruttó 
támogatási szintre alapozza (ellentétben a megelőző időszakkal, amikor a különböző 
adózási rendszereket vették figyelembe a nettó támogatási egyenérték (NGE) formula 
segítségével), növelheti a különbséget azon támogatások között, amelyeket a kohéziós 
kritériumokat figyelmen kívül hagyó vállalatok kaphatnak a különböző tagállamok 
régióiban;

34. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a nettó támogatási egyenérték (NGE) formula 
használatának módozatait a regionális fejlesztésre irányuló állami támogatás tényleges 
hatásának kiszámítására;

35. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy kiterjeszti a az előzetes bejelentés alóli 
csoportos mentességet a regionális befektetési támogatások átlátható formáira, és 
javasolja, hogy a csoportos mentesség felső határainál vegyék tekintetbe az inflációt;

36. elvárja, hogy a Bizottság fogalmazzon meg egyszerű és átlátható szabályokat a csoportos 
mentességekre, de egyúttal vezessen be egy megfelelő ellenőrző mechanizmust a 
csoportos mentességekkel való visszaélések megelőzésére;

37 örömmel veszi a Bizottság azon szándékát, hogy növeli a regionális állami támogatás 
átláthatóságát a kibővített Unióban és támogatja, hogy minden fél könnyen férjen hozzá az 
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EU összes hatályos regionális támogatási programjának teljes szövegéhez;

38. köszönetet mond a Bizottságnak azért, hogy figyelembe vette az Európai Parlament 
véleményét a konzultációs időszakban, ami az ezen állásfoglalásban hivatkozott 
iránymutatás-tervezet kidolgozásához vezetett;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának.


