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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de betekenis van rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale 
ontwikkeling
(2004/2255(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpmededeling van de Europese Commissie betreffende richtsnoeren 
inzake nationale regionale steunmaatregelen in de periode 2007-2013,

– gezien het 'non-paper' van de diensten van het Directoraat-generaal Concurrentie van de 
Europese Commissie dat tijdens een eerste multilaterale bijeenkomst met deskundigen uit 
de lidstaten ter discussie werd voorgelegd,

– gelet op artikel 87, lid 3 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 158 van het EG-Verdrag,

– gezien de mededeling van de Commissie – Derde verslag over de economische en sociale 
cohesie (COM(2004)0107),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over het Derde verslag over de
economische en sociale cohesie1,

– gezien de doelstellingen van de Lissabon-strategie,

– gezien de conclusies van de Europese Raden van Barcelona en Göteborg, en in het 
bijzonder de bepalingen volgens welke de lidstaten akkoord gingen om het niveau van 
overheidssteun in de Europese Unie te verlagen door de steun te beperken tot 
doelstellingen van communautair belang, met inbegrip van economische en sociale 
samenhang,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2005),

A. overwegende dat cohesie- en overheidssteunmaatregelen complementair zijn, en de 
structuurfondsregelgeving en de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen zo 
consequent mogelijk zouden moeten zijn,

B. overwegende dat overheidssteunmaatregelen de economische, sociale en territoriale 
samenhang binnen de Europese Unie beïnvloeden,

C. overwegende dat de meeste lidstaten hun overheidssteun hebben verlaagd en deze 
conform de EU-strategie meer op horizontale doelstellingen hebben gericht, ombuiging 
naar cohesiedoelstellingen is minder evident aangezien de regionale steunmaatregelen zijn 
afgenomen, 

  
1 PB C 104 E/2004.
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D. overwegende dat de cohesiedoelstelling moet worden ondersteund door de territoriale 
dimensie te versterken,

E. overwegende dat bij regionale overheidssteun ter bevordering van de economische 
ontwikkeling van bepaalde achtergestelde gebieden rekening moet worden gehouden met 
de noodzaak tot een relevante stijging van het strategisch-economisch 
concurrentievermogen van de desbetreffende regio,

F. overwegende dat de Commissie bij de beoordeling van de effecten van regionale 
overheidssteunmaatregelen ook met de totale overheidssteun (per inwoner) in een 
welbepaalde regio rekening zou moeten houden,

G. overwegende dat slechts ongeveer 10 % van alle overheidssteun door de richtsnoeren 
inzake regionale steunmaatregelen wordt geregeld, maar dat overheidssteun niettemin een 
positieve stimulans voor de economische ontwikkeling in een minder begunstigde regio 
kan betekenen,

H. overwegende dat de toekenning van overheidssteun volledig transparant zou moeten zijn 
zodat steun een billijk instrument voor een evenwichtige regionale ontwikkeling kan zijn, 
en opdat de impact van overheidssteun zou kunnen worden geanalyseerd en de toepassing 
van het beginsel "meer waar voor je geld" mogelijk wordt,

I. overwegende dat bij de bepaling van de criteria en de beoordeling van de effecten van 
overheidssteun, met inbegrip van de in totaal aan een bepaalde regio toegekende steun,
een aantal verschillende gesofisticeerde en nauwkeurige indicatoren van regionale 
ontwikkeling en concurrentievermogen zou moeten worden gehanteerd,

J. overwegende dat de verstrekte regionale steun in de eerste plaats de groei moet 
bevorderen en banen moet scheppen,

1. verwelkomt de ontwerpmededeling van de Commissie over de richtsnoeren inzake 
nationale regionale steunmaatregelen in de periode 2007-2013, die wil helpen bij de 
ontwikkeling van de meest achtergestelde gebieden;

2. is van mening dat op basis van het billijkheidsbeginsel de plafonds van de steun in de 
eerste twee categorieën van artikel 87, lid 3, onder a) in de nieuwe 
programmeringsperiode dezelfde zouden moeten zijn als in de vorige periode (2000-
2006);

3. verwelkomt het feit dat aan de ultraperifere regio’s automatisch de status van steungebied, 
zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), wordt toegekend, waarbij speciale aandacht aan 
de bijzondere regionale omstandigheden moet worden besteed;

4. benadrukt het belang van alle dimensies van cohesie en wil dat de nodige aandacht wordt 
geschonken aan plattelandsgebieden, gebieden in een industriële overgangsfase en regio’s 
die met ernstige en aanhoudende natuurlijke of demografische belemmeringen te kampen 
hebben, zoals de meest noordelijke regio’s met een geringe bevolkingsdichtheid, eilanden, 
grensgebieden en bergen; 
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5. verwelkomt het feit dat regio’s waarop de statistische effecten van de uitbreiding een 
invloed hebben, de status van steungebied, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), 
behouden, waarom reeds is verzocht in zijn bovenvermelde resolutie over het Derde 
verslag over de economische en sociale cohesie, en dat ze tot ten minste 30 december 
2009 dezelfde behandeling krijgen als de behandeling die conform de algemene 
voorschriften voor structuurfondsen en cohesiefondsen aan convergentieregio’s wordt 
gegeven;

6. spreekt zijn steun uit voor het voornemen van de Commissie om de situatie van de regio’s 
waarop de statistische effecten van de uitbreiding een invloed hebben, in 2009 te herzien, 
en wil dat hun status van steungebied, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a),
behouden blijft als hun economische situatie (bepaald aan de hand van het gemiddelde 
BBP in de EU) in vergelijking met 2006 niet is verbeterd;

7. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de werkgelegenheidscijfers te 
gebruiken als extra indicator waarmee de lidstaten krachtens artikel 87, lid 3, onder c) 
kunnen bepalen welke gebieden in aanmerking komen;

8. verwelkomt de extra krachtens artikel 87, lid 3, onder c) voor de status van steungebied in 
aanmerking komende gebieden, wat volgens de door de Commissie vastgestelde nationale 
plafonds neerkomt op 6,7 % van de bevolking van de 25 landen van de Gemeenschap, 
waarbij ook rekening is gehouden met verschillen in de werkloosheidsgraad tussen de 
gebieden;

9. benadrukt nogmaals dat alle regionale steun die krachtens artikel 87, lid 3, onder c) bij 
wijze van afwijking wordt verstrekt, deel moet uitmaken van een samenhangend en 
geïntegreerd regionaal beleid van de lidstaten;

10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten van de regio’s door 
toepassing van het partnerschapsbeginsel in staat zijn voorrang te verlenen aan 
investeringsprojecten die van bijzonder belang zijn voor hun regio’s, zoals in de 
ontwerprichtsnoeren is beschreven;

11. verwelkomt het voornemen van de Europese Commissie om in een bijkomend vangnet te 
voorzien dat ervoor zorgt dat geen enkele lidstaat meer dan 50 % van de tijdens de periode 
2000-2006 gedekte bevolking verliest;

12. merkt, vooral met het oog op de geleidelijke afname van regio’s waarop de statistische 
effecten van de uitbreiding een invloed hebben, op dat de regionale economische 
indicatoren drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe richtsnoeren voor regionale 
steun moeten worden herzien en dat de regio’s op basis hiervan eventueel in een andere 
categorie van steunverlening moeten worden ingedeeld;

13. is tevreden over het voorstel van de Commissie om lidstaten toe te staan regionale 
overheidssteun te gebruiken om specifieke economische problemen aan te pakken, met 
inbegrip van gelokaliseerde regionale verschillen onder het NUTS III-niveau, die tot 
uiting komen in lagere BBP’s, een hogere werkloosheid of andere erkende economische 
indicatoren, door hun de mogelijkheid te bieden om ook aan grote bedrijven 
overheidssteun te verstrekken; verwelkomt in dit opzicht de toekenning van relevante 
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bonussen voor KMO’s;

14. begrijpt dat passende operationele hulp voor regio’s met aanhoudende natuurlijke of 
demografische belemmeringen een geschikte manier is om de investeringssteun in deze 
regio’s aan te vullen en verwelkomt de op dit gebied aan de lidstaten geboden flexibiliteit;

15. verwacht dat de Commissie zal overwegen passende aanvullende operationele steun te 
bieden aan regio’s die met natuurlijke, geografische of demografische nadelen te kampen 
hebben;

16. verwelkomt het feit dat de Commissie een effectief maximumverschil in steun heeft 
vastgesteld voor minder gesteunde regio’s die aan een meer gesteunde regio grenzen, 
zonder dat ze de plafonds van de steun in de meer gesteunde gebieden verlaagt;

17. waardeert het feit dat de Commissie lidstaten de mogelijkheid biedt aanzienlijke extra 
bedragen aan regionale overheidssteun aan KMO’s te geven;

18. is van mening dat ook bij de richtsnoeren inzake horizontale steun terdege rekening moet
worden gehouden met territoriale verschillen teneinde de cohesiedoelstellingen niet in 
gevaar te brengen;

19. dringt er daarom bij de Commissie op aan om, indien overheidssteun op basis van de 
nieuwe horizontale richtsnoeren inzake steun wordt verstrekt, het plafond van de omvang 
van de overheidssteun verder te verhogen door hierin een regionale component ten 
voordele van armere regio’s op te nemen; deze extra horizontale steun moet worden 
gedifferentieerd overeenkomstig de categorie van de omvang van de regionale hulp zoals 
in paragraaf 41 t/m 46 van de ontwerprichtsnoeren inzake regionale steun is beschreven;

20. ondersteunt de door de Commissie voorgestelde definitie van eerste investering en met 
name de differentiëring tussen de in aanmerking komende uitgaven van KMO’s enerzijds 
en van grote bedrijven anderzijds, zoals in paragraaf 31 e.v. van de ontwerprichtsnoeren 
inzake regionale steun is beschreven;

21. verwelkomt het feit dat de Commissie erkent dat de vorm van regionale steun variabel kan 
zijn en verzoekt de Commissie een studie te laten uitvoeren om te achterhalen welk type 
overheidssteun de regionale ontwikkeling het meeste ten goede komt en de concurrentie
het minste verstoort;

22. verwelkomt de voorgenomen eis van de Commissie dat de beschikbare immateriële activa 
binnen de desbetreffende begunstigde regio moeten blijven, wat wordt verzekerd door een 
aantal in paragraaf 53 van de ontwerprichtsnoeren 2007-2013 beschreven voorwaarden;

23. verwelkomt het feit dat tijdelijke en afnemende operationele steun in steungebieden, zoals 
in artikel 87, lid 3, onder a) is beschreven, mogelijk blijft op voorwaarde dat de steun op 
vastomlijnde regionale ontwikkelingsknelpunten gericht is en proportioneel is;

24. verwelkomt het feit dat operationele steun voor de vervoersector in ultraperifere regio’s en 
regio’s met een geringe bevolkingsdichtheid mogelijk blijft op voorwaarde dat deze aan 
bepaalde, in paragraaf 79 van de ontwerprichtsnoeren vastgelegde objectieve criteria 



PR\584230NL.doc 7/8 PE 359.940v02-00

NL

voldoet;

25. raadt aan operationele steun ook selectief en onder bepaalde voorwaarden toe te laten voor 
regio’s die met ernstige en aanhoudende natuurlijke of demografische belemmeringen te 
kampen hebben, zoals de meest noordelijke regio’s met een geringe bevolkingsdichtheid, 
eilanden, grensgebieden en bergen;

26. verwelkomt het feit dat de Commissie een maximumpercentage van de globale 
overheidssteun aan bepaalde immateriële investeringsprojecten voor grote bedrijven
voorbehoudt om de maximumsubsidiëring ten opzichte van de totale investering te 
beperken;

27. benadrukt dat de algemene vereiste om de investering in bepaalde regio’s door 
overheidssteun in stand te houden met de structuurfondsvereisten zou moeten 
overeenkomen;

28. verwelkomt de algemeen vastgelegde verplichting om investeringen in de regio ten minste 
5 jaar in stand te houden, alsmede het feit dat deze flexibel genoeg is om de vervanging 
van een binnen deze periode van 5 jaar als gevolg van de technologische vooruitgang 
verouderde fabriek of installatie mogelijk te maken op voorwaarde dat de economische 
activiteit in de betrokken regio behouden blijft;

29. neemt nota van de mogelijkheid die lidstaten hebben om deze periode van vijf jaar voor 
het behoud van een investering of van geschapen banen voor KMO’s tot een minimum 
van drie jaar terug te brengen;

30. dringt er bij de Commissie op aan gedetailleerde regels voor steunrecuperatie vast te 
leggen, ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen;

31. benadrukt dat alle economische sectoren gelijk behandeld moeten worden en dat de 
samenhang tussen alle relevante wettelijke instrumenten goed moet worden gehandhaafd;

32. verwelkomt het voornemen van de Commissie om ter wille van vereenvoudiging en 
transparantie de bepalingen van het multisectoraal kader 2002 (MSF-2002) in de 
richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen in de periode 2007-2013 op te nemen;

33. waarschuwt dat het voorstel van de Commissie om het maximale steunpercentage op het 
brutosubsidie-equivalent te baseren (in tegenstelling tot de vorige periode waarin via het 
nettosubsidie-equivalent (NSE) met de verschillende belastingsystemen rekening werd 
gehouden), de verschillen in mogelijke steun voor ondernemingen in regio’s van 
verschillende lidstaten kan vergroten en geen rekening houdt met cohesiecriteria;

34. dringt er bij de Commissie op aan een manier te bedenken om de NSE-berekening te 
blijven gebruiken om de daadwerkelijke impact van overheidssteun op de regionale 
ontwikkeling te berekenen;

35. juicht het voornemen van de Commissie toe om voor transparante vormen van regionale 
investeringssteun de groepsvrijstellingen van voorafgaande kennisgeving uit te breiden en 
beveelt aan dat de plafonds voor groepsvrijstellingen met de inflatie rekening zouden 
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houden;

36. verwacht dat de Commissie de regels voor groepsvrijstellingen eenvoudig en doorzichtig 
zal maken, maar een passend controlemechanisme ter voorkoming van misbruik van 
groepsvrijstellingen zal invoeren;

37 stelt het op prijs dat de Commissie voornemens is de transparantie van regionale 
overheidssteun in een uitgebreide Unie te verbeteren en pleit voor gemakkelijke toegang 
van alle belanghebbende partijen tot de volledige tekst van alle relevante regionale 
steunregelingen in de EU;

38. waardeert het feit dat de Commissie rekening heeft gehouden met de beschouwingen van 
het Europees Parlement tijdens de raadplegingsperiode, wat tot de uitwerking van de in 
deze resolutie aangehaalde ontwerprichtsnoeren heeft geleid;

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Comité van de Regio’s.


