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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi neposredne državne pomoči kot orodju regionalnega razvoja
(2004/2255(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sporočila Komisije v zvezi s smernicami o državni regionalni 
pomoči za 2007–2013,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Evropske komisije služb Generalnega direktorata za 
konkurenco za razpravo na prvem večstranskem zasedanju z izvedenci iz držav članic,

– ob upoštevanju člena 87(3) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 158 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju sporočila Komisije – Tretje poročilo o ekonomski in socialni koheziji 
(KOM(2004)0107),

– ob upoštevanju resolucije z dne 22. aprila 2004 o Tretjem poročilu o ekonomski in 
socialni koheziji1,

– ob upoštevanju ciljev Lizbonske strategije,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta iz Barcelone in Göteborga in še zlasti določb,
na podlagi katerih se države članice strinjajo o zmanjšanju državne pomoči v Evropski 
uniji z njihovo omejitvijo na predmet skupnega interesa, vključno z ekonomsko in 
socialno kohezijo,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2005),

A. ker se kohezijske politike in politike državne pomoči med seboj dopolnjujejo in ker 
morajo biti uredbe o strukturnih skladih in smernice za regionalno pomoč čim bolj 
usklajene,

B. ker državne pomoči vplivajo na gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo znotraj EU,

C. ker je večina držav članic zmanjšala državno pomoč in jo preusmerila k horizontalnim 
ciljem v skladu s strategijo EU, je preusmeritev h kohezijskim ciljem manj očitna, odkar 
se je zmanjšala regionalna pomoč,

D. ker je treba kohezijske cilje spodbuditi z okrepitvijo ozemeljske razsežnosti,

E. ker mora regionalna državna pomoč, ki je usmerjena k spodbujanju gospodarskega 
razvoja nekaterih prikrajšanih območij, upoštevati potrebo po ustreznem povečanju 

  
1 UL C 104 E/2004.
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strateške gospodarske konkurenčnosti zadevne regije,

F. ker mora Komisija upoštevati tudi skupno vrednost državne pomoči (na prebivalca) v 
vsaki posamezni regiji pri vrednotenju učinkov regionalnih državnih pomoči,

G. ker le približno 10 % celotne državne pomoči urejajo smernice za regionalno pomoč, 
lahko državna pomoč kljub temu pozitivno spodbudi gospodarski razvoj v regiji, ki 
zaostaja,

H. ker mora biti državna pomoč v celoti pregledna, zato da predstavlja enakopraven 
instrument za uravnotežen regionalni razvoj in ponuja sredstva za izvajanje analize učinka
državne pomoči in s tem uresničuje načelo „boljše stroškovne učinkovitosti“,

I. ker se morajo uporabiti številni različni zapleteni in natančni kazalci regionalnega razvoja 
in konkurenčnosti ob postavljanju meril in vrednotenju učinkov državne pomoči, vključno 
s skupnim zneskom pomoči, dodeljene posamezni regiji,

J. ker bo spodbujanje rasti in ustvarjanja delovnih mest najpomembnejši cilj dodeljevanja 
državne pomoči.

1. pozdravlja osnutek sporočila Komisije o smernicah za državno regionalno pomoč za 
2007–2013, ki namerava pomagati pri razvoju najbolj prikrajšanih regij; 

2. verjame, da morajo na podlagi načela pravičnosti zgornje meje intenzivnosti pomoči iz 
prvih dveh kategorij člena 87(3)(a) v novem programskem obdobju ostati enake kot v 
prejšnjem obdobju 2000–2006;

3. pozdravlja, da morajo najbolj oddaljene regije samodejno prejeti status iz člena (87)(3)(a), 
medtem ko je treba upoštevati posebne regionalne okoliščine;

4. poudarja pomembnost vseh razsežnosti kohezije in zahteva, da se ustrezno upoštevajo 
podeželska območja, območja, na katera je vplival industrijski prehod, in regije, ki so 
prikrajšane zaradi znatnih in stalnih naravnih ter demografskih ovir, na primer 
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva, otoki, čezmejne in gorske regije;

5. pozdravlja, da regije statističnih učinkov ohranijo status območij iz člena 87(3)(a), kot je 
že zahtevano v zgoraj omenjeni resoluciji o Tretjem poročilu o ekonomski in socialni 
koheziji, za odobritev enakega ravnanja, kot tistega, ki velja za cilje konvergenčnih regij 
za strukturne in kohezijske sklade vsaj do 30. 12. 2009;

6. podpira namen Komisije, da leta 2009 pregleda razmere v regijah statističnih učinkov, in 
zahteva, da ohranijo status regije iz člena 87(3)(a), če se njihov gospodarski položaj ni 
izboljšal glede na povprečni BDP EU v primerjavi z letom 2006;

7. ceni, da namerava Komisija stopnjo zaposlenosti uporabiti kot kazalec podpore za 
območja, upravičena do pomoči, ki jih bodo določile države članice v skladu s členom 
87(3)(c);

8. pozdravlja dodatno razporeditev območij, upravičenih do dodelitve statusa iz člena 
87(3)(c), ki vključuje 6,7 % prebivalstva EU-25 glede na zgornje meje države, ki jih je 
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določila Komisija, ki upošteva tudi razlike v brezposelnosti med regijami;

9. ponovno potrjuje, da mora biti kakršna koli regionalna pomoč, za katero velja odstopanje 
v skladu s členom 87(3)(c), del skladne in celostne regionalne politike držav članic;

10. zahteva od Komisije, da zagotovi, da lahko pristojni organi regij z uporabo načela 
partnerstva dajejo prednost naložbenim projektom, ki so v posebnem interesu njihovih 
regij, kot je navedeno v osnutku smernic;

11. pozdravlja namen Evropske komisije o uporabi dodatne varnostne mreže za zagotovitev, 
da nobena država članica ne izgubi več kot 50 % prebivalstva, vključenega v obdobju 
2000–2006;

12. ugotavlja, posebno za namene postopne ukinitve regij statističnih učinkov, da se kazalci 
regionalnega gospodarstva pregledajo po treh letih, ko začnejo veljati smernice za 
regionalno pomoč (SRP), in da se na podlagi takšnega pregleda regije po potrebi razvrstijo 
v različne kategorije glede na intenzivnost pomoči;

13. izraža zadovoljstvo ob predlogu Komisije, da se državam članicam omogoči uporaba 
regionalne državne pomoči za obravnavo posebnih gospodarskih težav, vključno z 
lokaliziranimi regionalnimi neskladji pod ravnjo NUTS III, izraženimi z nižjim BDP, 
večjo brezposelnostjo ali drugimi priznanimi gospodarskimi kazalci tako, da imajo
možnost dodelitve državne pomoči tudi velikim podjetjem. V zvezi s tem pozdravlja 
uporabo ustreznih bonitet za MSP;

14. razume, da je ustrezna pomoč za tekoče poslovanje za regije s stalnimi naravnimi ali 
demografskimi ovirami primeren način za dopolnitev pomoči za naložbe v teh regijah in 
za pozdrav prožnosti, ponujene državam članicam na tem območju;

15. pričakuje, da bo Komisija razmislila o dovoljenju ustreznih dodatnih količin pomoči za 
tekoče poslovanje za regije, ki so prikrajšane zaradi naravnih, geografskih ali 
demografskih ovir;

16. pozdravlja, da Komisija določi učinkovito najvišjo pomoč, različno za regije z manjšo 
pomočjo, ki mejijo na regijo z večjo pomočjo, ne da bi zmanjšali zgornje meje pomoči na 
območjih z večjo pomočjo;

17. ceni, da Komisija državam članicam omogoča, da dodelijo bistvene dodatne zneske 
regionalne državne pomoči MSP;

18. verjame, da morajo tudi horizontalne smernice za pomoč upoštevati ozemeljske razlike, da 
se ne ogrozijo cilji kohezije;

19. zato zahteva od Komisije, da dodatno dvigne zgornjo mejo intenzivne državne pomoči, da 
se vključi regionalni element v korist revnejših regij v primeru državne pomoči, dodeljene 
na podlagi novih horizontalnih smernic za državno pomoč. Ta bonus pomoči za 
horizontalno pomoč se mora razlikovati glede na razvrstitev v kategorije intenzivnosti 
regionalne pomoči, navedene v odstavkih 41 do 46 osnutka smernic o regionalni pomoči;
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20. podpira opredelitev prvotne naložbe, ki jo je predlagala Komisija, in še zlasti razlikovanje 
upravičenih stroškov med MSP in velikimi podjetji, kot je navedeno v odstavku 31 in 
sledečih odstavkih osnutka smernic o regionalni pomoči;

21. pozdravlja, da Komisija priznava, da je oblika regionalne pomoči lahko različna, in poziva 
Komisijo, da izvede študijo za oceno, katera vrsta državne pomoči je najugodnejša za 
regionalni razvoj in je najmanjše tveganje za izkrivljanje konkurence;

22. pozdravlja namen Komisije o zahtevi, da bodo morala upravičena neopredmetena sredstva 
ostati v regiji, upravičeni do pomoči, kar bo zagotovljeno s številnimi pogoji, navedenimi 
v odstavku 53 osnutka smernic 2007–2013;

23. pozdravlja dejstvo, da se bo začasna in zmanjšana pomoč za tekoče poslovanje še naprej 
dodeljevala regijam iz člena 87(3)(a), če je namenjena jasno določenim težavam v 
regionalnem razvoju in je sorazmerna;

24. pozdravlja dejstvo, da se bo pomoč za prenos tekočega poslovanja še naprej dodeljevala 
najbolj oddaljenim regijam in regijam z nizko gostoto naseljenosti, če je v skladu s 
posebnimi objektivnimi merili, kot je navedeno v odstavku 79 osnutka smernic;

25. predlaga, da se pomoč za tekoče poslovanje pod določenimi pogoji selektivno dodeli tudi 
regijam, ki so prikrajšane zaradi znatnih in stalnih naravnih ali demografskih ovir, na 
primer najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva, otoki, čezmejne in gorske 
regije;

26. pozdravlja, da Komisija uvede najvišji odstotek skupnega zneska odobrene državne 
pomoči za določene nematerialne naložbene projekte za velika podjetja, da se omeji 
najvišji znesek njihovih sredstev v zvezi s skupnimi naložbami;

27. poudarja, da mora splošna zahteva za ohranjanje naložb, ki so v posamezni regiji podprte 
z državno pomočjo, ustrezati zahtevam strukturnih skladov;

28. pozdravlja, da je bila obveznost ohranjati naložbe v regijah določena na splošni ravni za 
najmanj 5 let in da se jo obravnava z nekaj prožnosti tako, da se ne preprečuje zamenjave 
naprave ali opreme, ki je v tem petletnem obdobju zastarela zaradi hitre tehnološke 
spremembe, če se gospodarska dejavnost ohrani v zadevni regiji;

29. upošteva priložnost držav članic, da v primeru MSP skrajša ta petletna obdobja za 
ohranjanje naložb ali ustvarjenih delovnih mest na najmanj tri leta;

30. zahteva od Komisije, da opredeli bolj natančne predpise za povračilo pomoči v primeru 
nespoštovanja teh obveznosti;

31. poudarja, da je treba vse gospodarske sektorje obravnavati enakopravno in primerno 
ohranjati skladnost med vsemi ustreznimi pravnimi instrumenti;

32. pozdravlja namen Komisije, da bo zaradi poenostavitve in preglednosti vključila določbe 
Večsektorskega okvira 2002 (MSF-2002) v smernice za regionalno pomoč za obdobje 
2007–2013;
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33. opozarja, da predlog Komisije, da najvišji odstotek pomoči temelji na bruto ravneh 
dotacije (za razliko od prejšnjega obdobja, v katerem so bili upoštevani drugačni sistemi 
obdavčenja s formulo neto ekvivalenta dotacije (NGE)), lahko poveča razliko med 
pomočjo, ki jo lahko prejmejo družbe v regijah različnih držav članic, ki ne upoštevajo
kriterijev kohezije;

34. zahteva od Komisije, da razmisli o načinu uporabe formule neto ekvivalente dotacije za 
izračun dejanskega vpliva državne pomoči na regionalni razvoj;

35. pozdravlja namen Komisije, da skupinske izjeme razširi od prvotne prijave za pregledne 
oblike regionalnih naložbenih pomoči, in predlaga upoštevanje inflacije zgornjih meja za 
skupinske izjeme;

36. pričakuje, da bo Komisija uvedla enostavna in pregledna pravila za skupinske izjeme, 
vendar mora osnovati ustrezen mehanizem nadzora za preprečitev zlorabe skupinskih 
izjem;

37 ceni namen Komisije izboljšati preglednost regionalne državne pomoči v razširjeni Uniji 
in podpira enostaven dostop vseh zainteresiranih strank do celotnega besedila vseh 
veljavnih shem regionalne pomoči v EU;

38. se zahvaljuje Komisiji, da je upoštevala vidike Evropskega parlamenta v posvetovalnem 
obdobju, ki je vodilo k oblikovanju osnutka smernic, omenjenega v tej resoluciji;

39. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo pošlje Svetu, Komisiji in Odboru regij.


