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1. Fri og loyal konkurrence er et af de grundlæggende principper i Den Europæiske

Union. Målsætningerne i Romtraktaten kan imidlertid kun opfyldes, hvis EF-trak-

tatens konkurrenceregler, herunder statsstøttereglerne, overholdes nøje. Der er

udfoldet store bestræbelser for nå en af EU's hovedmålsætninger ;således blev den

fælles valuta indført i januar 1999 i elleve af EU's medlemsstater, og følgerne vil

kunne mærkes langt ud over disse pionerlandes grænser. Fordelene ved et fælles

marked med en fælles valuta vil imidlertid kun kunne udnyttes, hvis der gennem-

føres hensigtsmæssige ledsageforanstaltninger; statsstøttekontrol udgør en sådan

foranstaltning.

2. Der er enighed om, at statsstøtte kan ødelægge den frie konkurrence ikke kun ved at

forhindre en effektiv ressourceallokering, men også ved at opstille toldmæssige

hindringer og udgøre andre former for protektionisme. Der er også enighed om, at

statsstøtte er berettiget i visse situationer for at rette op på markedssvigt og endvi-

dere gradvist styrke nye politikker med almennyttigt sigte, som ikke kan gennem-

føres alene via markedskræfterne. Ydelse af statsstøtte er derfor en del af den over-

ordnede europæiske politik, der skal opfylde de mangeartede behov i moderne

samfund. Kontrol med statsstøtte ifølge EF-traktaten er nødvendig for at dæmpe

virkningen af handlinger, der ulovligt forvrider konkurrencen i EU. Kommissionens

formål med at sikre en nøje overholdelse af EU's konkurrenceregler er at indføre

sunde økonomiske rammer, der giver virksomhederne i medlemsstaterne mulighed

for fuldt ud at drage fordel af det indre marked og styrke deres internationale

konkurrenceevne.

3. Offentliggørelsen af denne syvende oversigt er udtryk for Kommissionens og

medlemsstaternes vilje til at føre en åben politik på statsstøtteområdet. En

medlemsstat vil kun være villig til at bidrage til gennemførelse og korrekt anven-

delse af det indre markeds mekanismer, hvis den er sikker på, at alle medlemsstater

følger de samme regler, når de støtter nationale selskaber. Indsamling og offentlig-

gørelse af oplysninger om den udbetalte støtte er et effektivt middel, der giver

Kommissionen mulighed for at demonstrere over for medlemsstaterne, at den til

stadighed holder nøje øje med statslig indgriben i markedsmekanismerne, både den

generelle udvikling og udviklingen i de enkelte medlemsstater. For Kommissionen

er oversigten et vigtigt værktøj, der giver mulighed for at regulere politikken og

samtidig fortsat sikre en retfærdig statsstøttekontrol. På grund af den høje grad af

kontrol, de nationale regeringer er underkastet, er det vigtigt, at resultaterne af
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denne kontrol er almindelig kendte og tilgængelige for nærmere undersøgelser ikke

blot i EU men også inden for rammerne af EU's internationale aftaler.

4. Statsstøttepolitik i EU skal sættes ind i en international sammenhæng. Det er nu på

høje tid, at bestemmelserne om statsstøtte i Europaaftalerne, der er indgået med de

central- og østeuropæiske lande, effektivt anvendes for at sikre overensstemmelse

med EU's regler. Ansøgerlandene skal for at blive optaget i Den Europæiske Union

indføre en effektiv statsstøttekontrol. Det første og afgørende skridt for at anvende

kontrolreglerne i Europaaftalerne er at indføre den nødvendige gennemsigtighed.

Gennem offentliggørelsen af egne oversigter over statsstøtte giver Kommissionen

og dermed hele EU disse lande et konkret eksempel på, hvilken gennemsigtighed

der er nødvendig. De oversigter, som de fleste af disse lande allerede har fremsendt,

og deres yderligere bestræbelser, vil i fremtiden sikre gennemsigtighed for stats-

støtte i disse lande.

Der er også indgået partnerskabs- og samarbejdsaftaler og en række andre handels-

aftaler med flere lande. I de fleste tilfælde findes der i disse aftaler bestemmelser

om statsstøttekontrol. Også her er grundprincippet bestemmelser om gennemsig-

tighed og indberetningskrav, og det er derfor et af de første trin, der skal gennem-

føres.

Inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen er oversigten et eksempel på,

hvilken grad af gennemsigtighed EU forventer af de handelspartnere, med hvilke

der er indgået multilaterale handelsaftaler. I den forbindelse er oversigten et

supplement til den forpligtelse, der påhviler alle WTO-medlemmerne om regel-

mæssigt at anmelde statsstøtte ifølge de relevante WTO-aftaler. Oversigten er lige-

ledes et eksempel for vore partnere i OECD.

%HP UNQLQJHU�WLO�GH�DQYHQGWH�EHJUHEHU

5. Kommissionen har siden 1988 regelmæssigt offentliggjort oversigter over stats-

støtte. Den første oversigt dækkede perioden 1981-1986 og de efterfølgende over-

sigter blev ajourført hvert andet år.1 For imidlertid at opfylde behovet for mere

ajourførte oplysninger, fremme gennemsigtigheden og give Kommissionen

                                                

 1 Referencer: COM (88) 945
 KOM (90) 1021
 KOM (92) 1116
 KOM (95) 365
 KOM (97) 170
 KOM (98)417
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mulighed for at opspore nye udviklinger på statsstøtteområdet tidligere og hurtigere

reagere på ændrede forhold, har Kommissionen besluttet at udarbejde årlige over-

sigter. Denne syvende oversigt er den første årlige oversigt. 

6. Den syvende oversigt ajourfører de eksisterende oplysninger i forhold til tal for 1997.

Den dækker således femårsperioden 1993-1997. Sammenligningen af de forskellige

medlemsstater er baseret på de årlige gennemsnit for treårsperioden 1995-1997.

Hvor det er skønnet hensigtsmæssigt, er tallene for perioden 1993-1995 angivet til

sammenligning.2 Hvad angår de tre nye medlemsstater Finland, Sverige og Østrig,

der tiltrådte EU i 1995, kan der ikke foretages nogen sammenligning af de to

perioder. Det vil imidlertid blive muligt fra den ottende oversigt og derefter. For at

gøre gennemsnittene for de to perioder sammenlignelige er alle tal angivet i 1996-

priser.34

7. Som i de foregående oversigter foreligger en del af beløbene kun for perioder på

over et år. I sådanne tilfælde må beløbene opdeles vilkårligt på de enkelte år.

Endvidere er tallene for det seneste år i nogen grad foreløbige, og de kan, som det

er sket i tidligere oversigter, blive ændret senere af medlemsstaterne. For derfor at

kunne drage konklusioner på et tilstrækkelig pålideligt statistisk grundlag foretages

sammenligninger mellem medlemsstater ved hjælp af overlappende treårige

gennemsnit. På den måde vil nogle af de anvendte tals foreløbige karakter blive

udlignet, især hvis de opdeles på medlemsstater.

8. Oversigten omfatter de femten medlemsstaters nationale støtte til fremstillings-

virksomhed, landbrug, fiskeri, kul, transport - jernbaner, indenlandske vandveje, sø-

og luftfart - og finansielle tjenesteydelser. I overensstemmelse med de forbedringer,

der allerede er indarbejdet i den foregående oversigt, er den sektormæssige dækning

blevet yderligere udvidet. Oplysninger om støtte direkte til luftfart og finansielle

tjenesteydelser er igen inkluderet, og for første gang er støtte til indenlandske vand-

veje, søtransport og direkte udenlandske investeringer medtaget.

En generel redegørelse for den anvendte metodologi findes i det tekniske bilag

(bilag I). Det statistiske bilag (bilag II) indeholder de grundliggende statistiske

oplysninger om støtten til fremstillingsvirksomhed og om den samlede støtte, mens

bilag III indeholder en oversigt over EU-fonde og -instrumenter.

                                                

 2 Da grundprincippet for sammenligning af treårsperioder, der indebærer et års overlapning, er anvendt,
svarer den årlige syvende oversigts referenceperiode (1993-1995) ikke til den toårige sjette oversigts
referenceperiode (1994-1996).

 3 Af denne grund og også på grund af medlemsstaternes nu og da betydelige ændringer af oplysninger
for de foregående år, vil tallene for foregående perioder ikke være identiske med tallene i den sjette
oversigt.

 4 Tal for støtte til fremstillingsvirksomhed til de nuværende kurser findes i det statistiske bilag (bilag II).
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9. Kommissionens tjenestegrene har i tæt samarbejde med medlemsstaterne udar-

bejdet tallene for 1996 og 1997. De eksisterende tal for 1993-1995 er også blevet

kontrolleret af medlemsstaterne og om nødvendigt ændret. Denne procedure sikrer

en forholdsvis høj pålidelighed for de foreliggende oplysninger. For at sikre en

ajourført oversigt blev de irske myndigheder anmodet om at fremlægge oplysninger

om gennemførelsen af den irske aktieselskabsskat (Irish Corporation Tax - ICT) i

1997, efter at Kommissionen i december 1997 i en undersøgelse konkluderede, at

ICT nu udgør statsstøtte. De 391 mio. �L�WDEW�VHOVNDEVVNDWWHSURYHQX�L������HU�LNNH

en stigning i statsstøtte via det irske budget, men skyldes, at Kommissionen har

vurderet, at et aspekt af ICT udgør statsstøtte. Fremlæggelsen af dette tal er en følge

af Kommissionens ønske om, at oversigten for første gang skal indeholde et beløb,

der viser det tabte skatteprovenusom følge af ICT. Da årlige gennemsnit for refe-

renceperioden imidlertid ikke kan vurderes på baggrund af dette tal og for endvi-

dere at sikre, at oversigten er sammenlignelig med den sjette oversigt, angives dette

tal for sig selv og ikke sammen med de øvrige data i oversigten.
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10. I EU modtager fremstillingsvirksomhed mere støtte end nogen af de andre sektorer,

der indgår i denne oversigt. I perioden 1995-1997 gik hele 40% af den samlede

støtte til denne sektor. Analysen af støtten til denne del af økonomien er derfor det

vigtigste element i denne oversigt.

 Samlede tal for EU

 

11. Tabel 1 viser størrelsen af den årlige støtte til fremstillingsvirksomhed i EU i 1993-

1997.

7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�L�(8����������
cUOLJH�EHO¡E�L�IDVWH�SULVHU�������

i mio. 

���� ���� ���� ���� ����

(85��� 40622 36594 35823*
EUR 12 44766 41332 39328 35367 34400*

* Ekskl. de 319 mio. ���VH�SXQNW���

Sammenlignet med oplysningerne i den sjette oversigt er ovenstående tal alle en

smule højere som følge af medlemsstaternes ajourføringer. Tallene i tabel 1

bekræfter imidlertid, at den nedadgående tendens, man har kunnet observere siden

1993, igen gør sig gældende.

Der ses ligeledes en nedadgående tendens i tabel 2, når støtte til fremstillings-

virksomhed udtrykkes i procent af værditilvæksten og pr. beskæftiget i denne

sektor.5

                                                

5 Da en lille men ikke nøjagtig målelig del af støtten går til servicesektoren (turisme,
konsulentvirksomhed), kan tallene være en smule overvurderede.
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7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�L�(8
cUOLJH�EHO¡E����������

EUR 15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

I % af
værditilvækst

-
3.8

-
3.5

3,1
3,2

2,8
2,9

2,5
2,6

I �SU��EHVNæftiget -
1540

-
1457

1341
1385

1231
1269

1209
1236

* 1997 lettere undervurderet - se punkt 9.
I faste 1996-priser.

I 1996 faldt EUR 15 støtteniveauet i forhold til værditilvæksten for første gang til

under 3%. Faldet har været tiltagende i hele perioden.

Støtten pr. beskæftiget inden for fremstillingsvirksomhed i EUR 12 faldt også fra

1 540 �L������WLO������� �L��HOOHU�WLO������� �IRU�(85������

Det generelt lave tal for EUR 15 i perioden 1995-1997 skyldes, at støtteniveauet i

de tre nye medlemsstater ligger under EU-gennemsnittet.

Sammenligning af medlemsstaterne

12. Tabel 3 viser den gennemsnitlige statsstøtte til fremstillingsvirksomhed i de

forskellige medlemsstater6 i perioden 1993-1995 og 1995-19977 udtrykt i procent af

bruttoværditilvæksten og i støttebeløb pr. beskæftiget i sektoren. Der er også anført

absolutte støttebeløb.

                                                

6 EFT L 380 af 31.12.1990.
7 Tyskland er delt op i de gamle og nye delstater for klart at vise den forskellige udvikling i de to tyske

områder, der er præget af den enestående tilpasningsproces af de nye delstaters økonomi til en
markedsøkonomi.
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7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�L�(8
cUOLJH�JHQQHPVQLW�����������RJ����������

I % af værditilvækst I �SU��EHVNæftiget I mio. 

1993-1995��������� 1993-1995��������� 1993-1995���������
��VWULJ - ��� - ��� - ���
�%HOJLHQ 2,5 ��� 1376 ���� 947 ���
�'DQPDUN 2,7 ��� 1292 ���� 623 ���
�7\VNODQG 4,4 ��� 2102 ���� 19232 �����
��*DPOH
GHOVWDWHU

: � ��� ��� ���� ����

���1\H�GHOVWDWHU : � ���� ���� ����� �����
�*U NHQODQG 5,2 ��� 982 ���� 619 ���
�6SDQLHQ 2,1 ��� 659 ��� 1665 ����
�)LQODQG - ��� - ��� - ���
�)UDQNULJ 2,1 ��� 1074 ���� 4401 ����
�,UODQG 2,4 ��� 1322 ���� 329 ���
�,WDOLHQ 6,1 ��� 2512 ���� 11529 �����
�/X[HPERXUJ 2,2 ��� 1328 ���� 45 ��
�1HGHU�
ODQGHQH

1,1 ��� 669 ��� 585 ���

�3RUWXJDO 2,7 ��� 475 ��� 495 ���
�6YHULJH - ��� - ��� - ���
�'HW�)RUHQHGH
.RQJHULJH

0,8 ��� 313 ��� 1339 ����

   EUR 15 - ��� - ���� - �����

   EUR 12 3,5 ��� 1460 ���� 41809 �����

* Tallene tager ikke højde for ICT - se punkt 9.
Gennemsnit i 1996-priser.

13. Det gennemsnitlige støtteniveau for fremstillingsvirksomhed i EUR 12 er på ca.

36 mia. ��KYLONHW�HU�HW�IDOG�Så 13% i forhold til 1993-1995. Det tilsvarende tal for

EUR 15 er 1 995 mia. ��8GWU\NW�L�Yærditilvækst ses den højeste støtte til fremstil-

lingsvirksomhed i Grækenland og Italien. Disse lande ligger stadig over EU-

gennemsnittet, dog således at Italien fortsat nedbringer støtteniveauet. For første

gang siden 1992-1994 ligger Tysklands støtteniveau tæt på EU-gennemsnittet.

Selv om der fortsat er store forskelle i medlemsstaternes absolutte støtte til frem-

stillingsvirksomhed, skal det bemærkes, at forskellene i støtteniveauerne er

faldende, hvis de udtrykkes i enten procent af værditilvækst eller i � SU�� EHVNæf-
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tiget. En sammenligning af de forskellige standardudsving viser en tendens mod

samme støtteniveauer i medlemsstaterne.

Det fremgår umiddelbart klart af tabel 3, at det faldende støtteniveau i absolutte tal

næsten udelukkende kan tilskrives en faldende støtte i de nye tyske delstater og i

mindre grad i Italien. Den gennemsnitlige støtte i samtlige medlemsstater med

undtagelse af Belgien er steget i perioden 1995-1997 i forhold til 1993-1995,

navnlig i Spanien. Selv om denne mellemsigtede tendens i de fleste medlemsstater

kan tyde på en opbremsning i det generelle fald i støtte til fremstillingsvirksomhed,

viser tabel A1 i bilag II, at den kortsigtede tendens mellem 1996 og 1997 klart er

nedadgående i seks lande.

)LJXU��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG
6RP�SURFHQW�DI�Y UGLWLOY NVWHQ��nUOLJH�JHQQHPVQLW�����������RJ�����������

14. Hvad angår støtten pr. beskæftiget, ligger Italien på en førsteplads blandt medlems-

staterne fulgt af Tyskland, Danmark og Irland. De meget høje tal for de nye tyske

delstater skyldes både den betydelige støtte, der ydes, og et stærkt fald i antallet af

ansatte i denne del af Tyskland. Faldet i forhold til tidligere oversigtsperioder viser,

at den omstruktureringsproces, der fulgte Tysklands forening i 1990, allerede

toppede i de forudgående oversigtsperioder. Samtidig er støtten pr. beskæftiget i de

gamle delstater blandt de laveste i EU. De lande, der giver den laveste støtte er (i

faldende orden) Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige.

0
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7
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15. Når man ser på de generelle forskelle i EU ud fra en samhørighedsvinkel, er den

opadgående tendens, der blev konstateret for et år siden, nu blevet bekræftet. Det

fremgår af tabel 3, at støtten i de fire samhørighedslande er steget fra 7,5% til 11%

af den samlede støtte til fremstillingsvirksomhed i EUR 12. (Når der foreligger tal

for den irske selskabsskatteordning, ICT, for en længere periode end et år, vil

tallene blive opjusteret). De fire store økonomiers andel, der i perioden 1993-1995

var på ca. 87%, faldt til ca. 82% i perioden 1995-1997. I den forbindelse skal det

også bemærkes, at der ikke blot ydes national statsstøtte til fremtillingsvirksomhed,

men også EU-støtte via strukturfondene (se bilag II, figur A1). I relative tal er det

de fire samhørighedslande, der drager størst fordel af denne støtte, idet deres rela-

tive støttesituation er forbedret til et niveau, der bedre afspejler deres svagere socio-

økonomiske situation. Det er imidlertid afgørende for disse EU-midlers effektivitet,

at de ikke opvejes af en uafbalanceret udvikling i brugen af statsstøtteforanstalt-

ninger.

 6W¡WWH�WLO�VNLEVE\JQLQJVLQGXVWULHQ

16. Inden for skibsbygningsindustrien, der er en sektor under fremstillingsvirksomhed,

har støtten i oversigtsperioden fulgt bestemmelserne i det syvende direktiv om

støtte til skibsbygningsindustrien8, der var gældende fra den 1. januar 1991 til den

31. december 1998. Det blev derefter erstattet af Rådets forordning 1540/98.

Tabel 4 viser kontraktrelateret driftsstøtte til nybygninger, ombygninger og fiske-

fartøjer og er således en illustration af de støtteintensiteter, som Kommissionen

sætter lofter for i henhold til skibsbygningsdirektivet. Støtteloftet i det nuværende

direktiv er 4,5% af kontraktværdien både for skibe, hvis kontraktværdi er på under

10 mio. �� RJ� IRU� RPE\JQLQJHU�� RJ� ����� DI� NRQWUDNWYærdien for skibe, hvis

kontraktværdi er på over 10 mio. �

Ud over driftsstøtte har skibsbygningsindustrien også modtaget støtte til omstruktu-

rering. I perioden mellem 1995 og 1997 var den gennemsnitlige omstrukturerings-

støtte på 753 mio. � RP�året i Tyskland (318 mio. ��� 6SDQLHQ� �����PLR�� �� RJ

Portugal (11 mio. ��

Det gennemsnitlige støtteniveau til denne sektor faldt med 16%, fra 1 720 mio. �L

1993-1995 til 1 445 mio. � L� ����������� 1år støtten til skibsbygning sættes i

forhold til værditilvæksten i sektoren, kan man observere dette høje men gradvist

faldende støtteniveau til sektoren. Ifølge tabel 3 udgør støtte til fremstillingsvirk-

                                                

8 EFT L 380 af 31.12.1990.
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somhed 3,0% af sektorens værditilvækst. I modsætning hertil udgjorde støtte til

skibsbygning ca. 20% af sektorens værditilvækst i faktorpriser i perioden 1995-

1997, og den er således faldet fra 25% for første gang siden 1990-1992.

7DEHO��

6W¡WWH�WLO�VNLEVE\JQLQJVLQGXVWULHQ���������L�SURFHQW�DI�VNLEHQHV�NRQWUDNWY UGL

1995 1996 1997
Mindre
skibe*

Større
skibe**

I alt Mindre
skibe

Større
skibe

I alt Mindre
skibe

Større
skibe

I alt

Østrig
Belgien
Danmark
Tyskland
Frankrig
Finland
Spanien
Grækenland
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Portugal
Sverige
Det Forenede
Kongerige

4,2
4,0
0,0

4,3
-

4,5
2,9

4,3

8,3
6,5
9,0

8,1
-

9,0
3,3

8,6

8,2
6,5
9,0

7,8
-

8,8
3,2

8,2

4,5
4,5
0,0

4,3
-

4,5
3,1

4,3

9,0
6,7
9,0

8,0
-

9,0
4,8

6,0

8,9
6,6
9,0

7,4
-

8,7
3,2

6,0

4,5
4,5
0,0
0
-
-

4,5
3,2

0

9,0
6,4
9,0
5,3
-
-

9,0
3,8

8,7

8,9
6,3
9,0
5,3
-
-

8,9
3,6

8,7

** Mindre skibe er skibe, der har en kontraktværdi på under 10 mio. ��)RU�GHQQH�W\SH�VNLEH�HU
den maksimalt tilladte støtteintensitet i henhold til det syvende skibsbygningsdirektiv 4,5 % af
kontraktværdien.

** Store skibe er skibe med en kontraktværdi på over 10 mio. �� )RU� GHQQH� W\SH�skibe er den
maksimalt tilladte støtteintensitet i henhold til det syvende skibsbygningsdirektiv 9% af
kontraktværdien.

NB: En tankestreg betyder manglende oplysninger, medens et 0 betyder “ingen støtte“.

Den gennemsnitlige årlige statsstøtte til den europæiske skibsbygningsindustri i

perioden 1993-1995 til bygning af skibe til udviklingslande var næsten identisk

med den gennemsnitlige støtte i perioden 1995-1997.�Støttens fordeling på lande

fremgår af tabel 5.
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7DEHO��
8GYLNOLQJVVW¡WWH�WLO�VNLEVE\JQLQJ��VRP�(8�KDU�WUXIIHW�EHVOXWQLQJ�RP

� i mio. 

1993 1994 1995 1996 1997

 Tyskland 23,13 193,34 107,85 128,94 6,85

 Spanien 20,2 0 58,55 33,14 8,63

 Nederlandene 0 0 33,95 48,89 5,56

 Frankrig 0 0 39,19 0 0

 I alt 43,34 193,34 239,54 210,97 21,04

6W¡WWH�WLO�VWnOLQGXVWULHQ

17. I stålsektoren, en anden sektor under fremstillingsvirksomhed, blev støtten til

EKSF-produkter i referenceperioden reguleret efter bestemmelserne i det femte og

sjette sæt stålstøtteregler fra henholdsvis 1991 og 1997. Støtte til sektorer uden for

EKSF-stålsektoren blev reguleret efter retningslinjerne fra 1988 for visse stål-

sektorer, der ikke er omfattet af EKSF-traktaten.

Denne støtte beløb sig til et årligt gennemsnit på ca. 1 130 mio. � L� ����������

hvilket er et fald på over 30% sammenlignet med den foregående periode 1993-

1995, da det årlige gennemsnit var på 1 700 mio. �� ,� GLVVH� WDO� LQGJår ikke de

marginale støttebeløb til sektoren i forbindelse med ordninger inden for F&U og

miljøbeskyttelse. De viser imidlertid, at den store omstrukturering og de deraf

følgende kapacitetsnedskæringer, der har været gennemført siden 1994 i de nye

tyske delstater, Spanien, Italien, Portugal, Irland og Østrig, nu stort set er afsluttet.

 6W¡WWH�WLO�PRWRUN¡UHW¡MVLQGXVWULHQ

18. Selv om der ikke findes støtteordninger i EU, der specielt gælder for denne under-

sektor, er der i denne oversigt igen medtaget oplysninger om statsstøtte til motor-

køretøjssektoren, der primært ydes i form af regionalstøtte, redningsstøtte og

omstruktureringsstøtte.

Medlemsstaternes støtte kontrolleres nøje ved hjælp af særlige rammebestem-

melser. På grund af det meget lille antal sager er det ret vanskeligt på nuværende

tidspunkt at drage konklusioner om den generelle tendens, selv om en sammenlig-

ning af de to perioder viser en stigning på 24% fra 1 174 mio. �WLO�� 450 mio. �
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7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�PRWRUN¡UHW¡MVLQGXVWULHQ�L����������
�2PIDWWHU�LNNH�VDJHU�XQGHU�DQPHOGHOVHVORIWHUQH�

����i mio. 
1993 1994 1995 1996 1997

  Østrig - - 0 10 26
  Belgien 0 0 32 0 0
  Tyskland 106 298 3 340 59
  Spanien 43 36 318 202 1
  Finland - - 0 0 6
  Frankrig 31 0 0 83 6
  Italien 0 227 0 0 109
  Nederlandene 0 0 7 0 6
  Portugal 0 0 0 103 0
  Sverige - - 0 0 1
Det Forenede
Kongerige

62 12 0 72 66

I alt 241 573 360 810 280

8GHQODQGVNH�GLUHNWH�LQYHVWHULQJHU

19. Offentlige støtteforanstaltninger til udenlandske direkte investeringer kan udgøre

statsstøtte. De kan ikke desto mindre være forenelige med den fælles interesse, hvis

de fremmer den europæiske industris konkurrenceevne, f.eks. ved at støtte de små

og mellemstore virksomheder eller bidrage til opnåelse af andre fællesskabsmål,

som f.eks. tilpasning af overgangsøkonomierne eller den økonomiske udvikling i

den tredje verden. Siden 1993 har medlemsstaterne foreslået enkelte ordninger med

disse specifikke målsætninger, der efterfølgende er blevet godkendt af Kommis-

sionen. Medlemsstaterne begynder gradvist at samle oplysninger om sådanne

ordninger, og for første gang gives der nedenfor en foreløbig oversigt over den type

statsstøtte i hele EU. De omhandlede programmer henvender sig kun til SMV, selv

om deres geografiske dækningsområde er verdensomspændende, og de opfylder

således behovet for at styrke støtten til EU's væsentligste beskæftigelseskilder,

samtidig med at det internationale aspekt styrkes. De kommende oversigter vil

indeholde mere detaljerede oplysninger, men det skal allerede nu bemærkes, at der

på dette område i høj grad anvendes garantier.
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7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�XGHQODQGVNH�GLUHNWH�LQYHVWHULQJHU�IRUHWDJHW�DI�609

i mio. 

1993 1994 1995 1996 1997

Tilskud    15,9 21,7 23,4 24,4 0,7

Lån 1,6 0,7 0,6

Garantier 1,1 2,5 8,3 11,4 28,0

,�DOW ���� ���� ���� ���� ����
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6W¡WWHW\SHU

20. Tabel 8 er en oversigt over de forskellige typer støtte, der anvendes i medlems-
staterne.

7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG����������
2SGHOW�HIWHU�VW¡WWHW\SH

i %

STØTTETYPE

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

Tilskud
Skattefri-
tagelser

Kapital-
interesser

Bløde
lån

Skatte-
udsæt-
telser

Garantier I ALT

 Østrig 79 0 0 15 0 7 100

 Belgien 57 33 1 4 0 4 100

 Danmark 84 9 0 6 0 1 100

 Tyskland 53 14 1 24 2 5 100

 Grækenland 96 0 0 4 0 0 100

 Spanien 88 0 3 9 0 0 100

 Finland 83 3 0 13 0 1 100

 Frankrig 30 40 14 10 1 5 100

 Irland* 93 0 0 1 0 5 100

 Italien 50 41 5 4 0 0 100

 Luxembourg 92 6 0 2 0 0 100

 Nederlandene 70 23 0 4 0 2 100

 Portugal 41 56 0 3 0 0 100

 Sverige 66 16 2 16 0 0 100

 Det Forenede
 Kongerige

89 5 0 1 1 4 100

   EUR 15 56 24 4 13 1 3 100

* Tallene tager ikke højde for ICT - se punkt 9.
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Situationen i perioden 1995-1997 er stort set den samme som i perioden 1994-

1996, der blev forelagt i den sjette oversigt. Langt de hyppigste støtteformer i EU er

stadig tilskud og skattefritagelser, der i denne oversigt er klassificeret som gruppe

A-foranstaltninger. I denne gruppe anvendes direkte tilskud hyppigere end skatte-

fritagelser.

21. Støtte i form af kapitalinteresser under gruppe B, udgør 4% af den samlede støtte til

fremstillingsvirksomhed i EU. I en medlemsstat, nemlig Frankrig, er kapital-

interesser imidlertid af forholdsvis stor betydning.

22. Støtteformerne i gruppe C, dvs. lån til lave rentesatser og skatteudsættelser

anvendes i vid udstrækning i Tyskland.

Skatteudsættelser, hovedsagelig fremskyndet afskrivning og oprettelse af skattefri

reserver, er den mindst udbredte støtteform i EU. 

23. Anvendelsen af garantier (gruppe D) er fortsat forholdsvis lidt udbredt i alle

medlemsstater.

)LJXU��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG
2SGHOW�L�VNDWWH��RJ�EXGJHWILQDQVLHULQJ����������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. I figur 2 er støtten til fremstillingsvirksomhed opdelt efter finansieringsmåde.

Budgetfinansiering, der består af tilskud, bløde lån, kapitalinteresser og garantier, er

den foretrukne måde at finansiere støtte på i EU. Dette gælder navnlig Spanien og

Østrig, hvor al støtte finansieres over budgettet, samt Finland, Luxembourg og Det

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AU B DK D GR E FIN F IRL I L NL P S UK EUR
15

Budgetfinansiering Skattefinansiering



22

Forenede Kongerige, hvor over 90% af støtten finansieres på denne måde. I

modsætning hertil er skattefinansiering, dvs. skattelettelser og skatteudsættelser,

mest anvendt i Portugal, men også i Belgien, Frankrig, Irland9 og Italien.

 6W¡WWHIRUPnO

25. Støtte til fremstillingsvirksomhed opdeles efter hovedformål eller sektor på
følgende måde:

 Horisontale formål

 - Forskning og udvikling

 - Miljø

 - Små og mellemstore virksomheder

 - Handel

 - Energibesparende foranstaltninger

 - Andre formål (primært redning og omstrukturering)

Særlige sektorer

 - Skibsbygningsindustrien

 - Stålindustrien

 - Andre sektorer

 Regionale formål

 - Regioner, der henhører under artikel 92, stk. 3, litra a)

 - Regioner, der henhører under artikel 92, stk. 3, litra c)

 Opdelingen af støtte er i mange tilfælde mere eller mindre vilkårlig, da der skal

tages stilling til, hvilket af de formål, en medlemsstat har angivet, der skal betragtes

som hovedformålet. I nogle medlemsstater kanaliseres støtte til forskning og

udvikling gennem sektorspecifikke F&U-programmer, i andre ydes støtte til visse

sektorer kun til små og mellemstore virksomheder osv. Endvidere giver opdelingen

i hovedformål ikke et sandfærdigt billede af, hvem de endelige støttemodtagere er,

da en stor del af regionalstøtten i virkeligheden udbetales til små og mellemstore

virksomheder, da støtte til forskning og udvikling ofte går til bestemte sektorer osv.

 Der bør derfor udvises varsomhed, hvis man vil forsøge at bedømme de forskellige

hovedformåls skiftende betydning over en længere periode, navnlig når det drejer

sig om forskelle medlemsstaterne imellem. Tabel 9 nedenfor viser opdelingen af

                                                

9 Se punkt 9.



23

støtten til fremstillingsvirksomhed efter formål i perioden 1995-1997, medens tabel

9a viser ændringerne for de tre hovedformål i EUR 12 i løbet af perioden.

26. Tabel 9 viser, at i perioden 1995-1997 blev over halvdelen af støtten til fremstil-

lingsvirksomhed i EU anvendt til regionale formål, således at det meste af støtten

gik til de mindst velstående områder, nemlig regioner efter artikel 92, stk. 3, litra

a)10. Disse mål omfatter støtte til de nye tyske delstater via Treuhandanstalt (THA)

og dens afløsere. Hvis man ikke tog højde for denne særlige støtte, ville regional-

støtte udgøre 51% af den samlede støtte til fremstillingsvirksomhed (stigning i

forhold til 49% i den foregående periode), hvoraf 40% går til områder efter artikel

92, stk. 3, litra a), og 11% til områder efter artikel 92, stk. 3, litra c).

27. Støtte til horisontale formål kommer ind på en andenplads. Her er forskning og

udvikling11 højest prioriteret efterfulgt af støtte til små og mellemstore virksom-

heder. Skønt støtte til horisontale formål i mange tilfælde kan være i EU's interesse,

har denne form for støtte dog den ulempe, at det ofte er vanskeligt at vurdere dens

indvirkning på konkurrencesituationen, fordi der enten ikke foreligger oplysninger

eller blot foreligger meget få oplysninger om dens konsekvenser både på det indu-

strielle og regionale plan. 

28. Ca. 12% af industristøtten i EU går til bestemte sektorer, og ca. halvdelen går til

stålværker og skibsbygningsindustrien. Da disse sektorer ofte findes i områder, der

er berettigede til regionalstøtte, har støtte til disse sektorer også et mere overordnet

regionalpolitisk formål.

                                                

 10 Der findes en liste over disse regioner i bilag I, punkt 9.2.
 11 Som anført i bilag I, punkt 11.1, kan F&U-tallene i tabel 6 være undervurderede.
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7DEHO��
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�����±����
2SGHOLQJ�DI�VW¡WWHQ�HIWHU�VHNWRU�RJ�IXQNWLRQ

i %
SEKTORER/FUNKTION AU B DK D GR E FIN F IRL I L NL P S UK EUR

15
+RULVRQWDOH�IRUPnO �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Forskning og udvikling 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10
 Miljø 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1
 Små og mellemstore
 virksomheder

15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7

 Handel 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2
 Energibesparende
 foranstaltninger

1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3

 Andre formål 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

%HVWHPWH�VHNWRUHU � �� �� � � �� � � �� � � �� �� �� �� ��

 Skibsbygningsindustri 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4
 Andre sektorer 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

5HJLRQDOH�IRUPnO �� �� � �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Regioner under artikel 92,
 stk. 3, litra c)

18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9

 Regioner under artikel 92,
 stk. 3, litra a)

7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

,�$/7 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

*Tallene tager ikke højde for ICT – se punkt 9.
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7DEHO��D
6WDWVVW¡WWH�WLO�IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�����������RJ����������
2SGHOW�HIWHU�KRYHGIRUPnO

 i %

Horisontale formål Bestemte sektorer Regionale formål

1993 – 95 ��������� 1993 - 95 ��������� 1993 - 95 ���������

 Østrig �� � ��

 Belgien 46 �� 29 �� 25 ��

 Danmark 77 �� 21 �� 1 �

 Tyskland

heraf Treuhand

16 �� 7 � 77

46

��

��

 Grækenland 27 � 16 � 57 ���

 Spanien 29 �� 54 �� 17 ��

 Finland �� � ��

 Frankrig 67 �� 11 � 22 ��

 Irland* 22 �� 46 �� 32 ��

 Italien 26 �� 13 � 61 ��

 Luxembourg 29 �� 2 � 69 ��

 Nederlandene 70 �� 8 �� 22 ��

 Portugal 23 �� 40 �� 37 ��

 Sverige �� �� ��

 Det Forenede
Kongerige

24 �� 11 �� 65 ��

EUR 15

EUR 12 27

��

�� 13

��

�� 60

��

��

* Tallene tager ikke højde for ICT - se punkt 9.

29. Hvad angår udviklingen over tid af fordelingen af støtten til fremstillings-

virksomhed mellem de forskellige hovedformål, kan det konstateres, at støtten

til horisontale formål er steget på bekostning af sektorbestemt støtte og regio-

nalstøtte. Hvis Treuhand-støtten imidlertid udspecificeres, er det kun den
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sektorbestemte støtte, der er faldende over tid, mens både den horisontale støtte

og regionalstøtten stiger.

 $G�KRF�VWDWVVW¡WWH

30. Ovenstående analyse af statsstøtteoplysninger er et forsøg på at kortlægge de

mellem- og langsigtede tendenser i EU-medlemsstaterne. Oplysningerne vedrører

imidlertid ikke kun statsstøtte efter rammebestemmelser eller ordninger, der

fremmer horisontale, sektorbestemte eller regionale formål, men omfatter også ad

hoc-statsstøtte, dvs. støtte ydet parallelt med sådanne rammebestemmelser eller

ordninger. Da en analyse af de støttebevilgende myndigheders anvendelse af

finansielle mekanismer, der ikke på forhånd er definerede, kaster et interessant lys

over de mere kortfristede krav til medlemsstaternes statsstøttepolitik, redegøres

der nedenfor for ad hoc støtte. Det giver et klarere billede både af den nuværende

situation og de underliggende tendenser i EU. For fuldstændighedens skyld

henvises der også til ad hoc støtte til luftfart og finansielle tjenesteydelser.

31. Størstedelen af ad hoc støtten ydes som omstrukturerings- eller redningsstøtte til

virksomheder. Den sektormæssige opdeling af støtte til dette formål er ulige. Lidt

over 50% af ad hoc støtten i indberetningsperioderne er f.eks. ydet til omstrukture-

ring af virksomheder i stål- og skibsbygningssektorerne. Resten har næsten

udelukkende været ydet til andre rednings- og/eller omstruktureringsprojekter i ca.

55 virksomheder i mindre end 25 sektorer under fremstillingsvirksomhed. Mens

det mest karakteristiske træk ved ad hoc støtte er, at den er begrænset til et

forholdsvis lille antal sektorer og ofte afspejler store midlertidige struktur-

ændringer på et begrænset antal områder af EU's økonomi, ydes støtte i de nye

tyske delstater, der kan betragtes som ad hoc omstruktureringsstøtte, til tusinder af

virksomheder i en række sektorer. Fordelingen af denne type støtte inden for

fremstillingsvirksomhed er derfor forholdsvis ensartet.
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7DEHO���

$G� KRF�VWDWVVW¡WWH� RJ� 7UHXKDQG�VW¡WWH� WLO� IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�� ILQDQVLHOOH

WMHQHVWH\GHOVHU�RJ�OXIWIDUW�L�PHGOHPVVWDWHUQH�L�SHULRGHQ����������

1992 1993 1994 1995 1996 1997

i mio. i % af
samlet
støtte

i mio. i % af
samlet
støtte

i mio. i % af
samlet
støtte

i mio. i % af
samlet
støtte

i mio. i % af
samlet
støtte

i mio. i % af
samlet
støtte

$G�KRF�VW¡WWH 2422 � 5236 �� 4353 �� 3352 � 3663 �� 3522 ��

Treuhand-
støtte*

5161 13 8774 20 10918 26 6623 16 4796 13 3602 10

Samlet støtte
til fremstil-
lingsvirk-
somhed

39062 100 44797 100 41362 100 39328 100 35341 100 34352 100

Ad hoc-støtte
til finansielle
tjenesteydelser

795 480 2069 2776 3082

Ad hoc-støtte
til luftfart

97 1920 1924 974 805

* Støtte i Tyskland ydet via Treuhandanstalt (THA) eller Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS).

32. Oplysningerne i den foregående sjette oversigt tydede på, at ydelse af ad hoc støtte

til fremstillingsvirksomhed i EU toppede i 1993/94. De aktuelle oplysninger

bekræfter denne tendens. Som det fremgår af tabel 10 er ad hoc støtten faldet fra

det højeste niveau på 12% i 1993 til 10% af støtten til fremstillingsvirksomhed i

denne oversigtsperiode. Hvis man lægger Treuhand-støtten til, er faldet fra 37% til

20% endnu mere udtalt. 

I tabel 11 sammenlignes den gennemsnitlige årlige ad hoc støtte til fremstillings-

virksomhed, finansielle tjenesteydelser og luftfart, herunder Treuhand-støtten, i

perioderne 1993-1995 og 1995-1997. Faldet på EU-niveau beløber sig til ca. 3,1

mia. ��Våledes at støtten i den sidste periode andrager 12,4 mia. �

33. Hvis de to perioder sammenlignes på medlemsstatsniveau for EUR 12, fremgår

det klart af tabel 11, at i otte af de lande, for hvilke der er indberettet ad hoc støtte,

har støtten kun været stigende i Spanien og Frankrig. De øvrige lande har indbe-

rettet faldende ad hoc støtte, og det største fald er sket i Tyskland. Med et fald på

over fire mia. � NDQ� GHW� JHQHUHOOH� IDOG� L� DG� KRF� VWøtte i EU alene tilskrives

Tyskland.
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34. Hvad angår de forskellige støtteformer, der anvendes i forbindelse med ydelse af

støtte til fremstillingsvirksomhed, udgør tilskud over halvdelen, bløde lån og

kapitalinteresser henholdsvis 28 og 14%, mens garantier kun udgør 5%.

7DEHO���

$G� KRF�VWDWVVW¡WWH� RJ� 7UHXKDQG�VW¡WWH� WLO� IUHPVWLOOLQJVYLUNVRPKHG�� ILQDQ�
VLHOOH�WMHQHVWH\GHOVHU�RJ�OXIWIDUW�L�PHGOHPVVWDWHUQH
��cUOLJH�JHQQHPVQLW�����������RJ����������

1993 – 1995 �����������

i mio. i % L�PLR�� L��

 Østrig - - �� �

 Belgien 30 � �

 Danmark 0 0 � �

 Tyskland 9865 64 ���� ��

 Grækenland 100 1 � �

 Spanien 726 5 ���� ��

 Finland - - � �

 Frankrig 2538 16 ���� ��

 Irland 75 0 �� �

Italien 1813 12 ���� ��

 Luxembourg - - � �

 Nederlandene 40 - �� �

 Portugal 299 2 ��� �

 Sverige - - � -

 Det Forenede
 Kongerige

- - - �

 EUR 12/15 15487 100 ����� ���

 

7\VN�VWDWVVW¡WWH�WLO�GH�Q\H�GHOVWDWHU

35. I oversigtsperioden fortsatte omorganiseringen af økonomien i de nye tyske

delstater. Tysklands forening har en særlig betydning for EU's statsstøttepolitik.

I 1995-1997 blev der årligt ydet gennemsnitligt næsten 10,5 mia. � L� VWøtte til

fremstillingsvirksomhed i de nye delstater. Selv om støtten er meget omfangsrig,

er der tale om et markant fald i forhold til 1993-1995, hvor den var på 16 mia.

��'HWWH�IDOG�Jår endvidere hånd i hånd med et endnu kraftigere fald i støtten til
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de gamle delstater, der er faldet fra 3,4 mia. �L�SHULRGHQ�����������WLO�XQGHU��

mia. � L� SHULRGHQ������������'HWWH� IDOG� YLVHU�� DW�7\VNODQG� IRUWVDW� Jør en stor

indsats for at flytte foranstaltningerne til de nye delstater uden samtidig at øge

det samlede støtteniveau i Tyskland. Tabel A3 i bilag II viser støtten til de nye

delstater opdelt efter støttetype.

 I den periode, oversigten dækker, blev der også ydet støtte til privatisering af de

tidligere statsejede selskaber via Treuhandanstalt (THA), der er det statslige

holdingselskab, der administrerer, tilpasser og privatiserer de tidligere østtyske

offentlige virksomheder, og Treuhandanstalts efterfølger, Bundesanstalt für

vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Som det fremgår af Kommis-

sionens beslutninger om THA's aktiviteter fra 1991, 1992 og 1995 udgjorde

nogle af disse foranstaltninger støtte. Det var som regel tilfældet, når THA

stillede garantier for lån, som banksektoren ydede til markedsrente til dårligt

kørende virksomheder. På samme måde optog THA lån til markedsrente for

derefter at yde lån til virksomhederne til samme rente.

 I den periode, denne oversigt omfatter, herunder 1996 og 1997, hvor de normale

statsstøtteregler fandt anvendelse, stillede THA/BvS årligt garantier for

gennemsnitlig 1 942 mio. � RJ� Oån på gennemsnitlig årlig 12 020 mio. �

Kommissionen mener på basis af sin hidtidige erfaring, at 20% af disse beløb

må betragtes som støtte, og de indgår derfor i oversigten.
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36. Inden for sektorer som f.eks. landbrug, hvor der eksisterer en veletableret EU-

politik, fastlægges grænserne for de nationale støtteordninger i høj grad af denne

fælles politik. Selv om EF-traktatens artikel 92-94 således principielt også

gælder for landbruget, hedder det i artikel 42, at det er Rådet, der beslutter, i

hvilket omfang disse artikler skal finde anvendelse på landbrugssektoren. Rådet

har på dette grundlag begrænset medlemsstaternes muligheder for at give stats-

støtte på en række områder, som f.eks.:

(i) Støtte til markederne for de fleste landbrugsprodukter (der er indført

fælles markedsordninger ved en række rådsforordninger).

Støtte, der ydes på grundlag af EU-midler (dvs. EUGFL), kan kun

udbetales efter Rådets regler, i henhold til hvilke der bl.a. er etableret en

fælles ordning for interventionsopkøb og eksportrestitutioner og - i

henhold til reformerne fra maj 1992 - godtgørelser for prisnedsættelser i

de forskellige sektorer i forbindelse med tvungen braklægning.

(ii) Støtte til effektivisering af landbrugsstrukturerne (Rådets forordning

(EØF) nr. 950/97).

Reglerne for tildeling af støtte til produktive investeringer på landbrugs-

bedrifter er hovedsagelig indeholdt i ovennævnte direktiv; denne form

for støtte samfinansieres til dels af EU.

37. Indberetningssituationen på landbrugsområdet er blevet bedre sammenlignet

med de tidligere oversigter. Selv om flere medlemsstater ikke på det seneste har

fremsendt omfattende oplysninger om deres støtte på dette område i overens-

stemmelse med den resolution, repræsentanter for medlemsstaterne vedtog på

Rådets 306. samling den 20. oktober 1974, fremsender de regelmæssigt oplys-

ninger om udgifter over de nationale budgetter. Det er derfor disse oplysninger,

der for alle medlemsstaters vedkommende indgår i denne oversigt.

Tabel 12 viser de gennemsnitlige årlige udgifter over de nationale budgetter,

herunder direkte betalinger, reducerede produktionsomkostninger og generelle

tjenester på EU-niveau.
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7DEHO���

*HQQHPVQLWOLJH�nUOLJH�XGJLIWHU�WLO�ODQGEUXJ�RYHU�GH�QDWLRQDOH�EXGJHWWHU�IRU

(85����RJ�(85����L�SHULRGHQ�����������RJ����������

i mio. 

1993 - 1995 �����±�����

   EUR 15 13,129
   EUR 12 10,772 9,658

38. Det er værd at understrege, at begrebet samlet national støtte omfatter forskel-

lige støttekategorier, hvis relevans i forbindelse med konkurrencepolitik varierer

en del. Man kan således med nogen ret hævde, at støtte til foranstaltninger i

forbindelse med f.eks. produktive investeringer og reklame formentlig påvirker

handelen langt mere end støtte, der blot er vederlag for tjenester, for f.eks.

adgang til at benytte et landområde, eller støtte som skal afbøde tab i forbindelse

med naturkatastrofer. Nogenlunde samme argument kan gælde for støtte, der

juridisk set er statsstøtte, men som finansieres over parafiskale afgifter, hvor den

økonomiske byrde udelukkende bæres af støttemodtagerne selv.

For nærmere oplysninger om arten af og niveauet for den samlede landbrugs-

støtte i EU henvises der til Kommissionens årlige redegørelse "The Agricultural

Situation in the Community".
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 Inden for fiskerisektoren er de nationale støtteordninger nært forbundet med den

fælles fiskeripolitik og de begrænsninger, der herigennem pålægges erhvervet

med henblik på opfyldelsen af fælles målsætninger. Når man anskuer omfanget

af den nationale støtte, skal man derfor ikke udelukkende se på dens konse-

kvenser for konkurrencesituationen, men også på om den bidrager til at opfylde

den fælles målsætning om at skabe de betingelser, der er nødvendige for at sikre

fiskerisektorens levedygtighed og fremtid.

40. Fiskerimarkedet er derfor organiseret med henblik på at stabilisere priser og

harmonisere EU-markedet. Fiskerireglerne sikrer den bedst mulige anvendelse

af de eksisterende lagre og den bedst mulige opbevaring, samtidig med at de

sikrer en forholdsvis stabil adgang for fiskere. Ud over disse foranstaltninger er

der etableret faste forbindelser på internationalt niveau for at bevare eller

udvikle adgangen til lagre uden for EU-farvande. Endvidere er formålet med at

indarbejde de strukturelle aspekter af fiskeri i strukturfondregi at sikre den

nødvendige strukturelle tilpasning for at opfylde målsætningerne i den fælles

fiskeripolitik. Det kræver, at initiativer i sektoren stemmer overens med målsæt-

ningen om at nå en balance mellem lagrene og deres udnyttelse. Statsstøtte er

derfor kun berettiget, hvis den er i overensstemmelse med denne politik. 

41. Statsstøttereglerne i denne sektor er et resultat af udviklingen af den fælles

fiskeripolitik. Kriterierne og ordningerne for EU's strukturstøtte til fiskeri- og

akvakultursektoren og forarbejdningen og markedsføringen af produkterne er

fastsat i Rådets forordning nr. 1624/9512, nr. 2719/9513, 965/9614 og 25/9715 om

ændring af forordning (EF) nr. 3699/93.� Disse forordninger er siden blevet

konsolideret i Rådsforordning 2468/98.16 Sideløbende med udviklingen af den

fælles fiskeripolitik er der udviklet retningslinjer for behandling af statsstøtte til

fiskerisektoren. Det er inden for rammerne af disse retningslinjer, at Kommis-

sionen administrerer undtagelserne fra princippet om uforenelighed med det

fælles marked (EF-traktatens artikel 92, stk. 1), der er fastlagt i EF-traktatens

artikel 92, stk. 2 og 3, og i gennemførelsesinstrumenterne. De seneste retnings-

                                                

12 EFT L 155 af 6.1995, s. 3. 7. 1995, s. 1.
13 EFT L 283 af 25.11.1995, s. 3.
14 EFT L 131 af 1.6.1996, s. 1.
15 EFT L 6 af 10.1.1997, s. 7.
16 EFT L 312 af 20.11.1998, s. 19.
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linjer blev vedtaget i 199717, og de erstatter retningslinjerne fra 1994. På grund

af den pågående revision af EU's strukturfonde, herunder det finansielle instru-

ment til udvikling af fiskeriet (FIUF), vil retningslinjerne også i den nærmeste

fremtid undergå en revision.

Reglerne vedrører alle foranstaltninger, der medfører en hvilken som helst form

for finansielle fordele, der direkte eller indirekte finansieres over de offentlige

budgetter (nationale, regionale, provinsielle, departementale eller lokale). Stats-

støtte er derfor kun berettiget, hvis den er i overensstemmelse med målsætnin-

gerne for den fælles politik. Støtte har ikke altid en konkurrencebeskyttende

virkning; formålet kan være at gøre produktion og afsætning mere rationel og

effektiv på en måde, der styrker og fremskynder industriens tilpasning til en ny

situation.

Konkret betyder det, at støtte skal være et incitament til udvikling og tilpasning,

der ikke kan ske på normale markedsvilkår på grund af sektorens manglende

fleksibilitet og den begrænsede finansielle kapacitet hos de personer, der er

beskæftiget i sektoren. Støtten skal give varige forbedringer, således at indu-

strien kan fortsætte sin udvikling udelukkende på basis af markedsindtjeningen.

Støttens må derfor kun ydes, så længe det er nødvendigt for at opnå de ønskede

forbedringer og tilpasninger.

Derfor gælder følgende principper:

-Statsstøtte må ikke hindre anvendelsen af reglerne for den fælles fiskeripolitik.

Navnlig er støtte til eksport af eller handel med fiskeriprodukter i EU uforenelig

med det fælles marked.

-De aspekter af den fælles fiskeripolitik, der ikke kan betragtes som fuldt ud

regulerede, bl.a. hvad angår strukturpolitikken, kan stadig modtage statsstøtte,

forudsat at støtten er forenelig med de fælles regler og ikke risikerer at ødelægge

eller fordreje den fulde virkning af disse regler. den skal derfor, når det er rele-

vant, inkluderes i de forskellige programmeringsinstrumenter ifølge EU-

reglerne.

-Statsstøtte, der ydes uden at pålægge støttemodtageren forpligtelser, og som har

til formål at forbedre virksomhedernes situation og deres likviditet, eller som

beregnes i forhold til den producerede eller solgte mængde, priser, antal produ-

cerede enheder eller produktionsform, og som nedbringer støttemodtagerens

produktionsomkostninger eller forbedrer hans indtjening, er på samme måde

som driftsstøtte uforenelig med det fælles marked. Kommissionen undersøger
                                                

17 EFT nr. C 100 af 27.3.1997.
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en sådan støtte sag for sag, i de tilfælde hvor støtten er direkte forbundet med en

omstruktureringsplan, der anses for at være forenelig med det fælles marked.

42. Tabel 13 og 14 er en oversigt over national støtte og EU-støtte til EU’s fisker-

iflåde, til afsætning samt til første trin i bearbejdningen af fiskeriprodukter. Da

denne oversigt blev udarbejdet, forelå der endnu ikke fuldstændige oplysninger

for 1997, og følgerne af de nye retningslinjer vil derfor først kunne ses i den

næste oversigt.
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7DEHO���
)LVNHULVW¡WWH�L�SURFHQW�DI�EUXWWRY UGLWLOY NVWHQ�L�VHNWRUHQ
EHUHJQHW�Sn�EDVLV�DI�ODQGHGH�P QJGHU�RJ�JHQQHPVQLWVSULVHU
L���������������������

i %

1992 – 1994 1994 - 1996

   Østrig

   Belgien 3,0 2,0

   Danmark 4�0 2,0

   Tyskland 13,2 14,6

   Grækenland 0,2 0,1

   Spanien 6,0 3,0

   Finland 17,8

   Frankrig 3,7 4,1

   Irland 9,3 8,4

   Italien 8,4   8,4

   Luxembourg

   Nederlandene 8,9 9,5

   Portugal 2,4   2,2

   Sverige 8,2

   Det Forenede 
   Kongerige

4,1   3,2

EUR 12/15 5,6   4,9

* De anvendte tal for værditilvæksten omfatter ikke forarbejdningsvirksomhed og produktion
på land.

7DEHO���
(8�LQWHUYHQWLRQHU� L� ILVNHULVHNWRUHQ� LQGHQ� IRU� UDPPHUQH� DI� GH� I OOHV
PDUNHGVRUGQLQJHU�RJ�VWUXNWXUSROLWLNNHQ����������

i mio. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Garanti 32,1 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

Udvikling 358,4 401,8 403,5 480,7 475,1 390,4
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43. Siden 1965 har EKSF's Høje Myndighed/Kommissionen ved en række lejlig-

heder fastlagt regler for at bringe statsstøtte til kulindustrien i overensstemmelse

med traktatens målsætninger. Hvert nyt regelsæt er blevet skræddersyet til

udviklingen i økonomien generelt, herunder til udviklingen på energi- og

kulmarkedet i EU. Hvert nyt regelsæt er blevet skræddersyet til udviklingen i

økonomien generelt, herunder til udviklingen på energi- og kulmarkedet i EU.

Den første beslutning udløb den 31. december 1993, og den sidste udløber den

23. juli 2002, når EKSF-traktaten udløber.

Ifølge 1986-beslutningen skulle driftsstøtte, overtagne forpligtelser og sociale

ordninger anmeldes til Kommissionen. Imidlertid skulle hverken overtagne

forpligtelser eller sociale velfærdsordninger officielt godkendes ifølge de rele-

vante statsstøttebeslutninger ifølge følgende regler:

-hvad angår gamle forpligtelser må støtten "ikke overstige de faktiske gamle

forpligtelser"

-hvad angår sociale støtteordninger bragte støtten forholdet mellem omkost-

ningerne pr. beskæftiget minearbejder og indtægterne pr. støttemodtagende

person på linje med det tilsvarende forhold i andre industrigrene. Hvis denne

betingelse ikke var opfyldt, blev de beløb, der lå over loftet eksplicit tilladt i

beslutninger.

Ifølge beslutningen fra 1993 blev gamle forpligtelser et led I godkendelses-

processen, og de optræder I de forskellige beslutninger, idet der er tale om

omkostninger, der var en del af de hidtidige driftsomkostninger. Sociale

ordninger bliver fortsat behandlet som tidligere og indgår normalt ikke I beslut-

ningerne. Siden 1994 indgår gamle forpligtelser derfor I Kommissionens års-

beretninger om støtte til kulindustrien, hvorimod social støtte ikke indgår.

I Fællesskabets nye rammebeslutning 3632/93/EKSF om statsstøtte til kulindu-

strien blev reglerne vedrørende støtte strammet op, således at støttebegrebet nu

omfatter:

-enhver direkte eller indirekte foranstaltning eller støtte, som de offentlige

myndigheder yder til produktion, markedsføring og udenrigshandel, og som,

selv om den ikke bebyrder de offentlige budgetter, tilfører kulmineselskaber en

økonomisk fordel ved at reducere de omkostninger, de under normale forhold

skulle afholde
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- omstilling af omkostninger, der er en obligatorisk følge af statsindgreb i

sektoren, således at disse antager karakter af en direkte eller indirekte støtte til

kulmineindustrien

- støtteelementer indeholdt i finansielle foranstaltninger, der træffes af

medlemsstaterne til fordel for kulmineselskaber, og som ikke kan betragtes som

risikovillig kapital, der ydes til selskabet på almindelige markedsøkonomiske

betingelser.

Med henblik på at øge åbenheden skal medlemsstaterne opføre ydet støtte i

nationale, regionale eller lokale budgetter eller lignende regnskabsmæssige

oversigter. Al støtte, der modtages af kulmineselskaber, skal ligeledes opføres i

driftsregnskabet som en selvstændig indtægtskilde adskilt fra omsætningen.

44. Endelig defineres driftsstøtte som forskellen mellem produktionsomkostnin-

gerne og den salgspris, aftaleparterne frit forhandler sig frem til under hensyn-

tagen til verdensmarkedspriserne. Den nye aftale bestemmer, at de aftaler, der

var i kraft den 31. december 1993, ifølge hvilke støtte blev ydet i overensstem-

melse med bestemmelserne i beslutning 2064/86/EKSF, og som er knyttet til

aftaler mellem producenter og forbrugere, som er undtaget i henhold til artikel

85, stk. 3 i EF-traktaten og/eller tilladt i henhold til artikel 65 i EKSF-traktaten,

skal ændres senest den 31. december 1996 med henblik på at bringe dem i over-

ensstemmelse med bestemmelserne i beslutning 3632/93/EKSF. For Tysklands

og Spaniens vedkommende vil dette medføre en stigning i støttebeløbet,

eftersom referenceprissystemerne for kul ophæves.

45. De to nævnte beslutninger gav mulighed for at yde støtte til yderligere

omstrukturering, modernisering og rationalisering i kulindustrien for at forbedre

sektorens konkurrenceevne. Imidlertid er størstedelen af EU's kulproduktion

stadig ikke konkurrencedygtig i forhold til import udefra og det på trods af en

stærkt forbedret produktivitet og et stort fald i antallet af beskæftigede i

sektoren. Mange af de trufne foranstaltninger vedrørte diversificering af energi-

forsyning og leverandører, herunder nationale energiressourcer. Da verdens-

markedet for kul er stabilt med rigelige leverancer fra en række kilder selv på

lang sigt og med stigende efterspørgsel efter kul, er risikoen for vedvarende

leveringsstop minimal, selv om den ikke helt kan udelukkes.

Det er nødvendigt med yderligere omstruktureringer og nedlukninger, men det

skal sikres, at de sociale og regionale følger af disse ændringer begrænses så

meget som muligt, og princippet om økonomisk og social samhørighed kan ikke

tilsidesættes. EU's støttekontrol i sektoren skal derfor tage højde for den sårbare
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sociale situation i mineområder, og i forbindelse med tilpasninger i kulindu-

strien behovet for stadig strengere miljøbeskyttelsesstandarder.

46. Tabel 15 angiver støtten til kulminedrift opdelt efter støtte, der går til

henholdsvis andet end løbende produktion og til løbende produktion. Sidst-

nævnte er udtrykt i � SU�� EHVNæftiget i kulindustrien og som andelen af den

samlede støtte til denne sektor. I de to største kulproducerende medlemsstater er

støttetendensen pr. beskæftiget faldet en smule i forhold til den foregående

indberetningsperiode. Ud over disse fald skal nævnes et gradvist fald i den

samlede støtte fra de nuværende (1997) 5 000 mio. �WLO�FD��������PLR�� ���VRP

der netop er nået enighed om i Tyskland. Det nuværende fald i Frankrig skyldes,

at den støtte, der blev anmeldt til Kommissionen i 1997, stadig undersøges og

derfor ikke indgår. Det skal imidlertid bemærkes, at kulmineaktiviteterne i

Frankrig indskrænkes og forventes helt at ophøre i 2005. Efter at have indstillet

al støtte til løbende produktion i perioden 1990-1992 genoptog Det Forenede

Kongerige i yderst begrænset omfang støtten til den løbende produktion indtil

1995 i forbindelse med, at der blev foretaget en gennemgribende omstrukture-

ring af kulindustrien forud for den planlagte privatisering. I Belgien lukkede den

sidste kulmine i sommeren 1992 og i Portugal ved udgangen af 1994.

47. For at kunne sammenligne de to perioder 1993-1995 og 1995-1997 ud fra

samme forudsætninger indgår de 8 600 mio. ��GHU�L������EOHY�\GHW�L�VWøtte til

sociale ordninger på pensionsområdet ikke i tallene i tabel 16.

Den andel af resten af støtten, der gik til løbende produktion, var på 77-78% i

begge perioder. Den gennemsnitlige støtte til løbende produktion pr. beskæftiget

i kulindustrien faldt fra 40 000 �L�����������WLO�������� �L�����������

På samme måde faldt støtte til andet end løbende produktion også fra et årligt

gennemsnit på 1 930 mio. �år i den første periode til 1 780 � L� GHQ� DQGHQ

periode. Ovennævnte gennemsnit vil stige en smule, når Kommissionen har

godkendt 1997-støtten i Frankrig.

Tyskland og Spanien har i en årrække anvendt en referenceprisordning for kul,

der bevirker, at de indenlandske priser eksklusiv støtte ligger betydeligt over

verdensmarkedspriserne. Selv om en sådan ordning har samme virkning som en

støtteordning, afspejles det ikke ved hjælp af de sædvanlige indikatorer i

tabel 16. Tallene giver derfor et overblik og er ikke en præcis indikator for den

beskyttelse, støtte giver. Nye kapitaltilførsler, som eventuelt kan udgøre støtte,

er ikke medtaget i disse tal. Offentlige virksomheders kontrakter om kulindkøb
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(f.eks. til elproduktion), som kan siges at indeholde et støtteelement, når

priserne overstiger verdensmarkedspriserne, er ikke medtaget.

Inden for kulindustrien er støtten høj. Konkurrence i kulindustrien bliver fortsat

holdt nede, og der kan ikke ses bort fra støttens følger for andre markeder, især

ikke da markederne integreres i forbindelse med gennemførelsen af det indre

marked, og konkurrencen derved bliver stadig vigtigere. Da det er EU’s erklæ-

rede hensigt at liberalisere energimarkedet, er det af afgørende betydning, at der

fra Kommissionens side udføres en effektiv kontrol med denne sektor

.

7DEHO���

6WDWVVW¡WWH�WLO�NXOLQGXVWULHQ�����������RJ������������HNVNO��VRFLDO�VW¡WWH�L

�����

Årlig gennemsnitlig
støtte til andet end

løbende produktion**
�L�PLR�� �

cUOLJ�JHQQHPVQLWOLJ�VW¡WWH�WLO�O¡EHQGH
SURGXNWLRQ

1993 – 1995* �����������1993-
1995*

���������

�SU�
beskæf-

tiget

i % af
samlet
støtte

�SU�
EHVN I�
WLJHW

L���DI
VDPOHW
VW¡WWH

 Belgien 3
 Tyskland*** 190 ��� 57,417 97 ������ ��
 Spanien 162 ��� 21,683 81 ������ ��
 Frankrig*** 710 ��� 11,901 21 ����� ��
 Portugal 2 � 5,795 60
 Det Forenede
 Kongerige

863 ��� 419 1

 I ALT
1930 ���� 40,054 78 ������ ��

* I 1996-priser.
** I henhold til Kommissionens beslutning 3632/93/EKSF opgives tallene for finansiering af

sociale ydelser efter 1994 ikke længere i Kommissionens årsrapport om støtte inden for denne
sektor.

*** I 1994-tallene for støtte til løbende produktion i Tyskland er indeholdt en ekstraordinær finansiel
foranstaltning på 5,35 mia. DEM til afregning af udligningsfondens gæld ved udgangen af 1993.

**** De franske myndigheder har anmeldt støtte ydet i 1997, men denne støtte behandles stadig af
Kommissionen.
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48. Selv om transportsektoren ikke er fritaget fra de almindelige bestemmelser om

statsstøtte, indeholder traktaten særlige regler for denne sektor (artikel 77 og

80). For at styrke det indre marked og den økonomiske og sociale samhørighed

giver EF-traktatens artikel 129 B mulighed for EU-støtte til transeuropæiske net

inden for rammerne af et åbent og konkurrencepræget markedssystem.

49. Et nøglepunkt i EU's strategi er at åbne adgangen til transportmarkederne ved at

tage højde for hver transportforms særlige karakteristika. Flyselskaber, rederier

og vognmandsforretninger kan nu fuldstændig frit levere tjenester, cabotage er

allerede tilladt på de indre vandveje og på vejtransportområdet, og siden januar

1999 har færgeselskaberne fået stadig flere rettigheder. Jernbaneselskabernes

muligheder er mere begrænsede, selv om Kommissionen forsøger at udvide

dem.

50. Åbne og konkurrencedygtige markeder udelukker dog ikke offentlig indgriben,

bl.a. når det skønnes at være i almenhedens interesse, eller det fremmer opfyl-

delsen af den fælles transportpolitiks målsætninger. Da offentlig indgriben,

særlig statsstøtte, kan misbruges til at skærme virksomheder mod

markedskræfterne og hindre indførelse af bedre og billigere tjenesteydelser, som

liberaliseringen af transportmarkederne netop skulle sikre, er det nødvendigt

med en streng kontrol af en sådan støtte. Det er på den anden side også nødven-

digt at sikre, at en sådan kontrol ikke uforvarende modarbejder den fælles trans-

portpolitiks målsætninger.

51. Kommissionens statsstøttekontrol i transportsektoren er mere kompleks end i

nogen anden sektor. Det skyldes behovet for både at tage højde for traktatens

generelle statsstøttebestemmelser og også de særlige bestemmelser, der vedrører

transportstøtte. Således tager Kommissionen højde for det liberaliseringsniveau,

der er nået for de forskellige transportformer, væksten i antallet af konkurrenter,

der kan blive uberettiget berørt af unfair statsstøtte, det berørte markeds strate-

giske og økonomiske betydning og sidst men ikke mindst virksomhedernes

behov for klarhed og retssikkerhed.

52. Der planlægges yderligere forbedringer af statsstøttekontrollen. Efter godken-

delse af de reviderede statsstøtteregler for den maritime sektor planlægger

Kommissionen nu en revision af den afledte EU-ret om statsstøtte til landtrans-

port (forordning (EØF) 1107/70 og forordning (EØF) 1191/90) for at gøre dem

klarere og mere systematiske.



42

Situationen for hver af de meget forskellige europæiske transportformer i slut-

ningen af 1997 beskrives nedenfor, og der gives en oversigt over statsstøtte til

sektoren siden 1993 i tabel 17, hvor man kan konstatere de fleste undersektorers

bidrag til det gradvise samlede fald.

Lutftransportsektoren

53. Denne sektor, der tidligere var beskyttet, har gennemgået en gradvis liberalise-

ringsproces, der blev afsluttet i april 1997, da de sidste begrænsninger for

cabotagetrafik blev fjernet. For at tilpasse sig denne nye situation har mange

luftfartsselskaber gennemført store omstruktureringer. Støtten til lufttransport-

sektoren - for det meste ad hoc støtte, var stigende frem til 1994, hvorefter den

faldt. Den gennemsnitlige årlige støtte i perioden 1993-1995 var på 1 315 mio.

�� RJ� IRU� GHQ� VLGVWH� LQGEHUHWQLQJVSHULRGH� ���������� YDU� GHQ� JHQQHPVQLWOLJH
støtte på 1 235 mio. ��'HW�JHQQHPVQLWOLJH�årlige beløb vil fortsat være på ca. 1

000 mio. � LQGWLO� ������ KYRUHIWHU� GHU� IRUYHQWHV� HW� EHWUDJWHOLJW� IDOG� Så grund

resultaterne af omstruktureringsprocessen i de fleste luftfartsselskaber. Disse tal

bekræfter, at støtte til luftfartsselskaber er et overgangsfænomen, som det blev

nævnt i den sidste oversigt. støtten er nemlig ydet sideløbende med de store

strukturelle ændringer i sektoren. På grund af fald andre steder udgør støtte-

niveauet i denne sektor kun 1,5% af den samlede støtte eller 3% af støtten til

fremstillingsvirksomhed. For at styrke sine kontrolmuligheder vedtog Kommis-

sionen i 1994 strenge rammebestemmelser18 for statsstøtte til denne sektor.

Jernbaner

54. I 1996 vedtog Kommissionen en hvidbog om en strategi for at puste nyt liv i
EU's jernbaner, der også behandler finansiering af jernbaner, og som generelt
fastsætter den tilgang, Kommissionen vil følge, når den behandler støtte til
denne sektor. Det er Kommissionens mål gradvist at nå frem til et system, hvor
den eneste form for offentlig finansiering af jernbaner er finansiering af infra-
struktur eller kompensation for public serviceforpligtelser, eller hvor støtten er
en del af en overordnet omstruktureringsplan, der har til formål at genoprette
jernbaneselskabers finansielle levedygtighed. Tabel 16 viser jernbanestøtten i
procent af værditilvæksten i denne sektor.

7DEHO���
6WDWVVW¡WWH� WLO� MHUQEDQHU� L� SURFHQW� DI� EUXWWRY UGLWLOY NVWHQ� IRU� LQGHQ�
ODQGVNH�WUDQVSRUWWMHQHVWHU���������������������

                                                

18 Anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 94 og EØS-aftalens artikel 61 på statsstøtte i
luftfartssektoren (EFT C 350 af 10.12.1994, s. 5).
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i %

1993 – 1995 �����������

Samlet støtte heraf
forordning
1191/69

6DPOHW�VW¡WWH KHUDI
IRURUGQLQJ
�������

����VWULJ ���� ���

���%HOJLHQ 39,6 8,5 ���� ���

���'DQPDUN 11,7 N/A ��� 1�$

���7\VNODQG 50,4 16,2 ���� ����

���*U NHQODQG 15,4 N/A ���� 1�$

���6SDQLHQ 22,8 3,2 ���� ���

���)LQODQG ��� ���

���)UDQNULJ 25,7 5,8 ���� ���

���,UODQG 21,4 10,8 ���� ����

���,WDOLHQ 24,0 3,4 ���� ���

���/X[HPERXUJ 60,3 33,2 ��� ���

���1HGHUODQGHQH 17,6 4,9 ���� ���

���3RUWXJDO 6,7 4,1 ��� ���

���6YHULJH ���� 1�$

���'HW�)RUHQHGH
���.RQJHULJH

8,5 8,2 ���� ����

���(85���
���(85��� 26,7 N/A

����

����

1�$

1�$

* Støtte udtrykt i procent af værditilvæksten i indenlandske   transporttjenester, da der ikke
foreligger særskilte tal for jernbaner.

** 1997-tallene er skøn.
*** En stor del af udgifterne under forordning 1191/69 går i denne medlemsstat til pensioner.

55. I EUR 12 er støtteniveauerne faldet i otte medlemsstater med det største fald i

Luxembourg. Da de seneste tal for værditilvækst ikke altid var tilgængelige, er

der benyttet skøn, og sammenligninger mellem medlemsstaterne skal derfor

foretages med forsigtighed. Kommissionen har en positiv holdning til offentlige

og private investeringer i infrastruktur for at udvikle de transeuropæiske trans-

portnet. I den henseende har Kommissionen godkendt offentlige foranstaltninger

vedrørende højhastighedslinjer mellem Paris-Bruxelles-Köln-Amsterdam-
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London, der er et af de 14 højtprioriterede transeuropæiske netprojekter.

Søtransport

56. Den samlede støtte godkendt af Kommissionen i henhold til de tidligere

retningslinjer i den her omhandlede periode var på 1 428 mio. ��.RPPLVVLRQHQ

er nu og da i undersøgelsesperioden blevet konfronteret med meget store

atypiske sager, der har ført til en betydelig stigning i de samlede støttetal for det

omhandlede år. Et eksempel på sådan en sag er den franske rednings- og

omstruktureringsstøtte til selskabet CGM (514 mio. �� L� ������ ,NNH� GHVWR

mindre ser den samlede tilladte støtte pr. år ud til at have stabiliseret på sig

omkring 300 mio. �VLGHQ������

57. I midten af 1997 blev der indført en ny statsstøttedisciplin for søtransport19. Som

i retningslinjerne fra 1989 konstateres det også i de nye retningslinjer, at EU's

skibsfartspolitik skal være international for at klare udfordringerne fra billige

bekvemmelighedsflag og skattemæssig konkurrence. De nye retningslinjer er

imidlertid mere restriktive hvad angår støtte, der grænser op til normale

forretningsmæssige beslutninger i rederier, særlig investeringer i skibe. Et andet

nøgleelement vedrører offentlig finansiering af tab, der skyldes opfyldelse af

public serviceforpligtelser, særlig tyndt dækkede ruter. Her søger Kommis-

sionen at sikre, at alle EU's rederier får adgang til sådanne offentligt støttede

virksomheder, bl.a. i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets forord-

ning 3577/92 om cabotagesejlads. Hvad angår havne, behandler Kommissionen

fortsat offentlig finansiering af havnevirksomheder efter EF-traktatens artikel

92-94.

Indenlandske vandveje

58. Det meste af støtten har til formål at omstrukturere de indenlandske vandveje i

forbindelse med den gradvise liberalisering, der påbegyndes i 2000. Der er tale

om støtte til foranstaltninger, der ledsager sektorens strukturelle omorganise-

ringsproces (fjernelse af overkapacitet ved hjælp af en EU-koordineret ophug-

ning af skibe, teknisk modernisering af flåden, opfordring til samling af inte-

resser, uddannelse af flodskippere, støtte til pension, fremme af vandveje osv.).

Endvidere gælder der siden slutningen af 1996 en ny forordning (Rådets forord-

ning 2255/96) for de indenlandske vandveje i forbindelse med fremme af vand-
                                                

19 Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til søtransport (EFT C 205 af 5.7.1997, s. 5)
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veje; denne forordning giver mulighed for indtil december 1999 og på visse

betingelser at tillade støtte til investeringer i vandvejsterminaler eller det faste

og mobile udstyr, der er nødvendigt for omladning til og fra vandvejstransport.

Kommissionen har derfor f.eks. godkendt støtte til en virksomhed i Luxembourg

til køb af to kraner til håndtering af containere i forbindelse med transport ad de

indre vandveje.

59. Denne støtte, der er meget lav, er koncentreret i fire medlemsstater (Frankrig,

Tyskland, Nederlandene og Luxembourg); den beløb sig til ca. 37 mio. � RP

året i perioden 1995-1997.

Kombineret vejtransport

60. Siden 1993 da liberaliseringen af landevejstransportmarkedet blev påbegyndt,

har Kommissionen styrket sin overvågning af støtte, der uretmæssigt kunne

komme særlige operatører til gode. Konkurrencen i denne sektor er blevet

mærkbart skærpet, og den strenge linje, som Kommissionen har fulgt, har givet

sig udslag i en række negative eller delvist negative beslutninger, hvor Kommis-

sionen strengt har anvendt princippet om, at driftsstøtte generelt er uforenelig

med traktaten. Kommissionen har f.eks. vedtaget en negativ beslutning om to

ordninger, hvorved der blev indført skattelettelser for vognmænd. Støtte-

udgifterne og det samlede antal sager ligger fortsat på et forholdsvis lavt niveau,

og der kan ikke konstateres særlige tendenser fra de eksisterende data. Kombi-

neret transport ser heller ikke ud til at tiltrække store statsstøttebeløb; i

oversigtsperioden er det kun Nederlandene og Østrig, der har anmeldt ordninger

i den henseende.
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7DEHO���
6WDWVVW¡WWH�WLO�WUDQVSRUWVHNWRUHQ
cUOLJH�EHO¡E����������

i mio. 

���� ���� ���� ���� ����

-HUQEDQHU��(85���� 34372,4 31894,3 29861,1

���KHUDI�IRURUGQLQJ�������� ������� ������ 9804,5

-HUQEDQHU��(85���� 33059,9 34209,7 32460,0 30035,4 28234,1

���KHUDI�IRURUGQLQJ�������� ������ ������ ������ ������ 9116,3

��/XIWWUDQVSRUW 97,8 1920,1 1926,1 975,1 808

,QGHQODQGVNH�YDQGYHMH - 5,2 23,0 45,0 44,9

6¡WUDQVSRUW - 414,1 414,1 300,0 300,0

.RPELQHUHW�YHMWUDQVSRUW -
* Vedrører kun EUR 12
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61. Støtteniveauet til finansielle tjenesteydelser er forholdsvis lavt sammenlignet

med de samlede tal, selv om der i den seneste indberetningsperiode er konsta-

teret en fortsat stigning, dog mindre hurtig end i den sjette oversigt. Der blev

ydet støtte til finansielle tjenesteydelser i Frankrig og i meget mindre omfang i

Irland, Italien og Portugal. Niveauet er steget fra et årligt gennemsnit på 1 147

mio. �L�����������WLO�������PLR�� �L�GHQQH�RYHUVLJWVSHULRGH�

 

Med undtagelse af Irland er støtten næsten udelukkende gået til store

omstruktureringer, og den betyder EO�D�, at de berørte virksomheders

markedsandel reduceres. Endvidere er omstruktureringen af de berørte

virksomheder ofte en forløber for en efterfølgende privatisering.

 Da størstedelen af støtten til sektoren kun kommer et lille antal virksomheder til

gode, skal offentlig støtte til denne sektor holdes under konstant overvågning,

og alle nuværende omstruktureringsprojekter vil fortsat blive tæt overvåget. Det

gælder især banksektoren, idet kreditinstitutters vækstmuligheder er begrænsede

på grund af de solvenskrav, der er opstillet i den europæiske banklovgivning.

Indtil de eventuelt vil kunne enten tiltrække ny kapital eller øge deres kapital

ved øget indtjening, er deres handlefrihed begrænset af EU's solvensnøgletal.

Kapitalindskud og lignende former for støtte har derfor direkte følger for

støttemodtagernes transaktioner, og kan have konkurrencefordrejende følger

langt ud over det man kunne forvente, hvis man kun tog højde for støttens

pålydende værdi.
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62. Den samlede statsstøtte i EU til de sektorer, der indgår i denne oversigt, fremgår
af tabel 18 og beløber sig gennemsnitlig i perioden 1995-1997 til ca. 95 mia. �

7DEHO���
6DPOHW�QDWLRQDO�VW¡WWH�L�PHGOHPVVWDWHUQH�����������RJ����������

    i mio. 

1993-1995
(EUR 12

1995–1997
(EUR 12

����±����
(85���

 6DPOHW�QDWLRQDO�VW¡WWH 101,464 88,466 ������

�KHUDI�
�����)UHPVWLOOLQJV�

YLUNVRPKHG
������ ������ ������

������/DQGEUXJ ������ ����� ������
������)LVNHUL ��� ��� ���
������.XO ������ ����� �����
�������7UDQVSRUW ������ ������ ������
������)LQDQVLHOOH

WMHQHVWH\GHOVHU
����� ����� �����

* Samlet skøn 1997
** 1997-oplysninger for franske kulminer indgår ikke
*** Inklusive gennemsnitlig 2 900 mio. �RP�året til sociale programmer
**** Tallene tager ikke højde for ICT - se punkt 9

63. Tabel 19 viser medlemsstaternes samlede udgifter til støtte i procent af brutto-

nationalproduktet, pr. beskæftiget og i forhold til statens samlede udgifter.

64. I Belgien andrager statsstøtten f.eks. 37,6% af landets budgetunderskud og

udgør 1,3% af BNP i 1995-1997. I Tyskland, hvor budgetunderskuddet i 1995-

1997 androg 3,5% af BNP, beløber statsstøtten sig til 50% af underskuddet i den

samme periode. Endelig androg det samlede støttebeløb i Italien, hvor det årlige

budgetunderskud udgjorde omkring 5,6% af BNP i perioden 1995-1997, 33% af

underskuddet.
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7DEHO���

6DPOHW� QDWLRQDO� VW¡WWH� L� PHGOHPVVWDWHUQH� L� SURFHQW� DI� EUXWWRQDWLRQDO�
SURGXNWHW��SU��EHVN IWLJHW�RJ�L�SURFHQW�DI�GH�RIIHQWOLJH�XGJLIWHU�L�SHULRGHUQH
����������RJ����������

I % af BNP* I �SU��EHVNæftiget I % af de samlede
offentlige udgifter

1993-
1995

�����
����

1993-
1995

�����
����

1993-
1995

�����
����

  Østrig 0,65 351 1,22

  Belgien 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

  Danmark 0,95 0,89 486 470 1,54 1,48

  Tyskland 2,26 1,64 1.156 882 4,55 3,32

  Grækenland 0,97 0,98 238 246 2,02 2,15

  Spanien 1,14 1,16 396 413 2,38 2,58

  Finland 0,43 219 0,76

  Frankrig 1,19 1,12 622 609 2,16 2,05

  Irland 1,25 1,1 478 468 3,21 3,15

  Italien 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

  Luxembourg 1,49 0,50 901 308 3,32 1,12

  Nederlandene 0,59 0,61 325 343 1,09 1,19

  Portugal 0,97 0,98 178 189 2,23 2,26

  Sverige 0,76 372 1,15

  Det Forenede
  Kongerige

0,46 0,52 156 183 0,99 1,17

   EUR 15 1,48 1,20 644 549 2,83 2,36

I 1996-priser.

65. Tabel 20 viser en oversigt over den samlede nationale støtte til de vigtigste
økonomiske sektorer, der indgår i denne oversigt. 
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7DEHO���
6DPOHW�QDWLRQDO�VW¡WWH�L�PHGOHPVVWDWHUQH�����±������RJ�����������
2SGHOW�Sn�KRYHGVHNWRUHU�

i %
Samlet statsstøtte i medlemsstaterne

Fremstillings-
virksomhed og

finansielle
tjenesteydelser

Landbrug og
fiskeri

Kul Transport

1993
-

1995

1995
 -

1997

1993
-

1995

1995
–

1997

1993
-

1995

1995
 -

1997

1993
 –

1995

1995
 –

1997

  Østrig 20 25
  Belgien 31 34 9 52 57
  Danmark 43 52 40 33
  Tyskland 44 42 18 16 31 36
  Grækenland 58 61 27 28
  Spanien 26 39 18 17 33 28
  Finland 18 2
  Frankrig 34 41 9 3 42 41
  Irland 48 55 29 22
  Italien 60 61 33 31
  Luxembourg 21 47 65 22
Nederlandene 25 27 49 48
  Portugal 47 54 27 30
  Sverige 22 62
  Det
  Forenede
  Kongerige

28 27 18 14 36 36

  EUR 15 43 44 12 11 11 9 34 36

6W¡WWH�SU��LQGE\JJHU

66. Tabel 21 viser pr. capita støtten i EU udtrykt i samlet national støtte og i støtte

til fremstillingsvirksomhed. Selv om der ikke er en klar sammenhæng, er der en

tendens til, at pr. capita støtten er højere i de mere velstående medlemsstater.

Disse medlemsstaters høje støttebudgetter kan være en følge af et stærkt lobby-

pres, der bl.a. kan hænge sammen med den megen ad hoc støtte i visse

medlemsstater.
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7DEHO���
3U��FDSLWD�VW¡WWH�L�'HQ�(XURS LVNH�8QLRQ
cUOLJH�JHQQHPVQLW����������

6DPOHW�VWDWVVW¡WWH KHUDI�VW¡WWH�WLO�

)UHPVWLOOLQJV�
YLUNVRPKHG

i mio. �SU�
capita

i mio. �SU��FDSLWD Indbyggere

i mio.

Østrig 1184 147 537 67 8,06

Belgien 2483 244 936 92 10,16

Danmark 1202 228 725 138 5,26

Tyskland 30402 371 13547 165 81,90

Grækenland 959 92 657 63 10,48

Spanien 5365 137 2472 63 39,27

Finland 432 84 383 75 5,12

Frankrig 13566 232 4284 73 58,37

Irland** 622 172 395 109 3,63

Italien 16389 286 10451 182 57,40

Luxembourg 67 161 46 111 0,42

Nederlandene 1876 121 674 43 15,53

Portugal 842 85 537 54 9,93

Sverige 1509 171 394 45 8,84

Det Forenede
Kongerige

4698 80 1640 28 58,80

(85��� 81596 219 37680 101 373,16

1996-priser
* Omfatter ikke landbrug og søtransport.
** Tallene tager ikke højde for ICT.
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67. Støtten til fremstillingsvirksomhed i Den Europæiske Union i oversigtsperioden

beløber sig til et årligt gennemsnit på ca. 37,7 mia. �HNVNOXVLYH�����PLR�� � L

tabt skatteprovenu ifølge ICT i 1997. Det tilsvarende tal for EUR 12 er 36,4

mia. ��6DPPHQOLJQHW�PHG�GH����PLD�� ��GHU�EOHY�\GHW�RP�året i den foregående

periode 1993-1995, er der tale om et fald på 13%. Det er imidlertid vigtigt at

understrege, at det samlede fald i støtten næsten udelukkende kan tilskrives et stort

fald i støtten i tre medlemsstater, nemlig Tyskland og i mindre grad Italien og

Frankrig. Hvis man ikke medtog tallene for de nye delstater i Tyskland - med et

stort fald på 30% - i sammenligningen af treårsgennemsnittene, ville den nedad-

gående tendens i Den Europæiske Union, der er observeret i de foregående

perioder, ikke have fortsat. 

68. Der er store forskelle mellem medlemsstaternes støtteniveau. Forskellen er

mærkbar, hvis man måler støtten til fremstillingsvirksomhed i procent af værdi-

tilvæksten, idet det højeste støtteniveau, der er konstateret i Grækenland, er seks

gange højere end støtteniveauet i Det Forenede Kongerige og Sverige. Støtte-

niveauet i medlemsstaterne viser imidlertid en nedadgående tendens mod

gradvis konvergens, dvs. at forskellene mellem støtteniveauerne bliver mindre.

69. Hvis man ser på forskellene medlemsstaterne imellem hvad angår samhørighed,

kan man konstatere, at støtteandelen i de fire samhørighedslande - Grækenland,

Irland, Portugal og Spanien - er steget fra omkring 7,5% af den samlede støtte til

fremstillingsvirksomhed i EUR 12 i den foregående periode til omkring 11% i

1995-1997. For sammenligningens skyld skal det nævnes, at de fire store

økonomiers - Tyskland, Italien, Frankrig og Det Forenede Kongerige - andel af

støtten til fremstillingsvirksomhed er faldet fra 87 til 72%. (Tyskland tæller for

37%, Italien for 28%, Frankrig for 12% og Det Forenede Kongerige for 5% af

den samlede støtte i EUR 12). Selv om støtten i disse lande stadig ligger på et

højt niveau, er disse landes relative betydning faldet til fordel for samhørig-

hedslandene. Hvis ad hoc støtten imidlertid udspecificeres, stiger samhørig-

hedslandenes andel af støtten fra 7,5 til 9,5%, hvis de to oversigtsperioder

sammenlignes.

70. Hvad angår støtteformen på EU-niveau, er budgetfinansiering den foretrukne

statsstøtteform, og den udgør ca. 75% af støtten til fremstillingsvirksomhed.
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Sammenlignet med skattefinansiering er præferencen for den førstnævnte form,

der er en mere gennemsigtig form for statsstøtte, imidlertid forskellig i

medlemsstaterne. I nogle lande ydes stort set al støtte, over 90%, via budgetfinan-

siering, i andre lande, som f.eks. Frankrig, Irland, Italien og Portugal, ydes over

30% af al støtte til fremstillingsvirksomhed i form af skattelettelser.

71. Hvad angår de forfulgte mål ydes størstedelen af industristøtten i EU, dvs. 57%,

til regionale mål, hvoraf størstedelen går til de mindst udviklede regioner, dvs.

områder, der er berettiget til regionalstøtte efter EF-traktatens artikel 92, stk. 3,

litra a). Denne andel falder til 51%, hvis man ikke medregner den særlige støtte

ydet af THA og dets afløsere til de nye tyske delstater. Støtte til horisontale mål,

bl.a. til fremme af forskning og udvikling, miljøbeskyttelse og små og mellem-

store virksomheder, udgår 31%. Sektorstøttens andel af den samlede støtte til

fremstillingsvirksomhed, der udgør 12%, er stadig høj.

72. Som det fremgår af de tidligere oversigter er der en forholdsvis stor del af støtten,

der falder uden for støtteordningerne til horisontale, sektormæssige eller regionale

mål, og som fortsat ydes som ad hoc støtte til individuelle virksomheder. Inden for

sektorerne fremstillingsvirksomhed, finansielle tjenester og lufttransport tegner

nogle få omfattende støtteprojekter sig for en uforholdsmæssig stor andel af den

samlede støtte. Ad hoc støtte, der primært ydes til redning og omstrukturering af

selskaber, er samtidig den støtte, der er mest tilbøjelig til at fordreje

konkurrencen. Inden for fremstillingsvirksomhed steg denne støtte fra 6% af den

samlede støtte til denne sektor i 1992 til 10% i 1997. Hvis man medtager støtten

til de nye tyske delstater via Treuhandanstalt/BvS - denne form for støtte anses

for at ligge tæt på ad hoc-støtte - steg andelen af den samlede støtte fra 19% i

1992 til 37% i 1994, hvorefter den faldt til 20% i 1997.

73. Den samlede nationale støtte i EUR 15 beløb sig til et årligt gennemsnit på ca.

95 mia. � L�����������HNVNOXVLYH� ,&7�Qævnt i punkt 9. Det tilsvarende tal for

EUR 12 er 88 mia. ��GHU�HU�IDOGHW�IUD�����PLD�� �L�GHQ�IRUHJående periode 1993-

1995 (hvoraf 2,9 mia. �JLN�WLO�VRFLDOH�SURJUDPPHU�L�NXOLQGXVWULHQ���'HU�YDU�HW�IDOG

på ca. 10% inden for fremstillingsvirksomhed og transport, og et mere brat fald i

fiskerisektoren. Landbrugs- og kulsektoren udgør hver ca. 11% af den samlede

støtte. Ændringerne i støtten til finansielle tjenesteydelser forventes at vise samme

overgangstendenser som støtten til lufttransport.
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74. Den historiske indførelse af euroen har i høj grad styrket det indre marked.

Offentlig støtte i form af national statsstøtte er nu en af de få muligheder, virk-

somhederne har for at beskytte sig i konkurrencen, der vil blive endnu mere

intens end hidtil. Endvidere kræver indførelsen af den fælles valuta, at

medlemsstaterne fører en streng budgetpolitik. Da subsidier er en af de eneste

former for offentlig støtte, der både risikerer at fordreje konkurrencen og også

udgør en ikke ubetydelig del af de offentlige udgifter, skal statsstøtteniveauet

holdes under kontrol. Når Kommissionen kontrollerer statsstøtte, accepterer den

naturligvis støtte i mange tilfælde, hvor den skønnes at være i den fælles interesse.

Eksempler på støtte, som Kommissionen ser velvilligt på, er støtte til forskning og

udvikling, SMV, uddannelse, miljøbeskyttelse og regionalstøtte. Det fortsat høje

statsstøtteniveau og det faktum, at det nuværende fald skyldes et ekstraordinært

fald i Tyskland giver Kommissionen god grund til at fastholde presset på stats-

støtte i EU.

75. En styrkelse af statsstøttekontrollen er ligeledes en vigtig faktor i bekæmpelsen

af arbejdsløshed, der er EU's hovedprioritet. Konkurrencepolitik, herunder stats-

støttekontrol, styrker den økonomiske effektivitet og baner derved vej for en

varig vækst, der skaber blivende arbejdspladser. Støtteforanstaltninger må ikke

beskytte industrier eller ikke-levedygtige virksomheder og derved give mulighed

for at eksportere arbejdsløshed fra en medlemsstat til en anden. I den forbindelse

behandlede det sidste Europæiske Råd i Wien skadelig skattemæssig

konkurrence. Der er enighed om, at loyal skattekonkurrence bidrager til et

velfungerende indre marked. Men skadelig skattekonkurrence kan, hvis det

indebærer øget skat på arbejde i forhold til mere fleksible skattegrundlag, have

negative beskæftigelsesmæssige følger. Kommissionen har allerede truffet

foranstaltninger på dette område ved at offentliggøre en meddelelse om skatte-

mæssig støtte, der giver medlemsstaterne regler for anvendelse af artikel 92

hvad angår direkte selskabsbeskatning. Endvidere er Kommissionen begyndt at

undersøge eksisterende skatterelaterede foranstaltninger på baggrund af stats-

støttereglerne.

76. Herudover er Kommissionen også begyndt at undersøge støtte til SMV til

udenlandske direkte investeringer. Støtte til sådanne investeringer kan styrke

den økonomiske udvikling i nogle lande men kan også fremme virksomheds-

flytninger og dermed modarbejde EU's beskæftigelsesfremmende foranstalt-
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ninger. Endvidere kunne den type støtte falde ind under forbudet mod

eksportsubsidier i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger. De

foreløbige tal i oversigten viser, at den type støtte har været stigende; det vil

være nødvendigt med yderligere undersøgelser i fremtiden.

77. På Rådets møde (økonomi og finans) den 1. maj 1998, blev der vedtaget en

erklæring, der understreger betydningen af i en ØMU-sammenhæng at gøre

vare- og kapitalmarkederne mere effektive. Det Europæiske Råd i Cardiff den

15.-16. juni fulgte dette op ved at indføre en procedure til overvågning af vare-

og kapitalmarkederne og fremskridtene inden for strukturreformer. Det

Europæiske Råd i Cardiff understregede nødvendigheden af at styrke konkur-

rencen og nedbringe konkurrencefordrejende foranstaltninger som f.eks.

statsstøtte. I de efterfølgende rapporter om vare- og kapitalmarkederne

(KOM(1999)10) og økonomiske og strukturelle reformer (KOM(1999)61)

opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at overveje, i hvilket omfang

offentlig indgriben i markedskræfterne var hensigtsmæssig og fastsætte præcise

mål og en tidsplan for nedbringelse af de samlede støttebudgetter. På Rådets

møde (det indre marked) den 25. februar 1999 blev der opnået enighed om, at

det for at øge den økonomiske effektivitet er nødvendigt fortsat at søge at

nedbringe det samlede støtteniveau og at anvende støtten til gennemsigtige

foranstaltninger af almen interesse, f.eks. beskæftigelsesforbedrende

foranstaltninger.

78. Det Europæiske Råd i Wien opfordrede også Rådet (det indre marked) til at

forelægge en vurdering af, om målsætningerne om at fjerne de væsentligste

konkurrenceforvridende faktorer, således som identificeret i handlingsplanen for

det indre marked, herunder statsstøtte, er opfyldt. De fleste målsætninger på

statsstøtteområdet er stort set opfyldt. Der er nu vedtaget en række nye retlige

instrumenter, der er nævnt i de foregående oversigter, for at give Kommissionen

mulighed for at sikre en nøje overholdelse af EF-traktatens artikel 92 og

behandle store individuelle statsstøttesager. Bl.a. giver bemyndigelsesforord-

ningen20 Kommissionen retsgrundlag til at fritage visse kategorier af statsstøtte,

som f.eks. støtte til SMV, forskning og udvikling, miljø- og uddannelsesstøtte,

fra kravet om anmeldelse. På den måde vil Kommissionen kunne koncentrere

sine ressourcer og sin indsats om mere indviklede og større statsstøttesager og

                                                

20 Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af  artikel 92 og 93 i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (EFT L 142,
14.05.1998)
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på den måde kunne arbejde mere effektivt. Endvidere giver procedureforord-

ningen, der træder i kraft i første halvår af 1999, en større retssikkerhed, idet den

kodificerer Kommissionens og EF-Domstolens eksisterende praksis, og den vil

ligeledes give Kommissionen mulighed for at styrke statsstøttedisciplinen bl.a.

hvad angår tilbagebetaling af støtte.

79. Resultaterne fra denne oversigt viser, at den statsstøtte, medlemsstaterne yder til

omstrukturering af fremstillingsvirksomheder, nu er faldende. I de kommende to

til tre år vil man se samme tendens hvad angår omstrukturering af lufttransport

og finansielle tjenesteydelser. Visse medlemsstaters fortsatte tendens til at yde

en forholdsvis stor ad hoc støtte styrker behovet for, at Kommissionen foretager

en revision af retningslinjerne for støtte til redning og omstrukturering som

planlagt i handlingsplanen for det indre marked. Selv støtte beregnet til at

genoprette virksomheders levedygtighed eller afhjælpe de sociale følger af

tilpasninsprocesser i visse sektorer kan betyde store omkostninger i form af tabte

muligheder for et effektivt ressourceforbrug. Opnåelse af en bæredygtig

økonomisk vækst og oprettelse af nye arbejdspladser hindres, og der opstår en

reel risiko for at sætte fordelene ved det indre marked over styr, hvis man holder

forældede virksomheder i live. Kommissionen mener derfor fortsat ikke, at

rednings- og omstruktureringsstøtte kan tillades som et påskud for at beskytte

industrigrene, der er i vanskeligheder, eller skrantende virksomheder.

80. Hvad angår samhørighedslandene i Den Europæiske Union viser resultaterne af

oversigten, at forskellen mellem statsstøtteniveauet i de rige medlemsstater og

niveauet i de fire samhørighedslande langsomt indsnævres. Spredningsgraden i

de forskellige medlemsstater er ligeledes faldende, bl.a. når støtten udtrykkes i

procent af værditilvæksten. Disse tendenser, der på nuværende tidspunkt skyldes

det konstaterede fald i Tyskland og Italien, skal fastholdes. Med den nylige

indførelse af nye retningslinjer for regionalstøtte forsøger Kommissionen at

sikre, at regional støtte fremmer levedygtige investeringer, der varigt bidrager til

den regionale udvikling. De nye multisektorale rammebestemmelser for

regionalstøtte beskytter også ugunstigt stillede regioner med få finansielle

ressourcer mod overbud fra bedre stillede regioner. Det må erkendes, at et højt

statsstøtteniveau, særlig i de rigeste medlemsstater, er en potentiel risiko for

samhørighedsmålsætningen, da det er klart, at samhørighedslandene ikke kan

konkurrere med de støtteniveauer, der ses i de rigeste lande.

81. I juni 1993 fastslog Det Europæiske Råd i København, at de central- og

østeuropæiske landes og EU's økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige
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interesser var bedst tjent ved, at man oprettede så tætte bånd som muligt til

lande med overgangsøkonomier. I de tre følgende år blev der indgået associe-

rings- og samarbejdsaftaler med ti central- og østeuropæiske lande. Aftaler med

Rusland, de nye uafhængige stater og andre lande fulgte efter. Alle aftaler inde-

holder bestemmelser om konkurrence og statsstøttekontrol, der er baseret på

EU's model, og gennemførelsen af disse aftaler er en stor udfordring, da stats-

støttedisciplinen gradvist udbredes til disse lande. Generelt ses tredjelandes

indførelse og faktiske anvendelse af statsstøtteregler - bortset fra mere generelle

politiske betragtninger - også som et vigtigt skridt mod nedbringelse af

handelsgnidninger mellem EU og de berørte tredjelande. Hvis reglerne anvendes

korrekt, kan de fjerne parternes behov for at indbringe sager efter WTO's

subsidieaftale, som f.eks. kan indebære pålæggelse af udligningsforanstaltninger

i subsidiesager. Kommissionens hovedopgave er at hjælpe disse lande med at

indføre en troværdig statsstøttekontrol, hvilket bidrager til, at der indføres

samme konkurrencevilkår som i EU.

82. Dette er særdeles vigtigt i betragtning af tiltrædelsesforhandlingerne, da ansø-

gerlandenes indførelse af statsstøttereglerne før selve optagelsen er den måde,

hvorpå de kan opfylde optagelseskriteriet hvad angår statsstøttekontrol.

Kommissionen skal følge udviklingen på statsstøtteområdet nøje for at sikre en

tilstrækkelig gennemsigtighed, hvilket er af afgørende betydning for at sikre

overensstemmelse med EU's statsstøtteregler i disse lande. Oversigten giver

derfor de associerede lande et effektivt grundlag, på basis af hvilket den

nødvendige sammenlignelighed kan sikres.

83. Selv om statsstøttekontrol er en betingelse for en loyal og retfærdig konkurrence

i EU, er det nødvendigt, at man på internationalt niveau sikrer, at offentlig

indgriben, der forvrider konkurrencen og påvirker samhandelen, nedbringes. Det

multilaterale handelssystem skal derfor styrkes i lyset af den europæiske

konkurrencepolitiks målsætninger. Kommissionen og medlemsstaterne skal i

den henseende modarbejde alle former for konkurrencebegrænsende praksis, der

truer den europæiske industri, ved at stræbe mod en større støttedisciplin på tre

fronter. For det første inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen,

herunder særlig WTO-subsidieaftalen. For det andet inden for rammerne af

bilaterale aftaler med tredjelande, hvor princippet om streng støttedisciplin

fortsat vil være hovedprincippet. For det tredje skal EU i de relevante interna-

tionale fora fortsat arbejde for forbedrede internationale arbejdsnormer og EO�D�
afhjælpe utilfredsstillende normers eventuelle konkurrenceforvridende følger for

samhandelen.
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Formålet med dette bilag er at skitsere de metoder og kilder, der er anvendt ved udar-

bejdelsen af denne oversigt over statsstøtte, særlig vedrørende:

I. Formålet med undersøgelsen

Udelukkede områder

II Støtteformer og -kategorier samt formål

III. Arten af de benyttede data, kilder og metoder til vurdering af støtteelementet

IV. Særlige områder

- Forskning og udvikling (F&U)

- Fødevarer

- Erhvervsuddannelse og beskæftigelse

- Tre nye medlemsstaters tiltrædelse
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1. Dette tekniske bilag indeholder alle oplysninger om den metode og den

statistiske teknik, der er anvendt ved undersøgelsen. Det er en ajourføring

af det tekniske bilag til den foregående oversigt.

Oversigten er koncentreret om statsstøtte til virksomheder, som er

omfattet af EF-traktatens artikel 92 og 93 og EKSF-traktatens artikel 95.

Generelle foranstaltninger (der, såfremt de fordrejer konkurrencen, skal

behandles på grundlag af EF-traktatens artikel 101), er ikke medtaget i

tallene.

2. Følgende foranstaltninger eller områder er ikke behandlet:

2.1. Støtte, hvis modtagere ikke er virksomheder

– Støtte til husholdninger

– Støtte til erhvervshæmmede

– Støtte til infrastruktur

– Støtte til uddannelsesinstitutioner, hospitaler, socialt boligbyggeri

– Støtte til erhvervsuddannelsescentre

- Direkte støtte til udviklingslande

2.2. Generelle foranstaltninger og andre foranstaltninger

– Forskellene mellem de forskellige skattesystemer og de almindelige

socialsikringssystemer i medlemsstaterne (afskrivning, underskud på

socialsikringsregnskabet osv.)

– Kvoter, offentlige indkøb, markedsrestriktioner, tekniske standarder

– Særlige beskatningsordninger (kooperativer, enkeltmandsfirmaer,

selvstændige erhvervsdrivende osv.)21

– Generel momsnedsættelse (f.eks. fødevarer i Det Forenede Kongerige)

                                                

21 En selskabsskat for små virksomheder, der er lavere end standardsatsen, udgør støtte og er
inkluderet (f.eks. Tyskland).
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2.3. Støtte ydet af overstatslige og multinationale organisationer 

– Fællesskabsstøtte (EFRU, EUGFL osv.)

– EIB- og EBRD-finansiering
– Støtte til ESA (Den Europæiske Rumorganisation)

2.4. Individuelle støttetyper

– Forsvar (se punkt 11.1 i bilaget)

– Erhvervsuddannelse og beskæftigelsesforanstaltninger (se punkt 12)

– Offentlige arbejder
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3. Støttekategorier

Al støtte repræsenterer en udgift eller et indtægtstab for myndighederne og en

fordel for modtagerne. "Støtteelementet", dvs. den egentlige finansielle fordel

af det overdragne nominelle beløb, afhænger imidlertid i vid udstrækning af, i

hvilken form støtten ydes. Støtten skal derfor opdeles efter støtteform. Med

henblik herpå er der opstillet fire kategorier. Hver kategori angives med et

bogstav: A, B, C eller D efterfulgt af tallet 1 eller 2, som betyder henholdsvis

budgetstøtte (dvs. støtte ydet på grundlag af centralregeringens budget) eller

skattelettelse (dvs. støtte ydet via skattesystemet), plus et A, hvis

støtteelementet kendes; f.eks. angiver C1A, hvad der betegnes som

støtteelement (A) i et blødt lån (C1).

4. Gruppe A (A1 + A2)

4.1. Den første kategori (A) vedrører støtte, som overdrages i sin helhed til

modtageren. Med andre ord svarer støtteelementet til støttens kapitalværdi.

Denne første kategori er underopdelt i to grupper, afhængig af om støtten ydes

via budgettet (A1) eller gennem skatte- eller socialsikringssystemerne (A2).

4.2. Liste over støtte i kategori A1 og A2  

– Tilskud

– Rentetilskud direkte til modtageren
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– Skattefradrag og andre skatteforanstaltninger, hvor ydelsen ikke er afhængig af

skattetilsvaret (hvis skattefradraget overstiger den skyldige skat, tilbagebetales

det overskydende beløb)

– Skattefradrag, -fritagelser og -lempelser, hvor ydelsen er afhængig af

skattetilsvaret

– Nedsættelse af socialsikringsbidrag

– Støtteækvivalenter, f.eks. salg eller leje af offentlige grunde eller ejendomme

til priser under markedsværdien

5. Gruppe B1

5.1. Det er nødvendigt at fastslå, om en finansiel overførsel fra myndighederne

gennem erhvervelse af kapitalinteresser skal betragtes som støtte til

modtageren eller som et eksempel på den offentlige sektors engagement i

erhvervsvirksomhed i lighed med en privat investors transaktioner på normale

markedsvilkår. Erhvervelse af kapitalinteresser under forskellige former kunne

således i princippet være medtaget i den første kategori, men de er blevet

samlet i en særskilt kategori (B1). 

5.2. Liste over støtte i kategori B1

– Erhvervelse af kapitalinteresser under enhver form (herunder konvertering
af gæld)

6. Gruppe C (C1 + C2)

6.1. Den tredje kategori (C) omfatter overførsler, hvor støtteelementet udgøres af
den rente, som modtageren sparer i den periode, hvor han har den overførte
kapital til rådighed. Den finansielle overførsel kan være enten et blødt lån (C1)
eller udsættelse af skatten (C2). Støtteelementerne (C1A/C2A) i denne
kategori er meget lavere end støttens kapitalværdi.

6.2. Liste over støtte i kategori C1 og C2

– Bløde lån fra offentlige eller private kilder (rentetilskud henhører under A1)

– Ansvarlig lånekapital fra offentlige eller private kilder

– Forskud, der tilbagebetales i tilfælde af et projekts succes

– Udsættelse af skatten (hensættelser, fri eller fremskyndet afskrivning osv.)
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7. Gruppe D1

7.1. Den sidste kategori (D1) omfatter garantier udtrykt i garanterede nominelle

beløb. Støtteelementerne (D1A) er normalt meget lavere end de nominelle

beløb, eftersom de svarer til den fordel, som modtageren opnår

omkostningsfrit eller til en lavere kurs end markedskursen, hvis der betales en

præmie til dækning af risikoen. Hvis der imidlertid opstår tab under

garantiordningen, henføres det samlede tab, fratrukket betalte præmier, under

D1A, fordi det da kan betragtes som en endelig overførsel til modtageren.

Disse garantiers nominelle beløb er angivet under D1 for at give en idé om

eventuelforpligtelsens størrelse.

7.2. Liste over støtte i kategori D1

– Beløb, der dækkes ved garantiordninger (D1)

– Tab i forbindelse med garantiordninger, fratrukket betalte præmier (D1A)
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8. Formålet med støtten

8.1. Støtteordningerne er opdelt i 19 rubrikker efter modtagergruppe og formål:

1.1. Landbrug

1.2. Fiskeri

2. Fremstillingsvirksomhed/Tjenesteydelser

2.1. (Horisontale formål)

2.1.1. Forskning og udvikling

2.1.2. Miljø

2.1.3. Små og mellemstore virksomheder

2.1.4. Handel

2.1.5. Energibesparende foranstaltninger

2.1.7. Beskæftigelsesstøtte}  se punkt 14 i

2.1.8. Uddannelsesstøtte }  dette bilag

2.1.9. Andre formål

2. Fremstillingsvirksomhed/Tjenesteydelser

2.2. (Særlige sektorer)

2.2.1. Stål

2.2.2. Skibsbygningsindustri

2.2.3. Transport (jernbane, luftfart, inden-

landske vandveje og søtransport)

2.2.4.1. Kul (nuværende produktion)

2.2.4.2. Kul (Anden støtte)

2.2.5. Andre sektorer

2.2.6 Finansielle tjenesteydelser

3. Regionalstøtte

3.1. Regioner under artikel 92, stk. 3, litra a)

3.2. Andre regioner
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9. Liste over regioner, der falder ind under artikel 92, stk. 3, litra a), gyldig

indtil den 31. december 199722

Medlemsstat Regioner

Grækenland )
Irland ) hele
Portugal ) landet

Østrig Burgenland

Tyskland Berlin (Østberlin)
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

Spanien Galicien
Asturias
Cantabria
Castilla-Leon
Castilla-La Mancha
Extremadura
Comunidad Valenciana
Andalucia
Murcia
Ceuta y Melilla
Canarias

Frankrig Oversøiske departementer

Italien Campania
Sud
Sicilia
Sardegna

Det Forenede Kongerige Nordirland

                                                

22 EFT C 212 af 12.08.1998, s. 2-10 og efterfølgende ændringer.
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10. Tallene repræsenterer normalt de faktiske udgifter (eller det faktiske

indkomsttab i tilfælde af skatteudgifter)23. Hvor disse ikke har foreligget,

er der efter konsultation af de berørte medlemsstater benyttet budgetbevil-

linger eller beløb fra planlægningsprogrammer. I tilfælde, hvor der ikke

forelå tal, er der - medmindre andet er nævnt - anvendt tal fra de foregå-

ende år som skøn.

10.1. Alle tallene er indsamlet i national valuta og er blevet omregnet til faste

1996-tal i ��)ølgende statistiske data i oversigten stammer fra Eurostats

database NEWCHRONOS.

– bruttonationalproduktet (BNP) i markedspriser

– implicit BNP-deflator

– samlede generelle offentlige udgifter

– bruttoværditilvækst i markedspriser for forarbejdede varer, landbrug og

transport

– værditilvækst i faktorpriser for skibsbygning

– samlet antal beskæftigede, beskæftigelse i alt

– beskæftigelse efter branche for forarbejdede varer og kul

– eksport inden for EU af industrivarer under nr. 5-8 i SITC, rev. 3.

Bruttotilvæksten for fiskeri er beregnet på basis af de landede mængder.

I nogle ganske få tilfælde, hvor der ikke har foreligget data, er disse blevet

suppleret med statistikker fra databasen AMECO i Kommissionens GD II.

10.2. Kommissionens tjenestegrene har fremskaffet tal for deres respektive

sektorer efter følgende retningslinjer. De fleste tal er fremsendt af

medlemsstaterne.

For landbrug blev der anvendt tal, som medlemsstaterne tidligere har

afgivet efter proceduren i den resolution, som repræsentanterne for

medlemsstaternes regeringer vedtog på Rådets 306. samling den 2.

oktober 1974 for at få et fuldstændigt overblik over alle gældende natio-

                                                

23 Det skal understreges, at de årlige udgifter (forpligtelser) ikke nødvendigvis svarer til de årlige
budgetfinansieringer af en støtteordning.
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nale støtteforanstaltninger. De nuværende indberetningsforpligtelser for

både OECD og WTO kræver også oplysninger om al støtte, som

medlemsstaterne yder både nationalt og regionalt, og derfor indgår

sådanne oplysninger nu også i oversigten. Oplysningerne omfatter direkte

betalinger, reducerede produktionsomkostninger og generelle tjenester

samt overførsler, der støtter landbrugets mange funktioner. Støtte til

oprettelse og bevaring af arbejdspladser i landbrugsområder, agro-miljø-

programmer, der fører til en afbalanceret arealanvendelse, bevaring og

fornyelse af de naturlige ressourcer indgår også samt visse sociale

sikringsprogrammer og ekstraordinære betalinger som følge af BSE-

krisen.

For fiskeri er der anvendt de tal, som medlemsstaterne har afgivet efter

proceduren i den resolution, som repræsentanterne for medlemsstaternes

regeringer vedtog på Rådets 306. samling den 2. oktober 1974. På tids-

punktet for udarbejdelsen af denne oversigt forelå der 1997-oplysninger

fra Danmark, Spanien, Finland, Portugal og Det Forenede Kongerige.

For kuls vedkommende er tallene dem, som medlemsstaterne har afgivet i

overensstemmelse med Kommissionens beslutning nr. 528/76/EKSF,

2064/86/EKSF og 3632/93/EKSF, og som er sammenfattet i Kommis-

sionens årlige meddelelse til Rådet om støtte til denne sektor. Tallene er

opdelt i støtte til løbende produktion og støtte, der ikke vedrører den

løbende produktion (dvs. særlige sociale sikringsprogrammer for mine-

arbejdere og støtte til at dække gamle forpligtelser). Siden 1994 indgår

tallene for finansiering af sociale foranstaltninger imidlertid ikke længere i

Kommissionens årsrapport om støtte inden for denne sektor.

For jernbanetransport er tallene dem, som medlemsstaterne fremsender i

henhold til forordning nr. 1107/70. Særskilt er der derudover anført støtte

til jernbaner på grundlag af Rådets forordning nr. 1191/69, som ændret

ved forordning 1893/91 om opretholdelsen af forpligtelser til offentlig

tjeneste.

Der foreligger ikke tal for støtte til transport i lokalområder.
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10.3. Fremstillingsvirksomhed

Hvad angår fremstillingsvirksomhed er der næsten udelukkende anvendt

tal fremlagt af medlemsstaterne ifølge den normale årlige indberetnings-

procedure. Denne procedure blev fastlagt i Kommissionens skrivelse af

22. februar 1994 til medlemsstaterne og ajourført i Kommissionens

skrivelse til medlemsstaterne af 2. august 1995. Endvidere sammenholdes

tallene med Kommissionens beslutninger, nationale publikationer om

ydelse af støtte, nationale udgiftsregnskaber, budgetforslag og andet.

10.4. Stål og skibsbygning

Tallene i denne undersøgelse stammer fra de rapporter, som Kommis-

sionen udarbejder for Rådet om tilsynet med støtten til stålsektoren.

10.5. Metoder til vurdering af støtteelementet

10.5.1. Gruppe A - tilskud, fritagelse for skatter og sociale byrder osv.

Det er ikke nødvendigt at beregne støtteelementet, da støttebeløbet er lig

med tilskuddet eller det tilsvarende.

10.5.2. Gruppe B - kapitalinteresser (herunder konvertering af gæld)

Sådanne interventioner er ifølge Kommissionens faste praksis støtte, når

en privat investor, der opererer på normale markedsvilkår, ikke ville have

foretaget den pågældende investering. Se Kommissionens meddelelse om

anvendelsen af EØF-traktatens artikel 92 og 93 og af artikel 5 i Kommis-

sionens direktiv 80/723/EØF på offentlige virksomheder i fremstillings-

virksomhed, EFT C 307 af 13.11.1993, s. 3. Metoden bygger på en bereg-

ning af den fordel, støttemodtageren opnår.

10.5.3. Gruppe C - bløde lån osv.

Støtteelementerne (C1A/C2A) i denne kategori er meget lavere end støt-

tens kapitalværdi. Siden 1995 har man, hvis en medlemsstat ikke oplyser

tal for støtteelementerne, betragtet 15% af det samlede lån fra staten som

støtteelement sammenlignet med den tidligere praksis, hvor det var 33%.

Denne nedsættelse skyldes, at støtteelementet generelt er lavere på grund

af det generelt lavere renteniveau i medlemsstaterne i forhold til niveauet i

de tidligere undersøgelser. 

I forbindelse med tilbagebetalingspligtige forskud, hvor en medlemsstat

ikke oplyser den andel af lånet, der skal tilbagebetales, anser man støtte-
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elementet for at udgøre 90%, da den andel, der har skullet tilbagebetales, i

gennemsnit har været lav.

10.5.4. Gruppe D - garantier

Støtteelementet (D1A) er meget lavere end den garanterede kapitalværdi.

Hvis disse oplysninger om det nøjagtige støttebeløb ikke foreligger,

betragtes statens tal som et skøn over støtteelementet. Hvis medlems-

staternes oplysninger kun indeholder tal for den garanterede kapitalværdi,

anses støtteelementet for at udgøre 10% af dette tal.
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11. Forskning og udvikling (F&U)

11.1. F&U-kontrakter

Tallene for forsknings- og udviklingskontrakter er ikke medtaget i tallene,

fordi støtteelementet ikke kan kvantificeres på nuværende tidspunkt.

Desuden giver kilderne ikke mulighed for at udskille forsknings- og

udviklingskontrakter, der især har militære formål, eller at vurdere virk-

ningerne for markedet af sådanne kontrakter24.

11.2. Offentlig forskning

Der opgives ingen tal for det eventuelle støtteelement i statens finansiering

"inden for murene" af offentlige forskningsinstitutter eller af forskning på

højere læreanstalter. Offentlig finansiering af F&U-aktiviteter, der

gennemføres af højere læreanstalter eller offentlige forskningsorganer

uden profit for øje, er som hovedregel ikke omfattet af bestemmelserne i

EF-traktatens artikel 92, stk. 125.

11.3. Kerneenergi

Medlemsstaterne yder støtte til kerneenergisektoren gennem deres offent-

lige virksomheder eller F&U-finansiering (hovedsagelig i form af F&U-

kontrakter og offentlig forskning). Kun en del af denne finansiering indgår

                                                

24 Se punkt 2.5 i EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling, EFT C 45 af
17.1.1996.

25 Se punkt 2.4 i EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling.
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i tallene for F&U. De tal for kerneenergi, der indgår i F&U-tallene, kan

derfor meget vel være undervurderede.

12. Erhvervsuddannelse og beskæftigelse

Endvidere findes der i de forskellige medlemsstater ordninger, der skal

fremme eller lette almen erhvervsuddannelse. I det omfang sådanne

ordninger ikke tager sigte på bestemte industrier og står til rådighed for

hele økonomien og dermed i virkeligheden er et led i de almindelige

beskæftigelsesordninger, betragtes de ikke som statsstøtte. Kommissionen

har ganske vist behandlet en række uddannelses- og beskæftigelses-

ordninger som statsstøtte, men det er ikke alle medlemsstaternes foran-

staltninger på disse områder, der indtil videre er blevet undersøgt i enkelt-

heder. For at fremlægge tal, der er sammenlignelige medlemsstaterne

imellem, indeholder denne oversigt ingen analyser af uddannelses- og

beskæftigelsesforanstaltninger. Med gennemførelsen af de nyligt vedtagne

retningslinjer for statsstøtte til beskæftigelse og uddannelse vil det blive

muligt at skelne mellem foranstaltninger, der involverer statsstøtte, og

generelle foranstaltninger, og oversigten vil derfor i fremtiden indeholde

oplysninger om uddannelse og beskæftigelse.

13. De tre nye medlemsstaters tiltrædelse midt i referenceperioden

Ved sammenligningen af medlemsstaternes støtteniveau er analysen af

støttetallene baseret på de årlige gennemsnit for treårsperioden 1995-97.

Da de 3 nye medlemstater først tiltrådte EU i 1995, foreligger der først tal

fra dette tidspunkt. Der er derfor ikke foretaget sammenligninger af perio-

derne 1993-1995 og 1995-1997 for disse landes vedkommende.
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(Det tekniske bilag indeholder en redegørelse for de anvendte metoder).

Tabel A1 Statsstøtte til fremstillingsvirksomhed. Årlige støttebeløb 1993-97 i
løbende priser og nationale valutaer.

Tabel A2 Statsstøtte til fremstillingsvirksomhed. Årlige støttebeløb 1993-97 i
løbende priser og �

Tabel A3 Statsstøtte til de nye tyske delstater.

Årligt gennemsnit 1993-97 i �

Figur A1 Statsstøtte til fremstillingsvirksomhed, Den Europæiske Socialfond og
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Årligt gennemsnit pr. beskæftiget i perioden 1993-1997 i �

Tabeller

A4/1-15 Samlet statsstøtte i hver enkelt medlemsstat
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i mio. national valuta
1993 1994 1995 1996 1997

   Østrig 0 0 6.449 6.646 8.521
   Belgien 31.718 39.573 36.683 45.162 28.394
   Danmark 4.259 4.210 4.747 5.351 5.966
   Tyskland 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
   Grækenland 173.600 102.339 198.820 177.941 223.574
   Spanien 167.991 168.849 418.592 441.303 326.183
   Finland 0 0 2.288 1.905 2.508
   Frankrig 35.198 27.057 21.158 24.496 38.026
   Irland 270 244 255 344 339
   Italien 20.853 17.913 23.062 19.453 18.219
   Luxembourg 1.669 1.679 1.830 1.815 1.821
   Nederlandene 1.108 1.146 1.387 1.470 1.482
   Portugal 70.803 112.495 83.927 137.988 92.741
   Sverige 0 0 3.413 3.450 3.191
   Det Forenede
   Kongerige

877 1.007 1.228 1.358 1.419

   EUR 15 38.877 36.594 36.272
   EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860

   Gamle tyske delstater 6.994 6.024 5.790 5.919 5.820
   Nye tyske delstater 31.104 32.787 23.811 18.752 17.348
   I ALT 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
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   i mio. 
1993 1994 1995 1996 1997

   Østrig 0 0 489 495 616
   Belgien 784 998 952 1.149 701
   Danmark 561 558 648 727 797
   Tyskland 19.675 20.167 15.798 12.920 11.794
   Grækenland 646 355 656 582 723
   Spanien 1.127 1.062 2.568 2.745 1.966
   Finland 0 0 401 327 426
   Frankrig 5.306 4.110 3.243 3.773 5.750
   Irland 368 307 313 434 454
   Italien 11.325 9.354 10.826 9.930 9.443
   Luxembourg 41 42 47 46 45
   Nederlandene 509 531 661 687 670
   Portugal 376 571 428 705 467
   Sverige 0 0 366 405 369
   Det Forenede
   Kongerige

1.124 1.298 1.482 1.668 2.050

   EUR 15 38.877 36.594 36.272
   EUR 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860
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i mio. i % i %
af samlet støtte

   Tilskud 5.327 51 39

   Skattefritagelser 1.539 15 11

   Kapitalinteresser 16 0 0

   Bløde lån 3.036 29 22

   Skatteudsættelser 0 0 0

   Garantier 563 5 4

   I ALT 10.482 100 77

I årene 1995-1996 blev der årligt ydet en gennemsnitlig støtte på 10.482 mio. �WLO�GH

nye delstater. Dette udgør 77% af den samlede tyske industristøtte, der har været

faldende siden 1993.
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I. EU-fonde, -instrumenter og -programmer og EKSF-interventioner

Tabellerne i dette bilag viser den støtte, der er ydet via de vigtigste af EU's

fonde og EKSF-interventionerne i perioden 1993-1997. Støtte i hele EU til

generel infrastruktur via EFRU, støtte til eksterne politikker og institutionernes

administrative omkostninger indgår ikke.

Da den økonomiske virkning af national statsstøtte, der er beskrevet tidligere i

denne oversigt (dvs. støtte finansieret over de nationale budgetter og skatte-

systemerne), ikke nødvendigvis er den samme som virkningen af EU-inter-

ventioner, er det ikke altid muligt at foretage en direkte sammenligning.

I landbrugssektoren vil sammenligninger f.eks. kunne føre til forkerte konklu-

sioner, idet modtagerne af EU-støtten normalt ikke er virksomheder. Hvad

angår sammenligninger mellem de forskellige medlemsstater, er det sådan, at

alle aktører i Unionen vil nyde godt af EU's interventioner, uanset hvor inter-

ventionen finder sted (f.eks. eksportrestitutioner eller støtteopkøb). En

sammenligning af EU's udgifter og de nationale udgifter vil vise, at Unionens

udgifter i høj grad er påvirket af forskellen mellem de fluktuerende verdens-

priser og EU's landbrugspriser, hvilket ikke gælder for størstedelen af de

nationale udgifter.

Det skal ikke desto mindre bemærkes, at for første gang siden 1988, da den

første oversigt over statsstøtte blev offentliggjort, var den faldende samlede

nationale statsstøtte anmeldt til og godkendt af Kommissionen i 1997 på stør-

relse med EU's eget budget. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil den

nationale statsstøtte falde til under EU-budgettet før udgangen af dette

årtusinde.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de væsentligste EKSF-interventioner og

EU-fonde, -instrumenter og -programmer, der udgjorde ca. totredjedele af EU-

budgettet i 1997. Der findes yderligere oplysninger i Kommissionens årsberet-

ninger, der er nævnt i punkt 5.

Strukturinterventioner

I juli 1993 blev der opnået enighed om den anden reform af strukturfondene

(EUGFL, Udviklingssektionen, EFRU, ESF og FIUF). I overensstemmelse

med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Edinburgh blev det

besluttet at fordoble strukturfondsmidlerne angivet i faste priser i perioden

1992-1999 til fire af de lande (Grækenland, Spanien, Irland og Portugal), der

er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, og samtidig blev de samlede
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bevillinger til strukturfondene i perioden 1994-1999 hævet til 141 471 mio. 

(1992-priser). Der blev desuden indført et nyt instrument, idet FIUF trådte i

kraft i 1994 med det formål at yde støtte til omstruktureringen af fiskeri-

sektoren.

Da denne oversigt blev udarbejdet, var Kommissionens forslag til struktur-

fondforordninger for perioden 2000-2006 til behandling i Rådet. Disse forslag

indeholder de detaljerede retningslinjer, som Kommissionen afslørede i sit

strategidokument "Agenda 2000 - et udvidet og styrket EU" fra juli 1997. Den

foreslåede reform af strukturfondene er koncentreret om tre prioriteter, nemlig

en større koncentration af støtten, en decentraliseret og forenklet anvendelse af

strukturfondene og en større effektivitet og kontrol.

-EUGFL, Garantisektionen

Garantisektionen i Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Land-

bruget (EUGFL) finansierer markeds- og prisstøtteinterventioner under den

fælles landbrugspolitik og en række andre foranstaltninger på landbrugs-

området. Det er den sektor, der budgetmæssigt vejer tungest (40 400 mio. �L

1999, eller 49% af EU's almindelige budget).

Fra indførelsen og frem til 1992 tilvejebragte den fælles landbrugspolitik et

almindeligt generelt støttesystem for de væsentligste landbrugssektorer, for

hvilke der var indført fælles markedsordninger. I de fleste tilfælde gav de

retlige rammer for hver markedsordning indirekte indkomststøtte til produ-

centerne ved at sikre markedspriserne via:

– beskyttelse ved EU's ydere grænser [tærskelpriser og andre mindste-

importpriser bakket op af forskellige importafgifter for ikke-fællesskabs-

produkter med generelt meget lavere (verdens) priser];

– betaling af eksportrestitutioner for produkter eksporteret til tredjelande-

markeder med det formål at mindske forskellen mellem markedspriserne i

EU og de eksterne markedspriser, der normalt var lavere;

– indførelse af offentlige oplagringsforanstaltninger, således at EU forpligter

sig til at købe usolgte overskud til en forud fastsat interventionspris og

derved fastsætter en egentlig mindstemarkedspris.

I mangel af selvforsyning viste dette system med indirekte støtte sig at være

mindre indviklet end et system med direkte producentstøtte, da der kun blev

foretaget betalinger til handlende, der eksporterede eller solgte til interven-
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tionsprisen, og systemet således kun dækkede den del af den samlede produk-

tion, der ikke kunne sælges i EU til markedspris. Endnu bedre var det, hvis

produktionen kunne sælges på det indre marked til en højere pris end interven-

tionsprisen, idet der så ikke var behov for restitution eller intervention fra

myndighedernes side.

Budgetkrisen i 1983-86 (udgifter dækket af EUGFL, Garantifonden, var steget

fra 3 927 mio. � L������WLO��������PLR�� �L������RJ�GH�VWHJ�LJHQ�PHG�����L

1986 til 22 119 mio. �� VN\OGWHV� GHQ� WLOWDJHQGH� IRUVNHO�PHOOHP�XGEXG� DI� RJ

efterspørgsel efter landbrugsprodukter, der blev endnu større som følge af

moderniseringen og de teknologiske fremskridt, seks nye medlemsstaters

tiltrædelse og indførelse af nye fælles markedsordninger. Krisen gjorde det

nødvendigt at indføre stabiliseringsmekanismer og sætte en stopper for den

ubegrænsede støtte til landbrugets hovedsektorer.

Landbrugsreformen i 1992 var et meget vigtigt vendepunkt hvad angår støtten

over EUGFL-Garantifonden, idet støtte ikke længere var knyttet til produktion

i visse store landbrugssektorer (korn og oksekød). De traditionelle markeds-

støtteinterventioner blev lettet ved at nedsætte de institutionelle priser, hvilket

førte til lavere priser på det indre marked kompenseret af indførelse af direkte

producentstøtte - med lofter - afhængig af de dyrkede arealer eller det antal

kvæg, der blev opdrættet eller opfedet. Der blev samtidig indført ledsageforan-

staltninger (skovplantning, førtidspension og miljøvenligt landbrug); disse

foranstaltninger finansieres af EUGFL, Garantifonden.

Forslagene i "Agenda 2000" er en fortsættelse og uddybning efter 1999 af den

reform, der blev iværksat i 1992. Optagelse af nye medlemsstater, hvis

velstand er relativ, men hvis landbrugssektor er stor, samt kravet om at gøre

EU's landbrug mere konkurrencedygtigt (bl.a. hvad angår markafgrøder og

animalsk produktion) for blot at klare presset fra EU's handelspartnere i

Verdenshandelsorganisationen, gør det nødvendigt hurtigt at nedbringe den

traditionelle støtte (særlig eksportrestitutioner og interventionsopkøb) ved et

yderligere prisfald, der også skal ledsages af nogle udligningsforanstaltninger i

form af direkte producentstøtte. I overensstemmelse med de ledsageforanstalt-

ninger, der blev indført i 1992, blev det foreslået, at alle foranstaltninger

vedrørende udvikling af landdistrikter, der ikke var omfattet af programmerne

under mål nr. 1, skulle samles og finansieringen overføres til EUGFL-Garanti-

fonden. En sådan overførsel vil styrke landbrugets mange funktioner og finan-

sieringen over EUGFL-Garantifonden.
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- EUGFL, Udviklingssektionen

EUGFL, Udviklingssektionen er med til at finansiere strukturelle foranstalt-

ninger som led i programmer, der er opstillet af medlemsstaterne og de regio-

nale myndigheder med henblik på:

– fremme og omlægning af strukturer inden for landbrug og skovbrug,

herunder produktion og markedsføring af produkter

– kompensation for virkningerne på landbruget af naturbetingede ulemper

– nyomlægning af landbrugsproduktionen og udvikling af nye aktiviteter for

landmænd

– udvikling af et socialt mønster i landdistrikter og bevarelse af natur-

ressourcerne.

De foranstaltninger, der samfinansieres under mål nr. 1 og 5b, vedrører især:

– omlægning, diversificering, omstilling og tilpasning af landbrugs-

produktionspotentialet

– fremme, identificering og investering i kvalitetsprodukter til fordel for det

lokale eller regionale landbrug eller skovbrug

– udvikling af strukturer og infrastrukturer i landdistrikter

– diversificering, herunder især spredning af aktiviteterne på de enkelte land-

brug

– renovering og udvikling af landsbyer og beskyttelse og bevarelse af land-

distrikternes bygnings- og landskabsværdier

– fremme af investeringer i turist- og håndværkssektoren

– indførelse af hensigtsmæssige instrumenter til forebyggelse af natur-

katastrofer (især i mål nr. 1-regioner) med henblik på at genetablere land-

brugs- og skovbrugsproduktionskapacitet, der er ødelagt af naturkatastrofer

– kunstig vanding, miljøbeskyttelse og genetablering af landskaber

– optimal udnyttelse af skove
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– udvikling af konsulenttjenester inden for skovbrug og landbrug og

erhvervsuddannelse.

- FIUF

Første gang der blev givet strukturstøtte til fiskeindustrien var tilbage i 1971,

som også er det år, hvor det blev besluttet at anvende Udviklingssektionen

under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)

til at fremme byggeri og modernisering af fiskefartøjer til kyst- og havfiskeri

og til at fremme forarbejdning og markedsføring af fisk. I 1978 blev der i

stedet for de oprindelige bestemmelser på årsbasis indført en række foreløbige

foranstaltninger, som samtidig var mere omfattende, da de også skulle gælde

for omstrukturering af kystflåden og udvikling af akvakultur.

I 1983 trådte et system med flerårige programmer i kraft, som var baseret på

ordninger, der gjorde det muligt at yde støtte til omstrukturering af industrien

og omlægning af fiskeaktiviteterne. Ønsket om at styrke denne fremgangs-

måde resulterede i 1986 i, at alle strukturforanstaltningerne til modernisering

af fiskeflåden og på akvakulturområdet blev samlet i et regelsæt.

Fra en anden kilde, som indtil da var blevet delt med strukturpolitikken for

fremstilling og markedsføring af landbrugsprodukter, blev der udskilt en

række ordninger beregnet på at støtte fremstillingen og markedsføringen af

fiskeprodukter. I lang tid havde der kun været en forordning om fremstilling

og markedsføring for begge typer produkter. Ud fra et ønske om at sikre, at der

blev taget større hensyn til fiskerisektorens særlige krav, blev de to områder

delt i 1989. Siden da har fremstilling og markedsføring af fiskeprodukter været

omfattet af en række særskilte bestemmelser, der indgår som en integrerende

del af EU's strukturfondsaftaler.

I forbindelse med en justering af strukturaspekterne af den fælles fiskeripolitik

i 1993 skete der tre store ændringer. Herved blev der større overensstemmelse

mellem de forskellige aspekter af den fælles fiskeripolitik, adskillelsen mellem

den fælles fiskeripolitik og de øvrige fællesskabsaktiviteter blev fjernet, og der

blev taget højde for ændringer med betydning for sektoren. Den fælles fiskeri-

politiks strukturforanstaltninger blev integreret i EU's strukturfondsordning, da

denne blev revideret i 1993. Endelig blev de forskellige finansieringsmulig-

heder for fiskesektoren samlet i en fond, nemlig Det Finansielle Instrument til

Udvikling af Fiskeriet (FIUF). Dette instrument skulle kombinere to målsæt-

ninger: bidrage til at opfylde målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og

styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Ifølge FIUF er det muligt at
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finansiere strukturforanstaltninger vedrørende fangst, salg, forarbejdning og

akvakultur, oprettelse af beskyttede havområder i kystfarvande og udvikling af

havnefaciliteter. Modernisering og fjernelse af overskudskapacitet gik hånd i

hånd. Andre aktiviteter som fremme og identifikation af nye markeder og

sociale foranstaltninger kan også modtage støtte.

- Den Europæiske Socialfond

Socialfondens formål er at forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge

(under 25 år) og for andre grupper, der har behov for støtte (langtidsledige,

handicappede, vandrende arbejdstagere og andre socialt udsatte grupper).

Fonden bidrager derfor til finansiering af foranstaltninger, der gennemføres af

offentlige og private aktører på følgende områder:

– forebyggelse af langtidsledighed

– erhvervsuddannelse

– teknisk rådgivning om jobskabelse

– lette arbejdstagernes tilpasning til industrielle ændringer og ændringer i

produktionssystemet.

Alle ansøgninger om støtte fremsendes gennem medlemsstaterne.

Midler fra socialfonden udbetales som horisontal støtte og ikke som sektor-

støtte; det er derfor ikke muligt at foretage en ekstrapolation, der svarer til

støttebegrebet i EF-traktatens artikel 92.

- Regionalfonden

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) har til formål at mindske

de regionale forskelle i EU ved at yde støtte til:

– tilbagestående regioner (mål nr. 1)

– regioner, der oplever industriel tilbagegang (mål nr. 2)

– udvikling af landdistrikter (mål nr. 5b)

– udvikling af regioner med yderst lav befolkningstæthed (mål nr. 6)

Støtten gives hovedsagelig til infrastruktur, menneskelige ressourcer og

produktive investeringer.
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Da støtte fra regionalfonden normalt ydes på horisontal og ikke sektormæssig

basis, er det ikke altid muligt at identificere de udgifter, der falder ind under

begrebet statsstøtte efter EF-traktatens artikel 92. Derfor har man anvendt

tallene for fremstillingsvirksomhed og tjenesteydelser og den økonomiske

udvikling; de tal, der er opnået på denne måde, giver kun en idé om størrelsen

af støtten fra regionalfonden.

- Det finansielle samhørighedsinstrument - Samhørighedsfonden

Efter at Samhørighedsfondens princip var blevet indarbejdet i Maastricht-

traktaten, besluttede Det Europæiske Råd i Edinburgh at oprette det finansielle

samhørighedsinstrument. Instrumentet gav mulighed for finansiel støtte fra EU

til støttemodtagende medlemsstater fra 1993, før traktaten trådte i kraft, hvor-

efter samhørighedsfonden blev oprettet i maj 1994.

Kommissionen vedtog et forslag til forordning om oprettelse af det finansielle

samhørighedsinstrument på grundlag af artikel 235 i traktaten. Forslaget blev

vedtaget af Rådet den 30. april 1993 og gjaldt indtil udgangen af 1994.

Samhørighedsfonden, som blev oprettet med henvisning til EF-traktatens

artikel 130 D, som ændret ved Maastricht-traktaten, bevirkede, at man kom et

skridt videre i den solidaritetspolitik, som især var blevet startet med struktur-

fondene. Samhørighedsfonden yder målrettet og supplerende støtte, hoved-

sagelig med udgangspunkt i de krav, der stilles med henblik på oprettelsen af

Den Økonomiske og Monetære Union (som allerede begynder at være en

realitet). Samhørighedsfonden har siden starten baseret sit virke på tre grund-

læggende principper.

Det første princip vedrører fondens begrænsede virkeområde, som skyldes, at

det i protokollen om økonomisk og social samhørighed fastsættes, at samhø-

righedsfonden “skal yde finansielle bidrag fra Fællesskabet til medlemsstater,

der har en bruttonationalindkomst pr. indbygger på mindre end 90% af

gennemsnittet i Fællesskabet.“

For det andet er støtten begrænset til delfinansiering af projekter på miljø-

området og inden for de transeuropæiske transportnet.

For det tredje støtter fonden på grund af den direkte forbindelse med opret-

telsen af Den Økonomiske og Monetære Union de medlemsstater, der har

vedtaget et program med det formål at opfylde betingelserne vedrørende ufor-

holdsmæssigt store offentlige underskud i artikel 104 C.
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Herudover har det finansielle samhørighedsinstrument og senere (fra maj

1994) samhørighedsfonden bidraget til at skabe større samhørighed. Men da

størstedelen af de tilgængelige bevillinger er blevet brugt til infrastruktur-

projekter og ikke til produktive investeringer, er tallene i tabel B nedenfor kun

taget med til orientering.

EU's forskning og teknologiske udvikling (FTU)

Det fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling og demon-

stration (FP4) blev vedtaget i april 1994 for perioden 1994-1998. Det nye

rammeprogram omfatter alle EU's aktiviteter inden for forskning, teknologisk

udvikling og demonstration. Det har et budget på 13 215 mia. ��'HW�KDU� WUH

overordnede målsætninger:

– en styrkelse af EU's videnskabelige og teknologiske grundlag, hvorved der

kan bidrages til udviklingen af EU-industriens internationale konkurrence-

evne og til en højnelse af EU-borgernes livskvalitet

– fremme af forskningsaktiviteter, der anses for nødvendige for andre EU-

politikker.

– yderligere samarbejde og forbedring af samordningen og udnyttelsen af

EU's forskning.

EU's forskningsaktiviteter udføres væsentligst på to niveauer:

i) ved i samarbejde med tredjeparter at gennemføre aktioner med

omkostningsdeling (herunder FTU-projekter og tematiske net) og

samordnede aktioner (indirekte aktioner)

ii) på Det Fælles Forskningscenter (direkte aktioner).

GD XII (Videnskab, Forskning og Udvikling) administrerer rammeprogram-

mets indirekte foranstaltninger i samarbejde med GD III (Industri), GD VI

(Landbrug), GD VII (Transport), GD XIII (Telekommunikation, Informa-

tionsmarkedet og Udnyttelse af Forskningsresultater), GD XIV (Fiskeri) og

GD XVII (Energi). Hoveddeltagerne i FTU-aktiviteterne er fra universiteter,

forskningscentre og fremstillingssektoren (herunder SMV). Lidt over 950 mio.

�Jår til støtte til Det Fælles Forskningscenter.

EKSF’s finansielle interventioner
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EKSF yder støtte i form af lån og tilskud. Lånene kan opdeles i tre hoved-

kategorier:

- lån til industrien

- lån til omstilling

- lån til boliger til arbejdere.

De finansieringsinstitutter, der hjemtager disse lån, er non-profit-foretagender,

hvilket kunne være en fordel for lånemodtageren; men denne fordel betragtes

imidlertid ikke som støtte i henhold til traktaten. Situationen for tilskud er

anderledes. Mens rentegodtgørelser (for lån) normalt vil blive betragtet som

støtte, er det mindre sandsynligt, at dette vil gælde for andre foranstaltninger,

herunder sociale foranstaltninger til tidligere arbejdere i stål- og kulindustrien.

Den Europæiske Investeringsbank

Banken har til opgave at fremme Den Europæiske Unions mål ved at stille

langfristet finansiering til rådighed for sunde investeringsprojekter. Den er

oprettet i medfør af Rom-traktaten, og dens aktionærer er medlemsstaterne.

Bankens styrelsesråd er sammensat af medlemsstaternes finansministre. For at

kunne få støtte skal der være tale om sunde projekter/programmer i såvel

økonomisk, teknisk, miljømæssig som finansiel sammenhæng. På grund af

bankens egne udlånstransaktioner og mulighed for at tilvejebringe andre finan-

sieringsmuligheder, er finansieringsviften blevet udvidet. Gennem sine lån-

optagelser medvirker banken til at udvikle kapitalmarkederne i Unionen.

Banken fastlægger sin politik i nært samarbejde med medlemsstaterne og Den

Europæiske Unions øvrige institutioner. Der er desuden et tæt samarbejde med

handels- og banksektoren og de store internationale organisationer på området.

Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond er et nyt finansielt agentur, hvis formål er at

stille sikkerhed for mellemfristede og langfristede investeringer på to områder

med stor betydning for udviklingen af den europæiske økonomi, nemlig de

transeuropæiske netværk og små og mellemstore virksomheder. Investerings-

fonden blev oprettet i juni 1994 og danner ramme om et nyt og enestående

samarbejde mellem Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske

Union (ved Europa-Kommissionen) på den ene side og banker og finansie-

ringsinstitutter i medlemsstaterne på den anden side. Kommissionen vedtog et
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direktiv den 15. marts 1994, hvorved fonden fik status af multilateral udvik-

lingsbank.

Fondens grundlæggende mål er at tiltrække mere privat kapital til finansiering

af infrastrukturprojekter og at øge tilgangen af finansielle ressourcer til små og

mellemstore virksomheder (SMV). Den vil gøre dette ved at udvikle meka-

nismer, der gør det muligt at overføre og at dele de finansielle risici, og den vil

prioritere finansiel sikkerhedsstillelse for mellem- og langfristede lån ydet af

banker og andre finansieringsinstitutter.

Ud over højt prioriteret langfristet gæld i forbindelse med transeuropæiske

netværksprojekter vil den kunne dække private investeringer, obligations-

emissioner, værdipapirer med sikkerhed i indtægt eller andre aktiver og

sekundær gæld. Ved SMV-finansiering kan den dække låneporteføljer, kredit-

linjer og aktiver med sikkerhedsstillelse.

Fonden kan også have kapitalandele i venture-kapitalfonde

Fonden, der arbejder på et kommercielt grundlag, supplerer banksektoren og

samarbejder med EU's øvrige finansieringsinstitutioner og -instrumenter.

II. Statistiske data

1. Tabel A viser EU's samlede udgifter i årene 1993-1997.

2. Tabel B indeholder en oversigt over de øvrige EU-instrumenter for 1993-1997.

3. Tabel C1 og C2 viser for perioderne 1993-1995 og 1995-1997 den gennem-

snitlige årlige EU-støtte pr. medlemsstat, hvor dette er muligt.

4. Der findes yderligere oplysninger om EU's interventioner i det tekniske bilag.

5. Endelig indeholder følgende dokumenter oplysninger om de forskellige EU-

programmer, -fonde- og -instrumenter:

- Landbrugets stilling i Den Europæiske Union, Rapport 1996

ISBN 92-827-9004-5

- Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning og teknologisk

udvikling
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Årsrapport 1995 ISBN 92-77-93761-0

Årsrapport 1996 ISBN 92-78-08603-7

Årsrapport 1997 ISBN 92-78-23634-9

- Strukturfondene

Årsberetning 1995 ISBN 92-78-10829-4

Årsberetning 1996 ISBN 92-78-26044-4

Årsberetning 1997 ISBN 92-78-39641-9

- Det Finansielle Samhørighedsinstrument Samhørighedsfonden

Årsberetning 1993-1994 SBN 92-827-5739-0

Årsberetning 1995 ISBN 92-827-9688-4

Årsberetning 1996 ISBN 92-827-8877-6

Årsberetning 1997 ISBN 92-78-39497-1

- ECSC Financial Report 1995 SBN 92-827-7933-5

ECSC Financial Report 1996 SBN 92-828-0908-0

ECSC Financial Report 1997 SBN 92-828-3852-8

- Den Europæiske Investeringsbank

Årsberetning 1995 ISBN 92-827-6300

Årsberetning 1996 ISBN 92-827-9940-9

Årsberetning 1997 ISBN 92-828-3194-9
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EUGFL, Garantisektionen - Landbrug 34.715,9 33.376,8 34.463,3 39.073,7 40.641,5

EUGFL, Udviklingssektionen - Landbrug 3.092,4 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.129,0

EUGFL, Garantisektionen - Fiskeri 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

FIUF 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4

SOCIALFONDEN 5.615,2 5.580,4 4.382,9 7.145,8 7.533,6

REGIONALFONDEN (1) 1.555,5 1.899,6 1.969,8 2.261,3 2.501,7

SAMHØRIGHEDSFONDEN 1.560,6 1.853,1 2.151,7 2.443,7 2.748,7

EU’s RAMMEPROGRAM FOR F&TU 2.094,3 2.018,6 2.983,7 3.153,5 3.485,4

EKSF-tilskud
   Tilskud til nyansættelse artikel 56, stk. 2, litra b) 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0
   Sociale foranstaltninger, stål, artikel 56, stk. 2, litra b) 60,0 86,0 41,3 0,0 -
   Sociale foranstaltninger, kul, artikel 56, stk. 2, litra b) 50,0 40,0 40,0 23,2 29,0
   Forskning, artikel 55 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0
   Rentegodtgørelse, artikel 54/56 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8

I ALT 49.598,8 48.879,4 50.358,3 58.722,9 61.644,6

(1) Støtte, der nogenlunde svarer til støttebegrebet i EF-traktatens artikel 92.

1995-data omfatter Østrig, Finland og Sverige
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EKSF (nye lån) 918,3 673,4 402,8 279,7 541,2

Den Europæiske Investeringsbank* 17.672,6 17.656,0 18.603,0 20.946,0 22.958,0

Den Europæiske Investeringsfond** - 643,0 1.441,0 2.239,0 3.020,0

* Finansiering ydet inden for EU.
** Godkendte garantier siden etableringen i 1994 (kumuleret).
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EUGFL
Garanti

EUGFL
Udvikling

EUGFL
Garanti
Fiskeri

FIUF SOCIAL-
FOND

REGIO-
NAL

FOND

SAMHØ-
RIGHEDS

FOND

EU F&TU
ramme

program*

EKSF-
Tilskud*

I ALT

BELGIEN 1.363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1.512,4
DANMARK 1.329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1.446,4
TYSKLAND 5.178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6.593,4
GRÆKENLAND 2.626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4.009,6
SPANIEN 4.372,4 555,7 9,7 152,6 1.155,8 489,2 1.019,0 7.754,4
FRANKRIG 8.176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9.481,1
IRLAND 1.513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2.252,7
ITALIEN 3.862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5.370,0
LUXEMBOURG 11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9
NEDERLANDENE 2.057,8 21,6 0,1 6,9 166,5 12,2 2.265,1
PORTUGAL 628,2 369,0 2,5 35.6 487,1 238,4 335,0 2.092,5
DET FORENEDE
KONGERIGE

2.875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3.678,3

Teknisk støtte 0,9 0,9
EU direkte
betalinger

120,2 0,2 120,4

2.365,5 398,4 2.763,9
I ALT 34.113,9 3.268,2 35,7 406,5 5.150,5 1.775,6 1.855,1 2.365,5 398,4 49.366,0
* Det har ikke været muligt at foretage en opdeling efter
medlemsstat.
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EUGFL
Garanti

EUGFL
Udvikling

EUGFL
Garanti
Fiskeri

FIUF SOCIAL
FOND

REGIO-NAL
FOND

SAMHØRIG
HEDS
FOND

EU F&TU
ramme

program*

EKSF
Tilskud*

I ALT

ØSTRIG 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2
BELGIEN 1.246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1.430,5
DANMARK 1.320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1.426,3
TYSKLAND 5.734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7.775,0
GRÆKENLAND 2.661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4.028,1
SPANIEN 4.393,9 776,6 7,2 191,8 1.380,0 588,4 1.347,0 8.684,9
FINLAND 425,8 113,8 0,0 9,3 83,9 40,4 673,2
FRANKRIG 9.013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10.344,2
IRLAND 1.714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2.561,1
ITALIEN 4.235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5.937,8
LUXEMBOURG 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8
NEDERLANDENE 1.740,5 18,0 0,1 6,9 207,3 17,7 1.990,5
PORTUGAL 664,9 323,8 3,8 36,3 505,5 236,0 439,9 2.210,2
SVERIGE 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1
DET FORENEDE
KONGERIGE

3.605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4.751,4

Teknisk støtte 2,0 2,0
EU direkte betalinger 85,3 1,4 86,7

3.207,5 220,0 3.427,5

I ALT 38.059,5 3.890,8 35,7 448,7 6.354,1 2.244,3 2.448,0 3.207,5 220,0 56.908,4

* Det har ikke været muligt at foretage en opdeling efter
medlemsstat.
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