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1. De instandhouding van een systeem van vrije en onvervalste mededinging is

een van de hoekstenen van de Europese Unie. De in het Verdrag van Rome

neergelegde doelen kunnen echter alleen worden verwezenlijkt als de

mededingingsbepalingen van het EG-Verdrag, waaronder de communautaire

regels voor steunmaatregelen van de staten, strikt worden toegepast. De Unie

heeft enorme inspanningen geleverd om een van haar voornaamste

doelstellingen te bereiken: in januari 1999 is de monetaire unie voor elf van de

lidstaten een feit geworden. De gevolgen hiervan zullen tot ver over de grenzen

van deze pionierslanden voelbaar zijn. De voordelen van de interne markt en de

gemeenschappelijke munt kunnen echter alleen ten volle worden benut als op

oordeelkundige wijze essentiële begeleidende maatregelen worden getroffen.

De controle op de overheidssteun is zo’n maatregel.

2. Erkend wordt dat overheidssteun een obstakel kan vormen voor vrije

concurrentie, niet alleen omdat hij verhindert dat de beschikbare middelen op de

meest efficiënte wijze zullen worden toegewezen, maar ook omdat hij hetzelfde

effect heeft als tariefmuren en andere vormen van protectionisme. Tevens wordt

erkend dat overheidssteun onder bepaalde omstandigheden een

gerechtvaardigd middel is om de gevolgen van een falende marktwerking te

ondervangen en om geleidelijk ontstane beleidsmaatregelen die van algemeen

belang worden geacht, maar die niet door de markt alleen in stand kunnen

worden gehouden, te consolideren. Steunmaatregelen van de staten maken dan

ook deel uit van het algemene Europese beleid, dat moet inspelen op de

uiteenlopende behoeften van de moderne samenleving. De in het EG-Verdrag

neergelegde regels inzake de controle op de overheidssteun zijn ingegeven

door de noodzaak om maatregelen die de concurrentie in de Europese Unie

bovenmatig verstoren tegen te gaan. Door strenge toepassing van de

communautaire regels inzake overheidssteun beoogt de Commissie een gunstig

economisch klimaat te scheppen, zodat bedrijven in de lidstaten optimaal

kunnen profiteren van de interne markt en hun internationale concurrentiepositie

kunnen versterken.
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3. Met de publicatie van dit zevende overzicht wordt benadrukt dat de Commissie

en alle lidstaten het open beleid inzake de controle op en het gebruik van

overheidssteun willen versterken. De lidstaten zullen alleen aan de voltooiing en

de goede werking van de interne markt willen bijdragen als zij er zeker van zijn

dat alle andere lidstaten zich aan dezelfde regels houden bij het subsidiëren van

hun bedrijfsleven. Het verwerken en publiceren van gegevens over de

toegekende overheidssteun is een middel, en niet het minste, waarmee de

Commissie de lidstaten bewijst dat zij de ontwikkeling van

overheidsmaatregelen nauwgezet blijft volgen, zowel in het algemeen als in de

afzonderlijke lidstaten. Voor de Commissie vormt dit overzicht een essentieel

instrument om haar beleid af te stemmen en tezelfdertijd een eerlijke en

rechtvaardige controle op de overheidssteun te waarborgen. Juist omdat de

nationale overheden zo streng worden gecontroleerd is het van essentieel

belang dat de bevindingen bekend worden gemaakt en tegen het licht kunnen

worden gehouden, niet alleen in de Unie, maar ook in de bredere context van

onze internationale overeenkomsten.

4. Bij het beleid inzake overheidssteun in de Europese Unie moet rekening worden

gehouden met de internationale context. De in de met de Midden- en Oost-

Europese landen gesloten Europa-overeenkomsten neergelegde bepalingen

inzake overheidssteun moeten dringend ten uitvoer worden gelegd om naleving

van de communautaire regels te waarborgen. Voor de kandidaatlanden is een

efficiënte controle op de overheidssteun een noodzakelijke voorwaarde voor

hun toetreding tot de Europese Unie. Totstandbrenging van de vereiste

doorzichtigheid is een eerste en fundamentele stap in de tenuitvoerlegging van

de controleregels van de Europa-overeenkomsten. Door de publicatie van haar

overzichten van de overheidssteun geeft de Commissie, en in feite de gehele

Europese Unie, aan deze landen een concreet voorbeeld van de openheid die

van hen mag worden verwacht. De overzichten die veel van de kandidaatlanden

reeds hebben overgelegd en de verdere inspanningen die zij leveren, zullen in

de toekomst een doorzichtig beeld opleveren van de in deze landen verstrekte

overheidssteun.

Met tal van andere landen zijn partnerschap-, samenwerkings- en andere

handelsovereenkomsten gesloten. In de meeste gevallen zijn hierin bepalingen

opgenomen om een adequate controle op de overheidssteun te waarborgen.

Ook hier geldt dat de bepalingen inzake de doorzichtigheid en de

verslagleggingsverplichtingen als fundamenteel moeten worden beschouwd en

derhalve als een van de eerste stappen ten uitvoer moeten worden gelegd.
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Even belangrijk, maar nu in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WHO),

is dat dit overzicht een beeld geeft van wat op het gebied van doorzichtigheid

mag worden verwacht van onze handelspartners, met wie een multilateraal

handelsstelsel tot stand is gebracht dat een groot deel van de wereld omvat. In

dit opzicht vormt het een aanvulling op de aan alle WHO-leden, inclusief de

Gemeenschap en de lidstaten, opgelegde verplichting regelmatig de ingevolge

relevante WHO-overeenkomsten verstrekte subsidies aan te melden. Op

overeenkomstige wijze dient het overzicht ook als voorbeeld voor onze partners

in de OESO.

&RQFHSWXHOH�RSPHUNLQJHQ

5. Sinds 1988 heeft de Commissie regelmatig overzichten van de

steunmaatregelen van de lidstaten gepubliceerd. Na het eerste overzicht, dat de

periode 1981-1986 bestreek, verscheen om de twee jaar een bijgewerkt

overzicht.1 Teneinde tegemoet te komen aan de behoefte aan actuelere

informatie, de doorzichtigheid verder te vergroten en de Commissie in staat te

stellen nieuwe ontwikkelingen in de overheidssteun in een vroegtijdiger stadium

op te sporen en sneller in te spelen op veranderende omstandigheden, heeft de

Commissie besloten om in het vervolg jaarlijkse overzichten te publiceren, te

beginnen met dit zevende overzicht.

6. Dit zevende overzicht is een bijwerking van de gegevens tot 1997 en bestrijkt de

periode 1993-1997. Voor de onderlinge vergelijking van de lidstaten wordt in de

analyse van de steunbedragen vooral uitgegaan van de jaargemiddelden in de

driejaarsperiode 1995-1997. Waar nodig zijn de cijfers van de periode 1993-

1995 ter vergelijking vermeld.2 Wat de drie nieuwe lidstaten betreft - Finland,

Zweden en Oostenrijk, die in 1995 tot de Gemeenschap zijn toegetreden – kan

geen vergelijking tussen de twee perioden worden gemaakt. Vanaf het achtste

overzicht zal ook dit echter mogelijk zijn. Teneinde de gemiddelden van de

beide perioden vergelijkbaar te maken, zijn alle cijfers uitgedrukt in de prijzen

van 1996.3,4

                                                          
 1 Verwijzingen: COM (88) 945
 COM (90) 1021
 COM (92) 1116
 COM (95) 365
 COM (97) 170
 COM (98) 417
 2 Aangezien wederom gebruik is gemaakt van voortschrijdende driejaargemiddelden die elkaar

met een jaar overlappen, komt de verslagperiode van dit zevende - jaarlijkse -overzicht (1993-
1995) niet overeen met die van het zesde - tweejaarlijkse - overzicht (1994-1996).

 3 Hierdoor, en ook door de – soms aanzienlijke – wijzigingen in de door de lidstaten verstrekte
cijfers over eerdere jaren, zijn de cijfers over de voorgaande perioden niet altijd gelijk aan die
welke in het Zesde overzicht staan vermeld.
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7. Net als in de voorafgaande overzichten zijn sommige bedragen thans alleen

voor perioden van meer dan één jaar bekend. In die gevallen moeten de

bedragen arbitrair aan een bepaald jaar worden toegerekend. Bovendien zijn de

bedragen van het laatste verslagjaar tot bepaalde hoogte voorlopige gegevens,

die - zoals dat reeds het geval was in voorafgaande overzichten, in de toekomst

door de lidstaten kunnen worden aangepast. Om toch tot statistisch voldoende

onderbouwde conclusies te kunnen komen, wordt bij de vergelijking tussen de

lidstaten gebruikgemaakt van driejaargemiddelden die elkaar met een jaar

overlappen. Op deze manier wordt het voorlopige karakter van een deel van de

gegevens, vooral indien zij per lidstaat worden uitgesplitst, statistisch

gecorrigeerd.

8. In dit overzicht wordt de overheidssteun behandeld die de vijftien lidstaten

hebben gegeven aan de nijverheid, de landbouw, de visserij, de

steenkoolindustrie, het vervoer - spoorwegvervoer, binnenscheepvaart,

zeevervoer en luchtvervoer - en de financiëledienstensector. Het aantal

sectoren dat aan bod komt, is ten opzichte van het vorige overzicht nog verder

uitgebreid. Opnieuw is informatie opgenomen over de steun aan het

luchtvervoer en de financiële diensten, terwijl voor het eerst ook de steun aan

de binnenscheepvaart, het zeevervoer en directe investeringen in het buitenland

wordt besproken.

9. Een algemene uiteenzetting over de toegepaste methode wordt in de

technische bijlage (bijlage I) gegeven. De statistische bijlage (bijlage II) bevat de

basisstatistieken over de steun aan de nijverheid en de totale steun. In bijlage III

wordt een overzicht gegeven van de communautaire fondsen en instrumenten.

De cijfergegevens over 1996 en 1997 zijn door de diensten van de Commissie

in nauwe samenwerking met de lidstaten samengesteld. Ook de reeds

bestaande cijfers over de periode 1993-1995 zijn door de lidstaten geverifieerd

en waar nodig aangepast. Dankzij deze procedure hebben de gegevens een

relatief hoge betrouwbaarheidsgraad. Teneinde te waarborgen dat dit overzicht

volledig zou zijn bijgewerkt is de Ierse autoriteiten gevraagd om informatie over

de tenuitvoerlegging van de regeling inzake de vennootschapsbelasting in 1997,

nadat een onderzoek van de Commissie in december 1998 had uitgewezen dat

deze regeling overheidssteun behelst. Het bedrag van 391 miljoen euro aan in

1997 misgelopen inkomsten uit vennootschapsbelasting wijst niet op een

                                                                                                                                                                                 
 4 De steun aan de nijverheid tegen de actuele wisselkoers is vermeld in de statistische bijlage

(bijlage II).
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stijging van de Ierse overheidssteun, maar vloeit voort uit het feit dat de

Commissie deze regeling deels als overheidssteun heeft aangemerkt. Dit

bedrag is (voor het eerst) vermeld op aandringen van de Commissie, die van

oordeel was dat ook de als gevolg van de Ierse regeling inzake de

vennootschapsbelasting misgelopen belastinginkomsten in dit overzicht zouden

moeten worden verwerkt. Aangezien uit dit cijfer echter geen jaargemiddelden

over de verslagperiode kunnen worden afgeleid en teneinde de

vergelijkbaarheid tussen dit en het zesde overzicht te waarborgen, is dit bedrag

niet in de berekeningen meegeteld, maar wordt het apart vermeld.
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 2PYDQJ�HQ�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�GH�VWHXQ

10.  In de Gemeenschap wordt aan de industrie meer steun verleend dan aan

de overige in dit overzicht behandelde sectoren. In de periode 1995-1997

ging namelijk niet minder dan 40% van alle steun naar deze sector. De

analyse van de steun aan deze economische sector vormt dan ook een

centraal onderdeel van dit overzicht.

 Totale steunverlening in de Gemeenschap

 

11.  In tabel 1 worden de jaarlijkse steunbedragen gegeven die in de periode

1993-1997 aan de nijverheid in de Gemeenschap zijn toegekend.

7DEHO��

2YHUKHLGVVWHXQ� DDQ� GH� QLMYHUKHLG� LQ� GH� *HPHHQVFKDS� LQ� ���������� ±� MDDUOLMNVH
ZDDUGH�LQ�FRQVWDQWH�SULM]HQ�������

miljoen euro

���� ���� ���� ���� ����

(85��� 40.622 36.594 ������

(85��� 44.766 41.332 39.328 35.367 34.400*

* Exclusief 391 miljoen euro (zie punt 9).

Bovengenoemde bedragen liggen iets hoger dan in het zesde overzicht

vanwege de herzieningen die de lidstaten hebben doorgevoerd. De cijfers

in tabel 1 bevestigen echter dat de sinds 1993 waargenomen neerwaartse

trend in de binnen de Unie verstrekte overheidssteun zich heeft

voortgezet.

Een neerwaartse trend is eveneens zichtbaar wanneer, zoals in tabel 2,

de steun aan de nijverheid wordt uitgedrukt in procent van de

toegevoegde waarde en in euro per werknemer in deze sector.5

                                                          
5 Omdat een klein, maar niet precies te bepalen gedeelte van de steun aan de

dienstensector (toerisme, adviesverlening) toevalt, kunnen de cijfers iets overschat zijn.
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7DEHO��

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG� LQ�GH�*HPHHQVFKDS� ±� MDDUOLMNVH�ZDDUGH�RYHU� GH
SHULRGH����������

EUR 15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

In procent van de
toegevoegde

waarde

-
3,8

-
3,5

3,1
3,2

2,8
2,9

2,5
2,6

In euro per
werknemer

-
1.540

-
1.457

1.341
1.385

1.231
1.269

1.209
1.236

* De cijfers over 1997 liggen in werkelijkheid iets hoger (zie punt 9).
In constante prijzen (1996).

In 1996 daalde de overheidssteun voor de EUR 15, uitgedrukt in procent
van de toegevoegde waarde, tot onder de 3%. Deze daling heeft zich over
de gehele periode versneld doorgezet.

De hoogte van de steun per werknemer in de nijverheid in de EUR 12 is
eveneens gedaald, van 1.540 euro in 1993 tot 1.236 euro in 1997 (en tot
1.209 euro voor de EUR 15).

Uit de in het algemeen lagere cijfers voor de EUR 15 in de periode 1995-
1997 blijkt dat het steunpeil in de drie nieuwe lidstaten onder het EUR-
gemiddelde ligt.

Vergelijkingen tussen de lidstaten

12.  In tabel 3 vindt men voor de verschillende lidstaten6 een vergelijking van

het gemiddelde steunpeil in de nijverheid in de perioden 1993-1995 en

1995-1997,7 uitgedrukt in procent van de bruto toegevoegde waarde en het

steunbedrag per werknemer in deze sector. Voorts worden de

steunbedragen in reële cijfers gegeven.

                                                          
6 Duitsland is opgesplitst in oude en nieuwe deelstaten om duidelijk het verschil in de

ontwikkeling van de beide Duitse regio’s aan te geven. Dit ging in de nieuwe deelstaten
gepaard met een aanpassing zonder voorga aan de markteconomie.

7 Zoals onder punt 6 is uiteengezet, is een betrouwbare vergelijking tussen de gedetailleerde
verdelingen per lidstaat slechts mogelijk indien gebruik wordt gemaakt van
voortschrijdende driejaargemiddelden.
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7DEHO��

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG�LQ�GH�*HPHHQVFKDS
-DDUJHPLGGHOGHQ�����±�����HQ�����±����

% bruto toegevoegde
waarde

euro/werknemer x miljoen euro

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������
�2RVWHQULMN - ��� - ��� - ���

�%HOJLs 2,5 ��� 1.376 ����� 947 ���

�'HQHPDUNHQ 2,7 ��� 1.292 ����� 623 ���

�'XLWVODQG 4,4 ��� 2.102 ����� 19.232 ������

��RXGH
GHHOVWDWHQ

: � ��� ��� ����� �����

��QLHXZH
GHHOVWDWHQ

: � ����� ����� ������ ������

�*ULHNHQODQG 5,2 ��� 982 ����� 619 ���

�6SDQMH 2,1 ��� 659 ��� 1.665 �����

�)LQODQG - ��� - ��� - ���

�)UDQNULMN 2,1 ��� 1.074 ����� 4.401 �����

�,HUODQG 2,4 ��� 1.322 ����� 329 ���

�,WDOLs 6,1 ��� 2.512 ����� 11.529 ������

�/X[HPEXUJ 2,2 ��� 1.328 ����� 45 ��

�1HGHUODQG 1,1 ��� 669 ��� 585 ���

�3RUWXJDO 2,7 ��� 475 ��� 495 ���

�=ZHGHQ - ��� - ��� - ���

�9HUHQLJG
.RQLQNULMN

0,8 ��� 313 ��� 1.339 �����

   EUR 15 - ��� - ����� - ������

   EUR 12 3,5 ��� 1.460 ����� 41.809 ������

*Exclusief de Ierse vennootschapsbelasting (zie punt 9).
Gemiddelden in prijzen van 1996.

13. Het jaargemiddelde van de steun aan de be- en verwerkende sector in de

EUR 12 bedroeg in 1995-1997 circa 36 miljard euro, hetgeen een daling

betekent met 13% ten opzichte van de periode 1993-1995. Voor de EUR

15 lag het jaargemiddelde in 1995-1997 op 38 miljard euro. In termen van

toegevoegde waarde werd het hoogste steunniveau bereikt in Griekenland

en Italië. Deze landen staan nog altijd ver boven het communautaire

gemiddelde, hoewel Italië zijn steun blijft verlagen. Voor het eerst sinds

1992-1994 benadert het Duitse steunniveau het EU-gemiddelde.
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Hoewel de verschillen tussen de lidstaten, wat de absolute steun aan de

nijverheid betreft, aanzienlijk blijven, dient te worden opgemerkt dat de

verschillen in de omvang van de steun in procent van de toegevoegde

waarde of in euro per werknemer kleiner worden. Vergelijking van de

respectieve standaarddeviaties wijst op een trend naar convergentie van

de door de lidstaten toegekende steun.

Uit tabel 3 wordt onmiddellijk duidelijk dat de algemene daling van de

steun in de Gemeenschap in absolute termen vrijwel volledig te danken is

aan de verlaging van de steun aan de nieuwe Duitse deelstaten en, in

mindere mate, aan Italië. In alle lidstaten behalve België is de gemiddelde

steun in 1995-1997 gestegen ten opzichte van 1993-1995. Inzonderheid is

de steun gestegen in Spanje. Hoewel deze trend op de middellange

termijn wellicht het einde inluidt van de daling van de totale steun aan de

nijverheid in de Gemeenschap, blijkt uit tabel A1 in bijlage II dat de trend

op korte termijn tussen 1996 en 1997 in zes landen duidelijk neerwaarts

was.
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)LJXXU��

2YHUKHLGVVWHXQ� DDQ� GH� QLMYHUKHLG� LQ� SURFHQW� YDQ� GH� WRHJHYRHJGH� ZDDUGH
�MDDUJHPLGGHOGHQ�����±�����HQ�����±�����

14.  Van alle lidstaten ligt de steun per werknemer het hoogst in Italië, gevolgd

door Duitsland, Denemarken en Ierland. Het buitengewoon hoge bedrag

voor de nieuwe Duitse deelstaten is toe te schrijven aan de hoge

steunbedragen die worden toegekend, en aan de sterke daling van het

aantal werknemers in dit deel van Duitsland. De daling ten opzichte van

eerdere verslagperioden is de weerspiegeling van het feit dat de piek van

de herstructurering na de Duitse eenmaking in die eerdere perioden werd

bereikt. De steun per werknemer in de oude deelstaten behoort tot de

laagste in de Gemeenschap. De groep landen met een laag steunniveau

bestaat thans, in dalende volgorde, uit Portugal, Zweden en het Verenigd

Koninkrijk.

15.  Worden de algemene verschillen in de Gemeenschap vanuit het

cohesieoogpunt bekeken, dan wordt de een jaar geleden vastgestelde

opwaartse tendens bevestigd. Uit tabel 3 blijkt dat het steunvolume in de

vier cohesielanden is gestegen van 7,5% tot 11% van de totale steun aan

de be- en verwerkende industrie in de Gemeenschap van de EUR 12.

(Zodra de gegevens over de Ierse vennootschapsbelasting over een
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periode van meer dan een jaar bekend zijn, zullen deze cijfers naar boven

worden bijgesteld.) Het aandeel van de vier grote economieën in dit soort

steun is gedaald van circa 87% in 1993-1995 tot ongeveer 82% in 1995-

1997. In dit verband moet ook worden opgemerkt dat de nijverheid – naast

overheidssteun van de lidstaten – ook middelen uit de Structuurfondsen

ontvangt (zie bijlage II, figuur A1). Relatief genomen zijn de grootste

begunstigden van deze uitgaven de vier cohesielanden, die hun relatieve

steunpositie zagen verbeteren tot een niveau dat hun zwakkere sociaal-

economische positie beter weergeeft. De doeltreffendheid van deze

communautaire instrumenten hangt echter in hoofdzaak af van de vraag

of zij niet worden tenietgedaan door een onevenwichtige ontwikkeling van

het gebruik van overheidssteun.
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 6WHXQ�DDQ�GH�VFKHHSVERXZ

 

16.  De steun aan de scheepsbouw, een deelsector van de nijverheid, was

tijdens de verslagperiode geregeld bij de Zevende Richtlijn inzake

steunverlening aan de scheepsbouw,8 die van 1 januari 1991 tot 31

december 1998 van kracht is geweest. Na deze periode werd de richtlijn

vervangen door Verordening nr. 1540/98 van de Raad.

In tabel 4 wordt de contractgebonden steun voor de bouw van nieuwe

schepen, verbouwingen en vissersschepen gegeven, hetgeen de

steunintensiteiten weergeeft, waarvoor de Commissie bij de

tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de scheepsbouw plafonds

vaststelt. Volgens de huidige richtlijn bedragen de steunplafonds 4,5% van

de contractwaarde als deze minder dan 10 miljoen euro bedraagt,

alsmede voor de scheepsverbouwing, en 9% van de contractwaarde voor

schepen met een contractwaarde van meer dan 10 miljoen euro.

Naast deze bedrijfssteun kan de scheepsbouw ook herstructureringssteun

ontvangen. In de periode tussen 1995 en 1997 werd gemiddeld 753

miljoen euro herstructureringssteun per jaar verleend in Duitsland (318

miljoen euro), Spanje (424 miljoen euro) en Portugal (11 miljoen euro).

In totaal is de gemiddelde jaarlijkse steun aan deze sector met 16%

gedaald, van 1.720 miljoen euro in 1993-1995 tot 1.445 miljoen euro in

1995-1997. Wanneer de steun aan de scheepsbouw wordt gerelateerd

aan de toegevoegde waarde van deze sector, valt op hoe hoog de steun

aan deze sector ondanks de geleidelijke daling nog altijd is. Zoals uit tabel

3 viel af te lezen, bedroeg de steun aan de nijverheid 3,0% van de

toegevoegde waarde. In de scheepsbouwsector lag de steun rond 20%

van de toegevoegde waarde tegen factorkosten. De steun aan deze

sector, die voorheen nog 25% bedroeg, is voor het eerst sinds 1990-1992

gedaald.

                                                          
8  PB L 380 van 31.12.1990.
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6WHXQ�DDQ�GH�VFKHHSVERXZ�LQ������������LQ�SURFHQW�YDQ�GH�FRQWUDFWZDDUGH�YDQ�GH
VFKHSHQ

1995 1996 1997

Kleine
schepen*

Grote
schepen**

Totaal Kleine
schepen

Grote
schepen

Totaal Kleine
schepen

Grote
schepen

Totaal

Oostenrijk

België

Denemarken

Duitsland

Frankrijk

Finland

Spanje

Griekenland

Ierland

Italië

Luxemburg

Nederland

Portugal

Zweden

Verenigd
Koninkrijk

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

* Kleine schepen: contractwaarde van minder dan 10 miljoen euro. Maximale
steunintensiteit volgens de Zevende richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw:
4,5% van de contractwaarde.

**Grote schepen: contractwaarde van meer dan 10 miljoen euro. Maximale steunintensiteit
volgens de Zevende richtlijn inzake steunverlening aan de scheepsbouw: 9,0% van de
contractwaarde.

N.B. Een streepje staat voor geen informatie; een nul voor geen steun of geen activiteit.
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Het gemiddelde van de jaarlijkse overheidssteun aan Europese

scheepswerven voor de bouw van schepen ten behoeve van

ontwikkelingslanden was in de periode 1995-1997 ongeveer gelijk aan het

gemiddelde in de periode 1993-1995. De uitsplitsing per land wordt in

onderstaande tabel gegeven.

7DEHO��

6FKHHSVERXZ�RQWZLNNHOLQJVKXOS�YROJHQV�EHVOXLWHQ�GRRU�GH�(*�LQ����������

� x miljoen euro

1993 1994 1995 1996 1997

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

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

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

 Frankrijk 0 0 39,19 0 0

 Totaal 43,34 193,34 239,54 210,97 21,04

6WHXQ�DDQ�GH�LM]HU��HQ�VWDDOLQGXVWULH

17.  In een andere deelsector van de be- en verwerkende industrie, de ijzer- en

staalsector, werd de steunverlening in de verslagperiode geregeld door de

Vijfde en Zesde Staalsteuncode, uit respectievelijk 1991 en 1997. De buiten

het EGKS-Verdrag vallende steun aan bepaalde onderdelen van de

staalsector was geregeld bij de kaderregeling van 1988.

In totaal beliep de steun aan deze sector in 1995-1997 gemiddeld rond de

1.130 miljoen euro per jaar, hetgeen neerkomt op een daling van meer dan

30% ten opzichte van de voorgaande periode (1993-1995), toen het

jaargemiddelde 1.700 miljoen euro bedroeg. Deze bedragen zijn exclusief

de marginale steunbedragen die aan deze sector zijn toegekend krachtens

regelingen ter bevordering van O&O en milieubescherming. Desondanks

laten de cijfers zien dat de ingrijpende herstructureringen en bijbehorende

capaciteitsbeperkingen die sinds 1994 in de nieuwe Duitse deelstaten,

Spanje, Italië, Portugal, Ierland en Oostenrijk worden doorgevoerd, nu bijna

voltooid zijn.
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 6WHXQ�DDQ�GH�DXWRPRELHOLQGXVWULH
 

18.  Ook al bestaan er in de EU voor deze deelsector geen specifieke

steunregelingen, toch werd de overheidssteun aan de automobielindustrie

– vooral in de vorm van regionale, reddings- en herstructureringssteun –

in dit overzicht opnieuw geanalyseerd.

De steun van de lidstaten aan deze sector is streng geregeld in een

specifieke kaderregeling. Vanwege het zeer beperkte aantal gevallen is

het momenteel moeilijk om conclusies te trekken ten aanzien van de

algemene ontwikkeling, hoewel een vergelijking met de voorgaande

periode een stijging met 24% laat zien, van 1.174 miljoen euro tot 1.450

miljoen euro.

7DEHO��

*RHGJHNHXUGH�RYHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�DXWRPRELHOLQGXVWULH� LQ�GH�SHULRGH����������
�]RQGHU�GH�JHYDOOHQ�GLH�EHQHGHQ�GH�DDQPHOGLQJVGUHPSHOV�EOHYHQ�

���x miljoen euro

1993 1994 1995 1996 1997

  Oostenrijk - - 0 10 26

  België 0 0 32 0 0

  Duitsland 106 298 3 340 59

  Spanje 43 36 318 202 1

  Finland - - 0 0 6

  Frankrijk 31 0 0 83 6

  Italië 0 227 0 0 109

  Nederland 0 0 7 0 6

  Portugal 0 0 0 103 0

  Zweden - - 0 0 1

  Verenigd Koninkrijk 62 12 0 72 66

Totaal 241 573 360 810 280
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'LUHFWH�LQYHVWHULQJHQ�LQ�KHW�EXLWHQODQG

19.  Steunmaatregelen van de staten ten behoeve van directe investeringen in

het buitenland kunnen overheidssteun behelzen. Ze kunnen echter

verenigbaar zijn met het gemeenschappelijk belang, als zij het

concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven bevorderen,

bijvoorbeeld door KMO’s te helpen bij hun ontwikkeling, of als zij bijdragen

tot andere doelstellingen van de Gemeenschap, zoals het ondersteunen

van de aanpassing van overgangseconomieën of de economische

ontwikkeling in de derde wereld. Sinds 1993 hebben de lidstaten met dit

doel een beperkt aantal regelingen voorgesteld, die door de Commissie

zijn goedgekeurd. De lidstaten hebben geleidelijk steeds meer informatie

over dit onderwerp overgelegd, zodat nu voor het eerst een - voorlopig -

overzicht van de in de EU verleende overheidssteun voor directe

investeringen in het buitenland kan worden gepresenteerd. De betrokken

programma’s zijn alleen bedoeld voor het KMO’s, maar hebben een

wereldwijde strekking en spelen derhalve in op de noodzaak om de

voornaamste verschaffers van werkgelegenheid in de Unie niet alleen te

ondersteunen, maar ook hun horizon te verbreden. In latere overzichten

zal meer gedetailleerde informatie worden gegeven. Tot nog toe valt

vooral op dat er op dit terrein in toenemende mate gebruik wordt gemaakt

van garanties.

7DEHO��

2YHUKHLGVVWHXQ�YRRU�GLUHFWH�LQYHVWHULQJHQ�LQ�KHW�EXLWHQODQG�GRRU�.02¶V
LQ����������

miljoen euro

1993 1994 1995 1996 1997

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

Leningen 1,6 0,7 0,6

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

7RWDDO ���� ���� ���� ���� ����
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6WHXQLQVWUXPHQWHQ

20.  In tabel 8 wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de

verschillende steuninstrumenten van de lidstaten.

7DEHO��

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG�LQ������±������
XLWJHVSOLWVW�QDDU�VRRUW�VWHXQ

in %

SOORT STEUN

Groep A Groep B Groep C Groep D

Subsidies Belasting-
vrijstellingen Participaties Zachte

leningen
Belasting-

uitstel Garanties TOTAAL

 Oostenrijk 79 0 0 15 0 7 100

 België 57 33 1 4 0 4 100

 Denemarken 84 9 0 6 0 1 100

 Duitsland 53 14 1 24 2 5 100

 Griekenland 96 0 0 4 0 0 100

 Spanje 88 0 3 9 0 0 100

 Finland 83 3 0 13 0 1 100

 Frankrijk 30 40 14 10 1 5 100

 Ierland* 93 0 0 1 0 5 100

 Italië 50 41 5 4 0 0 100

 Luxemburg 92 6 0 2 0 0 100

 Nederland 70 23 0 4 0 2 100

 Portugal 41 56 0 3 0 0 100

 Zweden 66 16 2 16 0 0 100

 Verenigd
Koninkrijk

89 5 0 1 1 4 100

   EUR 15 56 24 4 13 1 3 100

* Exclusief de Ierse vennootschapsbelasting (zie punt 9).

De situatie in de periode 1995-1997 was vrijwel gelijk aan die welke in het

zesde overzicht is geschetst voor de periode 1994-1996. Subsidies en

belastingvrijstellingen, die in dit overzicht in groep A zijn ingedeeld, zijn

nog altijd veruit de meest gebruikte vormen van steunverlening in de

Gemeenschap. Binnen deze groep wordt vaker van rechtstreekse

subsidies dan van belastingvrijstellingen gebruikgemaakt.
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21.  Steun in de vorm van participaties in het aandelenkapitaal door de

overheid, welke onder groep B valt, vertegenwoordigt 4% van de totale

steun aan de nijverheid in de Europese Unie. In één lidstaat, Frankrijk,

neemt dit soort steun een relatief belangrijke plaats in.

22. De vormen van steun uit groep C - leningen tegen verlaagde rente en

belastinguitstel - zijn belangrijke steuninstrumenten in Duitsland.

Belastinguitstel - hoofdzakelijk in de vorm van versnelde afschrijvingen en

belastingvrije reserves - zijn de minst gebruikte vorm van steunverlening in

de Gemeenschap.

23. Van garanties - groep D - wordt in alle lidstaten nog steeds relatief weinig

gebruikgemaakt.

)LJXXU��

2YHUKHLGVVWHXQ� DDQ� GH� QLMYHUKHLG�� XLWJHVSOLWVW� QDDU� EHODVWLQJIDFLOLWHLWHQ� HQ

EHJURWLQJVXLWJDYHQ

 

22.  De vormen van steun uit groep C – leningen tegen verlaagde rente en

belastingfaciliteiten – zijn belangrijke steuninstrumenten in Duitsland.

Belastingfaciliteiten, hoofdzakelijk in de vorm van versnelde afschrijvingen

en belastingvrije reserves, zijn de minst gebruikte vorm van

steunverlening in de Gemeenschap.

23.  Het gebruik van garanties - groep D - blijft in alle lidstaten relatief beperkt.

 

)LJXXU��

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�EH��HQ�YHUZHUNHQGH�LQGXVWULH��XLWJHVSOLWVW�QDDU
EHODVWLQJIDFLOLWHLWHQ�HQ�EHJURWLQJVXLWJDYHQ

 
 

24.  In figuur 2 is de steun aan de nijverheid uitgesplitst naar de

financieringsmethode. Begrotingsuitgaven, die subsidies, participaties,

zachte leningen en garanties omvatten, genieten de voorkeur bij de

financiering van steun in de Europese Unie. Dit geldt vooral voor Spanje

en Oostenrijk, waar alle steun uit de begroting wordt gefinancierd, en voor

Finland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, waar de steun voor meer
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dan 90% uit de begroting wordt gefinancierd. Daarentegen worden

belastingfaciliteiten - belastingverlaging en -uitstel - vooral veelvuldig

aangewend in Portugal, maar ook in België, Frankrijk, Ierland9 en Italië.

 'RHOVWHOOLQJHQ�YDQ�GH�VWHXQ

 

25.  De steun aan de nijverheid kan ook worden ingedeeld volgens de

belangrijkste doelstellingen waarvoor hij wordt verleend of de sector

waarvoor hij bestemd is:

 Horizontale doelstellingen

 - Onderzoek en ontwikkeling

 - Milieu

 - Midden- en kleinbedrijf (MKB)

 - Handel

 - Energiebesparing

 - Overige doelstellingen (vooral redding en herstructurering)

 Specifieke sectoren

 - Scheepsbouw

 - Staalindustrie

 - Overige sectoren

 Regionale doelstellingen

 - Regio’s ex artikel 92, lid 3, onder a)

 - Regio’s ex artikel 92, lid 3, onder c)

 

 De indeling van de steun is in veel gevallen enigszins arbitrair, omdat moet

worden bepaald welke van de door de lidstaat opgegeven doelstellingen

als het hoofddoel moet worden beschouwd. In sommige lidstaten wordt de

steun voor onderzoek en ontwikkeling in het kader van sectorale O&O-

programma’s verleend, in andere is de steun aan bijzondere sectoren

beperkt tot het midden- en kleinbedrijf enz. Bovendien geven de primaire

doelstellingen niet altijd een juist beeld van de uiteindelijke begunstigden:

een groot deel van de regionale steun gaat in feite naar het midden- en

kleinbedrijf, steun voor onderzoek en ontwikkeling gaat naar specifieke

sectoren enz.

 

 Conclusies over de verschuivingen die mettertijd van de ene doelstelling

naar de andere plaatsvinden, en vooral over de verschillen in

doelstellingen tussen de lidstaten, kunnen dus slechts met omzichtigheid

                                                          
9 Zie punt 9.
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worden getrokken. In de hierna volgende tabel 9 is de steun aan de

nijverheid uitgesplitst naar de doelstellingen in de periode 1995-1997. In

tabel 9a worden de verschuivingen gepresenteerd die zich in de loop van

de tijd hebben voorgedaan bij de drie voornaamste doelstellingen van de

EUR 12.

 

26.  Uit tabel 9 blijkt dat in de periode 1995-1997 meer dan de helft van de

steun aan de be- en verwerkende industrie in de Unie aan regionale

doelstellingen is besteed, waarbij het meeste ging naar de minst

welvarende gebieden, de zogenoemde regio’s ex artikel 92, lid 3, onder

a).10 Onder deze categorie valt ook de via de Treuhandanstalt (THA) en

haar opvolger verleende steun aan de nieuwe Duitse deelstaten. Als deze

buitengewone steun buiten beschouwing wordt gelaten, dan neemt de

steun voor regionale doelstellingen 51% van de totale steun aan de

nijverheid voor zijn rekening (tegen 49% tijdens de vorige verslagperiode),

dat wil zeggen 40% voor regio’s ex artikel 92, lid 3, onder a) en 11% voor

regio’s ex artikel 92, lid 3, onder c).

 

27.  Op de tweede plaats komt de steun voor horizontale doelstellingen. De

hoogste prioriteit wordt hier gegeven aan steun voor onderzoek en

ontwikkeling,11 gevolgd door steun voor het midden- en kleinbedrijf.

Hoewel de steun voor dergelijke horizontale doelstellingen in de meeste

gevallen ongetwijfeld in het belang is van de Gemeenschap, heeft hij

niettemin het bezwaar dat de invloed ervan op de mededinging vaak

moeilijk te beoordelen is, omdat weinig of niets bekend is over de

sectorale en regionale effecten ervan.

 

28.  In de Gemeenschap is ongeveer 12% van de steun aan de nijverheid

bestemd voor specifieke sectoren, waarvan circa de helft voor de

staalindustrie en de scheepsbouw. Aangezien bedrijven in deze sectoren

vaak gevestigd zijn in regio’s die voor regionale steun in aanmerking

komen, draagt deze steun eveneens bij tot de verwezenlijking van meer

algemene regionale beleidsdoelstellingen.

                                                          

 10 Een lijst van deze regio’s is opgenomen in bijlage I, punt 9.2.

 11 Om de in bijlage I, punt 11.1 uiteengezette redenen kunnen de cijfers voor O&O in tabel 6
onderschat zijn.
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7DEHO��

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG�LQ�����±�����
8LWJHVSOLWVW�QDDU�VHFWRU�HQ�IXQFWLH in %

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

+RUL]RQWDOH�GRHOVWHOOLQJHQ
�� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Onderzoek en ontwikkeling 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10
 Milieu 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1
 MKB 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
 Energiebesparing 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3
 Overige doelstellingen 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

6SHFLILHNH�VHFWRUHQ
� �� �� � � �� � � �� � � �� �� �� �� ��

 Scheepsbouw 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4
 Overige sectoren 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

5HJLRQDOH�GRHOVWHOOLQJHQ
�� �� � �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 Regio’s ex art. 92, lid 3, onder c) 18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9
 Regio’s ex art. 92, lid 3, onder a) 7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

727$$/
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

*Exclusief de Ierse vennootschapsbelasting (zie punt 9).
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7DEHO��D

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG�LQ�����±�����HQ�����±�����
8LWJHVSOLWVW�QDDU�YRRUQDDPVWH�GRHOVWHOOLQJHQ

 in %

Horizontale
doelstellingen

Specifieke sectoren Regionale
doelstellingen

1993–1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ����±����

 Oostenrijk �� � ��

 België 46 �� 29 �� 25 ��

 Denemarken 77 �� 21 �� 1 �

 Duitsland 16 �� 7 � 77 ��

 Griekenland 27 � 16 � 57 ���

 Spanje 29 �� 54 �� 17 ��

 Finland �� � ��

 Frankrijk 67 �� 11 � 22 ��

 Ierland* 22 �� 46 �� 32 ��

 Italië 26 �� 13 � 61 ��

 Luxemburg 29 �� 2 � 69 ��

 Nederland 70 �� 8 �� 22 ��

 Portugal 23 �� 40 �� 37 ��

 Zweden �� �� ��

 Verenigd Koninkrijk 24 �� 11 �� 65 ��

EUR 15
EUR 12 27

��
�� 13

��
�� 60

��
��

*Exclusief de Ierse vennootschapsbelasting (zie punt 9).

29.  Wat betreft de ontwikkeling in de tijd van de verdeling van de steun aan

de nijverheid naar voornaamste doelstellingen, kan uit de tabel worden

afgelezen dat de steun voor horizontale doelstellingen is toegenomen,

ten koste van sectorale en regionale steun. Als de Treuhand-steun

echter buiten beschouwing wordt gelaten, dan is alleen de sectorale

steun mettertijd gedaald, terwijl de horizontale en regionale steun is

gestegen.
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30.  In bovenstaande analyse van de gegevens over de verleende

overheidssteun is getracht de tendensen op middellange en lange termijn

in de EU-lidstaten te beschrijven. Deze gegevens hebben echter niet

alleen betrekking op de uit hoofde van regelingen voor horizontale,

sectorale of regionale doelstellingen verleende steun, maar ook op de

steun die buiten zulke regelingen valt, de zogenaamde ad-hocsteun.

Aangezien een analyse van het gebruik van niet van tevoren

vastgestelde financiële mechanismen door de steunverlenende

autoriteiten kan verduidelijken op welke behoeften het nationale

steunbeleid op kortere termijn moet inspelen, wordt hieronder een

overzicht gegeven van de ad-hocsteunmaatregelen van de lidstaten. Dit

geeft een beter beeld van zowel de huidige situatie als de onderliggende

trends in de Unie. Voor de volledigheid wordt ook de ad-hocsteun voor

het luchtvervoer en financiële diensten genoemd.

31.  Het merendeel van de ad-hocsteun wordt verleend met het oog op de

herstructurering en redding van ondernemingen. De voor dit doel

verleende steun is niet gelijkelijk over de verschillende sectoren verdeeld.

Zo was in de verslagperioden iets meer dan 50% van de ad-hocsteun

bedoeld voor de herstructurering van bedrijven in de staalindustrie en de

scheepsbouw. Het resterende deel is vrijwel uitsluitend gebruikt voor

andere reddings- en/of herstructureringsoperaties, bij circa 55

ondernemingen in minder dan 25 deelsectoren van de nijverheid. Hoewel

het voornaamste kenmerk van ad-hocsteun is dat hij beperkt blijft tot een

relatief klein aantal sectoren en vaak wordt verleend naar aanleiding van

belangrijke, maar tijdelijke structurele veranderingen op beperkte

gebieden van de EU-economie, kan ook de steun aan de nieuwe Duitse

deelstaten als ad-hoc-herstructureringssteun worden beschouwd,

ofschoon duizenden ondernemingen in een grote verscheidenheid van

sectoren hiervan hebben geprofiteerd. Deze laatste vorm van ad-

hocsteun is dan ook wel gelijkelijk verdeeld over alle sectoren van de

nijverheid.
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7DEHO���

$G�KRFRYHUKHLGVVWHXQ� HQ� 7UHXKDQG�VWHXQ� GLH� LQ� GH� OLGVWDWHQ� DDQ� GH� QLMYHUKHLG�
ILQDQFLsOH�GLHQVWHQ�HQ�KHW�OXFKWYHUYRHU�LV�WRHJHNHQG��RYHU�GH�SHULRGH����������

1992 1993 1994 1995 1996 1997

in mln
euro

 in %
van
alle

steun

in mln
euro

in %
van
alle

steun

in mln
euro

in %
van
alle

steun

in mln
euro

in %
van
alle

steun

in mln
euro

in %
van
alle

steun

in mln
euro

in %
van alle
steun

$G�
KRFVWHXQ 2422 � 5236 �� 4353 �� 3352 � 3663 �� 3522 ��

Treuhand-
steun*

5.161 13 8774 20 10918 26 6623 16 4796 13 3602 10

Totale steun
industrie 39062 100 44797 100 41362 100 39328 100 35341 100 34352 100

Ad-hocsteun
financiële
diensten

795 480 2069 2776 3082

Ad-hocsteun
luchtvervoer 97 1920 1924 974 805

�In Duitsland via de Treuhandanstalt (THA) of de Bundesanstalt für
   vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) verleende steun.

32.  Uit het zesde overzicht viel af te leiden dat de omvang van de ad-

hocsteun aan de nijverheid in de Europese Unie zijn hoogtepunt heeft

gehad in 1993/1994. De huidige gegevens bevestigen deze trend. Zoals

uit tabel 10 blijkt, is het aandeel van de ad-hocsteun in de totale steun

aan de nijverheid gedaald van de piek van 12% in 1993 tot 10% in de

huidige verslagperiode. Als de Treuhand-steun wordt meegerekend, dan

is de daling nog duidelijker (van 37% tot 20%).

In tabel 11 worden de jaargemiddelden van de ad-hocsteun (inclusief

Treuhandsteun) voor de nijverheid, financiële diensten en het

luchtvervoer in de periode 1993-1995 vergeleken met die van de jaren

1995-1997. De daling op communautair niveau bedraagt circa 3,1 miljard

euro, zodat het totaal in de laatste periode op 12,4 miljard euro uitkomt.
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33.  Als de gegevens uit tabel 11 van de twaalf lidstaten in de beide

perioden met elkaar worden vergeleken, dan wordt duidelijk dat van de

acht landen die ad-hocsteun hebben verleend, deze alleen in Spanje en

Frankrijk in omvang is toegenomen. In de andere lidstaten is in de

tweede periode minder ad-hocsteun verleend, waarbij de sterkste daling

te zien was in Duitsland. Met de hier gerealiseerde daling van meer dan 4

miljard euro kan de algemene afname van de ad-hocsteun geheel aan dit

land worden toegerekend.

34.  Wat de vorm van de ad-hocsteun aan de nijverheid betreft, geldt dat

meer dan de helft van de steun is verleend in de vorm van subsidies en

respectievelijk 28% en 14% betrekking had op

participaties/kapitaalinjecties, terwijl garanties slechts 5% van de ad-

hocsteun uitmaakten.

7DEHO���

$G�KRFVWHXQ�HQ�7UHXKDQGVWHXQ�GLH�LQ�GH�OLGVWDWHQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG��ILQDQFLsOH
GLHQVWHQ�HQ�KHW�OXFKWYHUYRHU�LV�WRHJHNHQG�±�MDDUJHPLGGHOGHQ�RYHU�GH�SHULRGH
����������HQ����������

1993 – 1995 �����������

in mln euro in % LQ�POQ�HXUR LQ��

 Oostenrijk - - �� �

 België 30 � �

 Denemarken 0 0 � �

 Duitsland 9.865 64 ����� ��

 Griekenland 100 1 � �

 Spanje 726 5 ����� ��

 Finland - - � �

 Frankrijk 2.538 16 ����� ��

 Ierland 75 0 �� �

 Italië 1.813 12 ����� ��

 Luxemburg - - � �

 Nederland 40 - �� �

 Portugal 299 2 ��� �

 Zweden - - � -

 Verenigd Koninkrijk - - - �

 EUR 12/15 15.487 100 ������ ���
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'XLWVH�RYHUKHLGVVWHXQ�YRRU�GH�QLHXZH�OLGVWDWHQ

35.  In de verslagperiode werd de reorganisatie van de economie van de

nieuwe Duitse deelstaten voortgezet. De eenmaking van Duitsland was

van bijzonder belang voor het communautaire beleid inzake

overheidssteun. In 1995-1997 werd jaarlijks gemiddeld bijna 10,5

miljard euro steun verleend aan de nijverheid in de nieuwe deelstaten.

Ook al is dit een hoog niveau, toch is een sterke daling merkbaar ten

opzichte van de periode 1993-1995, toen 16 miljard euro werd

uitgegeven. Bovendien ging deze daling gepaard met een daling van

het steunbedrag voor de oude Duitse deelstaten, van 3,4 miljard euro

in 1993-1995 tot nog slechts 3 miljard euro in 1995-1997. Deze

dalingen vormen het bewijs van de inspanningen van de Duitse

regering om de middelen vooral te richten op de nieuwe deelstaten,

zonder het totale steunvolume in Duitsland te doen toenemen. In tabel

A3 van Bijlage II wordt de steun aan de nieuwe deelstaten

gepresenteerd, uitgesplitst naar de verschillende soorten steun.

 In het kader van de privatisering van de vroegere staatsbedrijven werd

in de verslagperiode ook steun verleend via de Treuhandanstalt (THA),

de overheidsholding die werd opgericht om de voormalige Oost-Duitse

overheidsbedrijven te beheren, aan te passen en te privatiseren, en

zijn opvolger, de Bundesanstalt für vereinigungsbedingte

Sonderaufgaben (BvS). Overeenkomstig de beschikkingen van de

Commissie van 1991, 1992 en 1995 betreffende de maatregelen van

de THA, behelsden sommige van deze maatregelen steun. Dit was

meestal het geval wanneer de THA garanties gaf voor leningen die de

banken tegen marktrente verschaften aan de over het algemeen weinig

kredietwaardige bedrijven. Voorts ging de THA zelf leningen tegen

marktvoorwaarden aan om vervolgens tegen dezelfde rente leningen te

verstrekken aan haar bedrijven.

 

 In de verslagperiode, met inbegrip van de jaren 1996 en 1997 toen de

normale regels inzake overheidssteun golden, werden door de

THA/BvS jaarlijks voor gemiddeld 1.942 miljoen euro garanties en voor

12.020 miljoen euro leningen verstrekt. Op basis van haar ervaring uit

het verleden, is de Commissie van oordeel dat 20% van deze

bedragen als steun mag worden beschouwd, die in dit overzicht is

opgenomen.
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36. In sectoren zoals de landbouw, waar een sterk ontwikkeld communautair

beleid van toepassing is, worden de grenzen van de steunverlening in

veel hogere mate door het gemeenschappelijk beleid bepaald. Hoewel

de artikelen 92 tot 94 van het EG-Verdrag in beginsel evenzeer voor de

landbouw als voor de overige economische sectoren gelden, is in artikel

42 uitdrukkelijk bepaald dat de Raad vaststelt in hoeverre deze artikelen

van toepassing zijn op de landbouw. De Raad heeft de vrijheid van de

lidstaten om overheidssteun te verlenen op bepaalde beleidsterreinen

beperkt:

(i) Ondersteuning van de markt voor de meeste landbouwproducten

(verordeningen van de Raad betreffende de gemeenschappelijke

marktordeningen).

Steun uit de middelen van de Gemeenschap (d.w.z. het EOGFL)

kan alleen worden verleend op grond van voorschriften van de

Raad, die onder meer voorzien in een gemeenschappelijk stelsel

van interventieaankopen en uitvoerrestituties; sinds de

hervormingsbesluiten van mei 1992 wordt in de verschillende

sectoren ook steun verleend als compensatie voor

prijsverlagingen in combinatie met verplichte braaklegging.

 (ii) Steun ter verbetering van de landbouwstructuur (Verordening

(EEG) nr. 950/97 van de Raad).

De steun voor productieve investeringen in landbouwbedrijven

wordt in hoge mate door de bovengenoemde verordening van de

Raad bepaald en wordt gedeeltelijk door de Gemeenschap

medegefinancierd.

37. De verslagleggingssituatie op landbouwgebied is ten opzichte van

eerdere verslagen verbeterd. Hoewel verschillende lidstaten de

Commissie nog altijd geen volledige informatie hebben verstrekt over

hun steunuitgaven in deze sector, waartoe zij wel gehouden zijn

krachtens de verordening die de regeringsvertegenwoordigers van de

lidstaten op 20 oktober 1974 tijdens de 306e zitting van de Raad zijn

overeengekomen, overleggen ze wel regelmatig gegevens over de
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nationale begrotingsuitgaven. Deze gegevens zijn in dit overzicht dan

ook van alle lidstaten opgenomen.

Tabel 12 geeft een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse

begrotingsuitgaven, waaronder directe betalingen, verlaging van de

kosten van productiemiddelen en algemene diensten op communautair

niveau.

7DEHO���

*HPLGGHOGH�MDDUOLMNVH�EHJURWLQJVXLWJDYHQ�YDQ�GH�OLGVWDWHQ�YRRU�GH�ODQGERXZ�LQ�GH
(85����HQ����LQ�����������HQ����������

miljoen euro

1993-1995 ���������

   EUR 15 ������

   EUR 12 10.772 9.658

38. Er zij op gewezen dat het begrip ‘totale steun per lidstaat’ individuele

steuncategorieën omvat die van verschillend belang zijn vanuit het

oogpunt van het mededingingsbeleid. Daarom kan worden gesteld dat

steun voor maatregelen zoals productieve investeringen en reclame

waarschijnlijk meer van invloed kan zijn op het handelsverkeer dan

steun die slechts bedoeld is om ondernemers voor verrichte diensten te

vergoeden, zoals het toegankelijk maken van het platteland en steun ter

compensatie van de financiële lasten van natuurrampen. Ongeveer

dezelfde redenering geldt voor steun die door bepaalde parafiscale

heffingen wordt gefinancierd; hoewel deze steun uit juridisch oogpunt als

overheidssteun wordt beschouwd, drukt de economische last ervan

uitsluitend op de begunstigden zelf.

Voor nadere informatie over de aard en hoogte van de in de

Gemeenschap verleende steun aan de landbouw kan het jaarlijks door

de Commissie gepubliceerde ‘De toestand van de landbouw in de

Gemeenschap’ worden geraadpleegd.
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39.  In de visserijsector sluiten de steunmaatregelen van de lidstaten nauw

aan bij de ontwikkeling en de beperkingen van het gemeenschappelijk

visserijbeleid (GVB) en dragen zij aldus bij tot de verwezenlijking van

gemeenschappelijke doelstellingen. Bij het interpreteren van de

steunbedragen moet derhalve niet alleen worden gelet op de invloed

ervan op de concurrentie, maar ook op de bijdrage ervan tot het

bereiken van het gemeenschappelijk doel de noodzakelijke voorwaarden

te scheppen voor waarborging van de levensvatbaarheid en toekomst

van de visserijsector.

40.  De ordening van de visserijmarkt is daarom gericht op prijsstabiliteit en

vereniging van de communautaire markt. De visvangstregels moeten

ervoor zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de

beschikbare vis en dat de visstand zo goed mogelijk op peil wordt

gehouden, terwijl de visvangstmogelijkheden relatief stabiel blijven.

Afgezien van deze maatregelen zijn er duurzame internationale

betrekkingen tot stand gebracht teneinde gebieden buiten de

communautaire wateren voor Europese vissers toegankelijk te maken of

te houden. Voorts is het structurele aspect van de visserij geïntegreerd

in de Structuurfondsen teneinde de structurele aanpassing door te

voeren die nodig is om de doelstellingen van het gemeenschappelijk

visserijbeleid te kunnen verwezenlijken. Hiervoor is vereist dat de

activiteiten in deze sector aansluiten bij de doelstelling een evenwicht te

vinden tussen de visstand en de exploitatie daarvan. Overheidssteun is

alleen gerechtvaardigd als hij strookt met de doelstellingen van dit

beleid.

41.  De regels inzake overheidssteun aan deze sector vloeien voort uit de

ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De criteria en

regelingen betreffende structurele steun van de Gemeenschap voor de

visserij en aquacultuur en voor de verwerking en afzet van visproducten

zijn neergelegd in Verordening nr. 1624/95,12 nr. 2719/95,13 nr.

965/96,14 en nr. 25/9715 van de Raad, tot wijziging van Verordening

(EG) nr. 3699/93. Deze verordeningen zijn inmiddels geconsolideerd in
                                                          
12 PB L 155 van 06.07.1995, blz. 1.
13 PB L 283 van 25.11.1995, blz. 3.
14 PB L 131 van 01.06.1996, blz.1.
15 PB L 6 van 10.01.1997, blz. 7.
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Verordening nr. 2468/98 van de Raad.16 Tegelijk met het

gemeenschappelijk visserijbeleid zijn ook richtsnoeren ontwikkeld voor

de beoordeling van overheidssteun aan de visserijsector. Aan de hand

hiervan bekijkt de Commissie of de in artikel 92, lid 2 en 3, van het EG-

Verdrag en de bijbehorende uitvoeringsinstrumenten beschreven

afwijking van het in lid 1 van datzelfde artikel neergelegde beginsel dat

overheidssteun onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt

wellicht van toepassing is. De meest recente richtsnoeren dateren uit

199717 en vervingen die uit 1994. In het kader van de huidige herziening

van de communautaire Structuurfondsen, waaronder het

Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV), zullen

binnenkort ook deze richtsnoeren opnieuw worden beoordeeld.

Deze regels hebben betrekking op alle maatregelen die een financieel

voordeel opleveren in welke vorm dan ook en die direct of indirect uit de

overheidsbegroting (op nationaal, provinciaal, departementaal of lokaal

niveau) worden gefinancierd. Er mag alleen overheidssteun worden

verleend als deze strookt met de doelstellingen van het

gemeenschappelijk beleid. De steun mag geen beschermende werking

hebben; hij moet dienen om rationalisering en doelmatigheid van de

vervaardiging en afzet van visproducten zodanig te bevorderen dat de

industrie zich sneller kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

In meer praktische zin moet de steun een stimulans vormen voor

ontwikkelingen en aanpassingen die in de normale

marktomstandigheden niet kunnen worden doorgevoerd vanwege het

gebrek aan flexibiliteit in de sector en de beperkte financiële middelen

van degenen die in deze sector werkzaam zijn. De steun moet

duurzame verbeteringen teweegbrengen, zodat de bedrijfstak zich enkel

op grond van de marktinkomsten verder kan ontwikkelen. De duur van

de steun moet dan ook beperkt blijven tot de tijd die nodig is om de

beoogde verbeteringen en aanpassingen door te voeren.

Derhalve gelden de volgende beginselen:

 - Overheidssteun mag geen belemmering vormen voor de toepassing

van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Met name geldt

                                                          
16 PB L 312 van 20.11.1998, blz.19.
17 PB C 100 van 27.03.1997.
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dat steun voor de export van of handel in visproducten binnen de

Gemeenschap onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

- Voor die aspecten van het visserijbeleid die niet als volledig

gereguleerd kunnen worden beschouwd, vooral met betrekking tot het

structuurbeleid, kan overheidssteun gerechtvaardigd zijn, mits de steun

strookt met de doelstellingen van de communautaire regels, zodat het

effect van deze regels niet in gevaar komt. Daarom moet de steun, voor

zover relevant, worden geïntegreerd in de diverse

programmeringsinstrumenten waarin de communautaire regels voorzien.

- Overheidssteun die wordt verleend zonder dat daar enige verplichting

van de kant van de begunstigde tegenover staat en die is bedoeld om de

situatie van ondernemingen te verbeteren en hun liquiditeit te vergroten

of die is vastgesteld aan de hand van de geproduceerde of afgezette

hoeveelheid, prijs, geproduceerde eenheden of wijze van produceren en

die leidt tot een daling van de productiekosten of stijging van het

inkomen van de ontvanger wordt als steun voor de bedrijfsvoering

aangemerkt en is als zodanig onverenigbaar met de

gemeenschappelijke markt. Wanneer dergelijke steunmaatregelen

rechtstreeks gekoppeld zijn aan een herstructureringsplan dat

verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt geacht, dan

beoordeelt de Commissie ze van geval tot geval.

42.  In de tabellen 13 en 14 worden de nationale en communautaire

steunmaatregelen ten behoeve van de visserijvloot, alsmede voor de

afzet en de eerste verwerking van visserijproducten gegeven. Bij de

publicatie van dit overzicht waren nog niet alle gegevens over 1997

beschikbaar. De effecten van de nieuwe richtsnoeren zullen daarom pas

in het volgende overzicht zichtbaar zijn.
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6WHXQ�DDQ�GH�YLVVHULM�LQ�SURFHQW�YDQ�GH�EUXWR�WRHJHYRHJGH�ZDDUGH�
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in %

1992–1994 1994-1996

   Oostenrijk

   België 3,0 2,0

   Denemarken 4�0 2,0

   Duitsland 13,2 14,6

   Griekenland 0,2 0,1

   Spanje 6,0 3,0

   Finland 17,8

   Frankrijk 3,7 4,1

   Ierland 9,3 8,4

   Italië 8,4   8,4

   Luxemburg

   Nederland 8,9 9,5

   Portugal 2,4   2,2

   Zweden 8,2

   Verenigd Koninkrijk 4,1   3,2

EUR 12�15 5,6   4,9

* In de voor de toegevoegde waarde gebruikte cijfers zijn de verwerking en de
productie aan land niet opgenomen.

7DEHO���

6WHXQPDDWUHJHOHQ�YDQ�GH�*HPHHQVFKDS�YRRU�GH�YLVVHULM�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH
JHPHHQVFKDSSHOLMNH�PDUNWRUGHQLQJ�HQ�KHW�VWUXFWXXUEHOHLG����������

                                                                                                          miljoen euro

1992 1993 1994 1995 1996 1997

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

Oriëntatie 358,4 401,8 403,5 480,7 475,1 390,4
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43. Sinds 1965 hebben de Hoge Autoriteit van de EGKS en de Commissie diverse

malen regels opgesteld om de overheidssteun aan de steenkoolindustrie in

overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het Verdrag. Iedere

nieuwe reeks maatregelen is afgestemd op de ontwikkeling van de economie in

het algemeen en de ontwikkelingen in de communautaire energie- en

steenkolenmarkt in het bijzonder. In de twee perioden waarop dit overzicht

betrekking heeft, was de steun aan de steenkoolindustrie (voor zover het

EGKS-producten betreft) geregeld bij Beschikking nr. 2064/86/EGKS en

3632/93/EGKS van de Commissie, goedgekeurd op grond van artikel 95 van

het EGKS-Verdrag. De eerste beschikking verviel op 21 december 1993, terwijl

de laatste geldig is tot 23 juli 2002, de einddatum van het EGKS-Verdrag.

Volgens de beschikking uit 1986 dienden exploitatiesteun en steun voor lasten

uit het verleden en regelingen voor sociale uitkeringen te worden aangemeld bij

de Commissie. Lasten uit het verleden of sociale maatregelen hoefden echter

niet officieel door de Commissie te worden goedgekeurd als:

- het toegekende bedrag voor lasten uit het verleden de feitelijke lasten niet

overschreed; of

- wat de sociale uitkeringen betrof, werd bewerkstelligd dat ‘de verhouding

tussen de lasten per werkzame mijnwerker en de uitkeringen per

begunstigde voor de kolenmijnondernemingen wordt teruggebracht tot het

niveau van de overeenkomstige verhouding in andere bedrijfstakken’.

Als aan deze voorwaarden niet was voldaan, dan moest voor het bedrag boven

het toegestane steunplafond expliciet toestemming worden gegeven in een

afzonderlijke beschikking.

Ingevolge de beschikking uit 1993 werden lasten uit het verleden een intrinsiek

onderdeel van het goedkeuringsproces. In verschillende beschikkingen komen

deze lasten aan de orde, omdat het gaat om kosten die deel uitmaakten van de

exploitatiekosten in het verleden. Sociale maatregelen worden nog op dezelfde

manier behandeld als vroeger en komen doorgaans in de beschikkingen niet ter

sprake. Daarom zijn sinds 1994 lasten uit het verleden wel opgenomen in de

jaarverslagen van de Commissie over de overheidssteun aan de

steenkoolindustrie, en sociale maatregelen niet.
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In de nieuwe beschikking 3632/93/EGKS tot vaststelling van een

communautaire regeling voor de steunmaatregelen ten behoeve van de

kolenindustrie wordt het begrip ‘steun’ aangescherpt tot:

- elke directe of indirecte maatregel of bemoeienis van overheidswege die

met de productie, het in de handel brengen en de handel met het buitenland

verband houdt, en die, al komt hij niet ten laste van de overheidsbegroting,

de ondernemingen in de steenkoolindustrie door verlichting van de lasten

die zij normaliter zouden moeten dragen, een economisch voordeel

verschaft;

- de bestemming van de heffingen die van overheidswege zijn opgelegd en

die direct of indirect de steenkoolindustrie ten goede komen; en

- alle steunelementen in de financieringsmaatregelen van de lidstaten met

betrekking tot de kolenmijnondernemingen, voor zover het niet gaat om

verstrekking van risicodragend kapitaal aan een vennootschap volgens de in

de markteconomie normaal geldende praktijken.

Met het oog op een grotere transparantie moet de steun door de lidstaten ‘in de

nationale, regionale of lokale overheidsbegrotingen worden opgenomen of in

het kader van volstrekt gelijkwaardige mechanismen worden verleend’. Voorts

moet alle door de kolenmijnondernemingen ontvangen steun tezamen met hun

winst- en verliesrekening ‘als een van de omzet gescheiden inkomen’ worden

vermeld.

44. Tot slot was steun voor de bedrijfsvoering omschreven als ‘het verschil tussen

de productiekosten en de verkoopprijs zoals die uit de vrije wil van de

contracterende partijen volgens de op de wereldmarkt geldende voorwaarden

tot stand is gekomen’. Krachtens de nieuwe beschikking moeten ‘de op 31

december 1993 bestaande regelingen op grond waarvan steun werd verleend

overeenkomstig Beschikking 2064/86/EGKS en die verband houden met

overeenkomsten tussen producenten en gebruikers waarvoor een ontheffing

geldt krachtens artikel 85, lid 3, van het EG-Verdrag en/of waarvoor

toestemming moet worden verleend krachtens artikel 65 van het EGKS-

Verdrag, vóór 31 december 1996 worden aangepast’ om ze in
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overeenstemming te brengen met de nieuwe Beschikking 3632/93/EGKS. Voor

Duitsland en Spanje kan dit in de toekomst een verhoging van de

steunbedragen tot gevolg hebben, omdat de kolenreferentieprijzenstelsels

worden afgeschaft.

45. Beide beschikkingen van de Commissie boden de mogelijkheid tot steun voor

verdere herstructurering, modernisering en rationalisering van de

steenkoolindustrie teneinde het concurrentievermogen te verbeteren. Het

merendeel van de steenkoolproductie in de Gemeenschap kan echter nog

steeds niet concurreren met import van buiten de Gemeenschap, ondanks een

aanmerkelijke productiviteitsstijging en een ingrijpende beperking van het aantal

werknemers in deze sector. Veel van de genomen maatregelen ondersteunden

de diversificatie van het energieaanbod en de energieleveranciers, met inbegrip

van de nationale energiebronnen. Aangezien de wereldmarkt voor kolen stabiel

is, met een overvloedig aanbod vanuit uiteenlopende bronnen, is zelfs op lange

termijn en met een stijgende vraag naar steenkool het risico op aanhoudende

onderbreking van het aanbod, hoewel niet volledig uit te sluiten, minimaal.

Hoewel verdere herstructureringen en sluitingen onvermijdelijk zijn, moeten er

inspanningen worden geleverd om de sociale en regionale gevolgen daarvan

tot een minimum te beperken en mag het beginsel van economische en sociale

samenhang niet uit het oog worden verloren. Het communautaire beleid inzake

de controle op de steun in deze sector moet derhalve rekening blijven houden

met de onzekere sociale situatie van de mijnstreken en, in het kader van de

aanpassing van de steenkoolindustrie, met de noodzaak om aan steeds

strengere milieueisen te voldoen.

46. In tabel 15 is de steun aan de steenkoolindustrie verdeeld in steun die niet en

steun die wel voor de lopende productie bestemd is. Deze laatste is uitgedrukt

in euro per werknemer in de steenkoolindustrie en in procent van de totale

steun aan de sector. De algemene tendens in de twee lidstaten met de

belangrijkste kolenproductie wijst op een lichte daling van de steun per

werknemer ten opzichte van de vorige periode. Bovendien is in Duitsland

onlangs overeenstemming bereikt over een geleidelijke vermindering van de
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steun, van 5.000 miljoen euro in 1997 tot circa 2.700 miljoen euro in 2005. De

daling van de steun aan de Franse steenkoolindustrie is te verklaren uit het feit

dat de in 1997 aangemelde steun nog door de Commissie wordt onderzocht en

derhalve niet in dit overzicht is meegerekend. Er zij echter op gewezen dat de

kolenmijnactiviteiten in Frankrijk thans worden beperkt en naar verwachting in

2005 ten einde zullen lopen. In het Verenigd Koninkrijk werd de steun voor de

lopende productie in de periode 1990-1992 stopgezet; vervolgens is in de

periode tot 1995 een gering bedrag voor de lopende productie toegekend in

verband met de drastische herstructurering die in de kolensector plaatsvond

voorafgaand aan de privatisering. In België werd in de zomer van 1992 de

laatste mijn gesloten en in Portugal gebeurde dit eind 1994.

47. Teneinde de gegevens over 1993-1995 en over 1995-1997 vergelijkbaar te

maken is in de cijfers van tabel 16 de 8.600 miljoen euro die in 1993 is

toegekend voor regelingen inzake vervroegde uittreding niet langer

meegerekend.

Het aandeel van de steun dat naar de lopende productie gaat is gedurende

beide perioden gelijk gebleven op ongeveer 77-78%. De gemiddelde steun voor

de lopende productie per werknemer in de sector is echter gedaald van 40.000

euro in 1995 tot 37.800 euro in 1995-1997.

Ook de steun die niet voor de lopende productie bestemd is, is gedaald, van

gemiddeld 1.930 miljoen euro per jaar in de eerste periode tot 1.780 miljoen

euro per jaar in de tweede periode. Dit laatste cijfer zal nog licht stijgen als de

Commissie instemt met de in 1997 door Frankrijk verleende steun.

Duitsland en Spanje passen al jaren een referentieprijzenstelsel toe waardoor

de binnenlandse prijzen, exclusief subsidies, aanzienlijk boven de

wereldmarktprijzen worden gehouden. Hoewel een dergelijke maatregel

dezelfde werking heeft als een steunmaatregel, kan hij niet worden

weergegeven met de gebruikelijke indicatoren die in tabel 16 zijn opgenomen.

De cijfers moeten dus als een algemeen overzicht worden beschouwd en niet

als een nauwkeurige indicator van de bescherming die door een
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steunmaatregel wordt geboden. Inbreng van nieuw kapitaal, die als een

steunmaatregel kan worden beschouwd, is niet in aanmerking genomen. Door

openbare bedrijven gesloten contracten voor de aankoop van steenkool

(bijvoorbeeld voor elektriciteitsproductie) die een steunbestanddeel zou kunnen

bevatten wanneer de geboden prijs hoger ligt dan de wereldmarktprijs, zijn

evenmin meegerekend.

Aan de steenkoolindustrie wordt veel steun verleend. De concurrentie tussen

steenkoolbedrijven ligt nog steeds aan banden en het effect van deze steun op

andere markten mag niet over het hoofd worden gezien. Naarmate deze

markten met de voltooiing van de gemeenschappelijke markt geïntegreerd

raken, wint de concurrentie aan betekenis. Vanwege de uitgesproken wil van de

Gemeenschap om de energiemarkt open te stellen, wordt het steeds

belangrijker dat de Commissie een streng beleid voert inzake toezicht op de

steunverlening in deze sector.
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VRFLDOH�VWHXQ�XLW������

-DDUOLMNVH�JHPLGGHOGH
VWHXQ�QLHW�EHVWHPG

YRRU�ORSHQGH
SURGXFWLH**

�LQ�PLOMRHQ�HXUR�

-DDUOLMNVH�JHPLGGHOGH�VWHXQ�EHVWHPG�YRRU
ORSHQGH�SURGXFWLH

1993–1995* ���������
1993-1995* ��������� euro per

werknemer
% van
totaal

(XUR�SHU
ZHUNQHPHU

��YDQ
WRWDDO

 België 3

 Duitsland *** 190 ��� 57.417 97 ������ ��

 Spanje 162 ��� 21.683 81 ������ ��

 Frankrijk**** 710 ��� 11.901 21 ����� ��

 Portugal 2 � 5.795 60

 Verenigd Koninkrijk 863 ��� 419 1

 TOTAAL 1.930 ����� 40.054 78 ������ ��

* In prijzen van 1995.

** Ingevolge Beschikking nr. 3632/93/EGKS van de Commissie wordt met ingang van 1994 de
financiering van sociale voordelen niet meer in het jaarverslag van de Commissie over de
steun in deze sector opgenomen.

*** Voor 1994 omvatten de Duitse cijfers over de lopende productie 5,35 miljard DEM
buitengewone financiële steun ter vereffening van de eind 1993 uitstaande schulden van het
compensatiefonds.

**** De in 1997 door de Franse overheid verleende steun is aangemeld, maar wordt nog door de
Commissie onderzocht.
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48. Hoewel er in de algemene bepalingen inzake overheidssteun geen

uitzondering is gemaakt voor de vervoerssector, bevat het Verdrag wel

speciale regels voor deze sector (artikel 77 en 80). Bovendien voorziet artikel

129 B van het EG-Verdrag in communautaire steun voor Trans-Europese

netwerken in de context van open en concurrerende markten, teneinde de

interne markt en de economische en sociale cohesie te versterken.

49. Een belangrijk onderdeel van de strategie van de EU is de vervoersmarkten

open te stellen voor concurrentie, rekening houdend met de bijzondere

kenmerken van elke vorm van vervoer. Lucht- en scheepvaartmaatschappijen

en wegvervoerders in de Gemeenschap hebben nu de onbeperkte vrijheid om

diensten te verlenen, de cabotage op de binnenwateren is reeds

geliberaliseerd en de rechten van wegvervoerders en - sinds januari 1999 -

van veerdienstmaatschappijen nemen gestaag toe. Spoorwegmaatschappijen

hebben minder mogelijkheden, hoewel de Commissie ook deze wil verruimen.

50. Open en concurrerende markten betekenen echter nog niet dat de overheid

volledig buiten spel staat, met name wanneer overheidsoptreden in het

algemeen belang wordt geacht of bijdraagt tot de verwezenlijking van de

doelstellingen van het gemeenschappelijk vervoersbeleid. Omdat

overheidsmaatregelen, of meer in het bijzonder steunmaatregelen van de

staten, kunnen worden misbruikt om ondernemingen te beschermen tegen de

marktwerking en het met de liberalisering van de vervoerssector beoogde doel

van betere en goedkopere dienstverlening ondergraven, is strenge controle op

zulke maatregelen absoluut noodzakelijk. Anderzijds moet tevens worden

gewaarborgd dat de controle niet op haar beurt onbedoeld de doelstellingen

van het gemeenschappelijk vervoersbeleid ondermijnt.

51. Het uitoefenen van controle op de steunmaatregelen van de staten is voor de

Commissie in de vervoerssector moeilijker dan in sommige andere sectoren.

Dit komt doordat niet alleen de algemene bepalingen van het EG-Verdrag

inzake overheidssteun, maar ook de artikelen die specifiek op de

vervoerssector betrekking hebben in aanmerking moeten worden genomen.

Hierbij houdt de Commissie rekening met de mate van liberalisering van de

verschillende vervoersvormen, de toename van het aantal concurrenten dat de

negatieve gevolgen van ongerechtvaardigde overheidssteun kan ondervinden,

het strategisch en economisch belang van de markt in kwestie en tot slot
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(maar daarom niet minder belangrijk) de behoefte van de ondernemingen aan

duidelijkheid en rechtszekerheid.

52. Verdere verbeteringen van de controle op de overheidssteun worden

voorbereid. Nadat de Commissie eerst de richtsnoeren voor overheidssteun

aan het zeevervoer heeft herzien, buigt zij zich nu over de vraag hoe de

secundaire communautaire wetgeving inzake overheidssteun voor het vervoer

over land (Verordening (EEG) 1107/70 en Verordening (EEG) 1191/90)

duidelijker en systematischer kan worden gemaakt.

De situatie met betrekking tot de - onderling sterk verschillende - vormen van

vervoer in Europa tot eind 1997 wordt hieronder geschetst. In tabel 17 wordt

een overzicht gegeven van de vanaf 1993 aan de vervoerssector verleende

overheidssteun. Hieruit blijkt dat de meeste deelsectoren hebben bijgedragen

tot een geleidelijke afname van de steun aan de vervoerssector.

Luchtvervoer

53. Deze sector, die eerder nog bescherming genoot, heeft een proces van

geleidelijke liberalisering doorgemaakt. In april 1997 werden de laatste

beperkingen op cabotage opgeheven. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben,

teneinde zich aan deze veranderde omstandigheden aan te passen,

ingrijpende herstructureringsprogramma’s ingesteld. De steun voor het

luchtvervoer (meestal in de vorm van ad-hocmaatregelen) nam tot 1994 toe,

maar is daarna weer gedaald. Het gemiddelde bedrag aan jaarlijkse steun lag

in de periode 1993-1995 op 1.315 miljoen euro, tegen een gemiddelde van

1.235 miljoen euro per jaar in 1995-1997. Het jaargemiddelde blijft tot 1998

ongeveer 1.000 miljoen ecu, waarna een aanzienlijke daling wordt verwacht

dankzij de herstructureringen van de meeste luchtvaartmaatschappijen. Deze

cijfers bevestigen dat de steun aan luchtvaartmaatschappijen, zoals in het

vorige overzicht reeds werd geconstateerd, van voorbijgaande aard is, omdat

hij gekoppeld is aan belangrijke structurele veranderingen in de sector.

Ondanks de dalingen in andere sectoren, vertegenwoordigt de steun aan de

luchtvaartsector nog altijd maar 1,5% van de totale steun, ofwel 3% van de

steun aan de be- en verwerkende sector. Om het toezicht te verstrakken heeft

de Commissie in 1994 voor overheidssteun aan deze sector strengere
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richtsnoeren18 vastgesteld, waarin met name het beginsel van de ’eerste en

laatste keer’ wordt versterkt.

Spoorwegvervoer

54. In 1996 heeft de Commissie een witboek goedgekeurd waarin een strategie

uiteen wordt gezet om het spoorwegvervoer in de Gemeenschap nieuw leven

in te blazen. Tevens gaat dit witboek in op de financiering van het

spoorwegvervoer en wordt in algemene termen de benadering geschetst die

de Commissie zal volgen bij de beoordeling van de steun aan deze sector. Het

doel van de Commissie is geleidelijk te komen tot een stelsel waarbij publieke

financiering van de spoorwegen enkel plaatsvindt in de vorm van financiering

van infrastructuur of compensatie voor openbaredienstverplichtingen, of in het

kader van een algemeen herstructureringsplan om spoorwegmaatschappijen

weer financieel levensvatbaar te maken. In tabel 16 is de steun aan de

spoorwegen uitgedrukt in procent van de toegevoegde waarde van deze

sector.

                                                          
18 Toepassing van de artikelen 92 en 94 van het EG-Verdrag en van artikel 61 van de EER-overeenkomst op steunmaatregelen

van de staten in de luchtvaartsector (PB C 350 van 10.12.1994, blz. 5).



5500

7DEHO���

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�VSRRUZHJHQ�LQ�SURFHQW�YDQ�GH�EUXWR�WRHJHYRHJGH
ZDDUGH�YDQ�KHW�ELQQHQODQGV�YHUYRHU�LQ�����±�����HQ�����±����

in %

1993 – 1995 �����������

totale steun
waarvan

Verordening
1191/69

WRWDOH�VWHXQ
ZDDUYDQ

9HURUGHQLQJ
�������

���2RVWHQULMN ���� ���

���%HOJLs 39,6 8,5 ���� ���

���'HQHPDUNHQ 11,7 n.v.t. ��� Q�Y�W�

���'XLWVODQG 50,4 16,2 ���� ����

���*ULHNHQODQG 15,4 n.v.t. ���� Q�Y�W�

���6SDQMH 22,8 3,2 ���� ���

���)LQODQG ��� ���

���)UDQNULMN 25,7 5,8 ���� ���

���,HUODQG 21,4 10,8 ���� ����

���,WDOLs 24,0 3,4 ���� ���

���/X[HPEXUJ 60,3 33,2 ��� ���

���1HGHUODQG 17,6 4,9 ���� ���

���3RUWXJDO 6,7 4,1 ��� ���

���=ZHGHQ ���� Q�Y�W�

���9HUHQLJG

���.RQLQNULMN

8,5 8,2 ���� ����

(85���
(85��� 26,7 n.v.t.

����
����

Q�Y�W�
Q�Y�W�

* De steun is uitgedrukt in procent van de toegevoegde waarde van het binnenlands
vervoer omdat er voor de spoorwegen geen afzonderlijke cijfers beschikbaar zijn.

** Voor 1997 werden ramingen gemaakt.

*** Een groot deel van de uitgaven op grond van Verordening nr. 1191/69 in deze lidstaat
betreft pensioenen.

55. Wat de EUR 12 betreft, is de steun in acht lidstaten gedaald, waarbij

Luxemburg de grootste daling te zien gaf. Omdat recente cijfers over de

toegevoegde waarde niet altijd beschikbaar waren, werd ook gebruikgemaakt

van ramingen; vergelijkingen tussen de lidstaten dienen dan ook met
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omzichtigheid te worden getrokken. De Commissie heeft een positieve

houding ten aanzien van publieke en private investeringen in infrastructuur

met het oog op de ontwikkeling van het Trans-Europese vervoersnetwerk.

Daarom heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan publieke

steunmaatregelen in verband met de aanleg van de hogesnelheidslijn tussen

Parijs-Brussel-Keulen-Amsterdam-Londen, een van de veertien projecten in

het kader van de ontwikkeling van de Trans-Europese netwerken die hoge

prioriteit genieten.

Zeevervoer

56. De jaarlijkse steun die de Commissie ingevolge de vorige richtsnoeren in de

verslagperiode heeft goedgekeurd bedroeg 1.428 miljoen euro. In de

verslagperiode is de Commissie van tijd tot tijd geconfronteerd met atypische,

grootschalige steunmaatregelen, die hebben geresulteerd in een forse stijging

van het totale steunbedrag in het desbetreffende jaar. Een voorbeeld is de

reddings- en herstructureringssteun (514 miljoen euro) die Frankrijk in 1995

heeft verleend aan CGM. Desondanks lijkt de in totaal per jaar goedgekeurde

steun zich vanaf 1996 te hebben gestabiliseerd rond de 300 miljoen euro.

57. Halverwege 1997 werden nieuwe richtsnoeren geïntroduceerd voor de

overheidssteun aan het zeevervoer.19 Net als in die van 1989 wordt ook in de

nieuwe richtsnoeren erkend dat het EU-scheepvaartbeleid een mondiale markt

betreft die wordt gekenmerkt door sterke concurrentie van goedkope vlaggen

en fiscale bevoegdheden. De nieuwe richtsnoeren resulteren in een beperking

van de mogelijkheden voor steunmaatregelen die ingrijpen in de normale

besluitvorming van ondernemingen, met name met betrekking tot

investeringen in schepen. Een ander belangrijk aspect is de financiering door

de overheid van verliezen in verband met de vervulling van

openbaredienstverplichtingen, vooral op routes met weinig

scheepvaartverkeer. De Commissie wil waarborgen dat zulke door de

overheid gesteunde activiteiten voor alle EU-scheepvaartbedrijven

toegankelijk worden, overeenkomstig met name de bepalingen van

Verordening nr. 3577/92 van de Raad inzake cabotagerechten in het

zeevervoer. Met betrekking tot de overheidssteun aan zeehavens blijven de

artikelen 92-94 van het EG-Verdrag van toepassing.

                                                          
19 Communautaire richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer (PB C 205 van 05.07.1997, blz. 5).
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Binnenscheepvaart

58. De meeste steun is bestemd voor de herstructurering van de

binnenscheepvaart in het kader van de liberalisering van deze sector,

waarmee in 2000 een begin wordt gemaakt. Hij dient ter ondersteuning van

met het oog op de structurele reorganisatie van deze sector genomen

maatregelen (beperking van de overcapaciteit door de op communautair

niveau gecoördineerde sloop van boten, technische modernisering van de

vloot, aanmoediging tot samenvoeging van belangen, opleiding van

scheepspersoneel, pensioenregelingen, bevordering van het vervoer over de

binnenwateren enz.).

Sinds eind 1996 kan de binnenscheepvaart bovendien gebruikmaken van een

nieuwe verordening (Verordening 2255/96 van de Raad) in de context van de

bevordering van het vervoer over de binnenwateren, die het mogelijk maakt tot

december 1999 en onder bepaalde voorwaarden steun te verlenen voor

investeringen in infrastructuur van binnenvaartterminals of in vast of mobiel

materieel voor overlading van en naar de waterweg. In deze context heeft de

Commissie bijvoorbeeld haar goedkeuring gehecht aan de steun die is

toegekend aan een Luxemburgs bedrijf voor de aanschaf van twee kranen

voor het laden en lossen van containers van binnenschepen.

59. De steun aan deze sector, die geconcentreerd is in vier lidstaten (Frankrijk,

Duitsland, Nederland en Luxemburg), ligt met een gemiddelde van circa 37

miljoen euro per jaar in de periode 1995-1997 bijzonder laag.

Wegvervoer/gecombineerd vervoer

60. Sinds 1993, toen de markt voor het wegvervoer werd opengesteld, heeft de

Commissie haar toezicht op steunmaatregelen die bepaalde exploitanten ten

onrechte zouden kunnen bevoordelen, aangescherpt. De concurrentie in deze

sector is aanmerkelijk toegenomen en de strakke koers die de Commissie

heeft gevolgd is tot uitdrukking gekomen in een aantal negatieve of deels

negatieve beschikkingen, waarbij de Commissie het beginsel dat

exploitatiesteun in het algemeen onverenigbaar is met het EG-Verdrag, strikt

heeft toegepast. Zo heeft zij bijvoorbeeld een negatieve beschikking gegeven

ten aanzien van twee regelingen krachtens welke belastingkrediet werd

verleend aan professionele wegvervoerders. De steunuitgaven bleven,
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evenals het aantal steungevallen, relatief beperkt. Uit de beschikbare

gegevens kunnen geen bijzondere trends worden afgeleid. Het gecombineerd

vervoer lijkt evenmin grote sommen overheidssteun aan te trekken: in de

verslagperiode hebben alleen Nederland en Oostenrijk regelingen hiervoor

aangemeld.

7DEHO���

2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�YHUYRHUVVHFWRU
-DDUOLMNVH�EHGUDJHQ�LQ����������

x miljoen euro

���� ���� ���� ���� ����

6SRRUZHJYHUYRHU��(85���� 34.372,4 31.894,3 29.861,1

��ZDDUYDQ�9HURUGHQLQJ�������� �������� ������� 9.804,5

6SRRUZHJYHUYRHU��(85���� 33.059,9 34.209,7 32.460,0 30.035,4 28.234,1

��ZDDUYDQ�9HURUGHQLQJ�������� ������� ������� ������� ������� 9.116,3

/XFKWYHUYRHU 97,8 1.920,1 1.926,1 975,1 808,0

%LQQHQVFKHHSYDDUW - 5,2 23,0 45,0 44,9

=HHYHUYRHU - 414,1 414,1 300,0 300,0

:HJ�JHFRPELQHHUG�YHUYRHU -

* Betreft alleen de EUR 12.
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61. De aan de financiëledienstensector toegekende steunbedragen zijn

vergeleken met de totale steun aan de nijverheid relatief laag, hoewel de

reeds in het zesde overzicht geconstateerde stijgende tendens zich ook in de

laatste verslagperiode heeft voortgezet, zij het in minder snel tempo dan

voorheen. Frankrijk, en in veel mindere mate Ierland, Italië en Portugal,

hebben steun verleend aan deze sector. De hoogte van de steun is gestegen

van een jaargemiddelde van 1.147 miljoen euro in 1993-1995 tot 2.702 miljoen

euro in de onderhavige verslagperiode.

Vrijwel alle steun was, behalve in Ierland, bestemd voor ingrijpende

herstructureringen en onder meer afhankelijk gesteld van een verkleining van

het marktaandeel van de betrokken ondernemingen. Bovendien vormde de

herstructurering van deze ondernemingen veelal de inleiding tot privatisering.

Aangezien het merendeel van de steun aan deze sector slechts aan een klein

aantal bedrijven ten goede komt, is het zaak dat de overheidssteun aan deze

sector voortdurend onder toezicht blijft staan en alle lopende

herstructureringen zullen dan ook nauwlettend worden gevolgd. Dit is met

name van belang in de banksector, omdat de groeimogelijkheden van

kredietinstellingen vanwege de in de Europese regelgeving gestelde

solvabiliteitseisen beperkt zijn. Tot de banken nieuw kapitaal kunnen

aantrekken of door winstgroei hun eigen vermogen kunnen vergroten, wordt

hun bewegingsvrijheid beperkt door de communautaire solvabiliteitsratio.

Daardoor hebben kapitaalinjecties of gelijkwaardige steunvormen directe

consequenties voor het handelen van de begunstigden en kan de resulterende

concurrentieverstoring veel ingrijpender zijn dan zou worden verwacht

wanneer alleen de nominale waarde van de steun in aanmerking wordt

genomen.
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62. De totale overheidssteun aan de in dit overzicht behandelde sectoren is

weergegeven in tabel 18. In de periode 1995-1997 beliep deze steun

ongeveer 95 miljard euro.

7DEHO���

7RWDOH�RYHUKHLGVVWHXQ�LQ�GH�OLGVWDWHQ�LQ�����������HQ����������

x miljoen euro

1993-1995
(EUR 12)

1995–1997
(EUR 12)

����±����
(85���

 7RWDOH�RYHUKHLGVVWHXQ 101.464 88.466 ������

:DDUYDQ�
�������LQGXVWULH ������ ������ ������
�������ODQGERXZ ������ ����� ������
�������YLVVHULM ��� ��� ���
�������VWHHQNRROLQGXVWULH ������ ����� �����
�������YHUYRHU ������ ������ ������
�������ILQDQFLsOH�GLHQVWHQ ����� ����� �����
* Het totaalbedrag van 1997 is geraamd.

** Exclusief de in 1997 verleende steun voor de Franse steenkoolindustrie.

*** Inclusief gemiddeld 2.900 miljoen euro per jaar voor sociale maatregelen.

**** Exclusief de Ierse vennootschapsbelasting (zie punt 9).

63. In tabel 19 zijn de totale steunuitgaven van de lidstaten uitgedrukt in procent

van het bruto binnenlands product, in euro per werknemer en in procent van

de totale overheidsuitgaven.

64. In België vertegenwoordigde de overheidssteun in de periode 1995-1997

bijvoorbeeld 36,7% van het begrotingstekort en 1,3% van het BBP. In

Duitsland, waar het begrotingstekort in 1995-1997 3,5% van het BBP bedroeg,

maakte de financiering van de overheidssteun 50% uit van het tekort over die

periode. In Italië tenslotte, waar het begrotingstekort in de periode 1995-1997

jaarlijks rond de 5,6% van het BBP lag, bedroeg de financiering van de totale

steun 33% van het tekort.
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7DEHO���

7RWDOH�RYHUKHLGVVWHXQ�LQ�GH�OLGVWDWHQ�LQ�����������HQ�����������LQ�SURFHQW�YDQ�KHW
%%3��LQ�HXUR�SHU�ZHUNQHPHU�HQ�LQ�SURFHQW�YDQ�GH�WRWDOH�RYHUKHLGVXLWJDYHQ

in % van het BBP* in euro per werknemer in % van de totale
overheidsuitgaven

1993-1995 ��������� 1993-1995 ��������� 1993-1995 ���������

  Oostenrijk
0,65 351 1,22

  België 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

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

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

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

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

  Finland 0,43 219 0,76

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

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

  Italië 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

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

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

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

  Zweden 0,76 372 1,15

  Verenigd
  Koninkrijk

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

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

In prijzen van 1996.
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65. In tabel 20 wordt per lidstaat een uitsplitsing naar de belangrijkste

economische sectoren gepresenteerd.

7DEHO���

7RWDOH�RYHUKHLGVVWHXQ�LQ�GH�OLGVWDWHQ�LQ�����������HQ�����������
XLWJHVSOLWVW�QDDU�GH�EHODQJULMNVWH�VHFWRUHQ

in %

Totale overheidssteun in de lidstaten

Nijverheid en
financiële diensten

Landbouw en
visserij

Steenkoolindustrie Vervoer

1993-
1995

1995-
1997

1993-
1995

1995-
1997

1993-
1995

1995-
1997

1993-
1995

1995-
1997

  Oostenrijk 20 25
  België 31 34 9 52 57
  Denemarken 43 52 40 33
  Duitsland 44 42 18 16 31 36
  Griekenland 58 61 27 28
  Spanje 26 39 18 17 33 28
  Finland 18 2
  Frankrijk 34 41 9 3 42 41
  Ierland 48 55 29 22
  Italië 60 61 33 31
  Luxemburg 21 47 65 22
  Nederland 25 27 49 48
  Portugal 47 54 27 30
  Zweden 22 62
  Verenigd
  Koninkrijk

28 27 18 14 36 36

  EUR 15 43 44 12 11 11 9 34 36

6WHXQ�SHU�KRRIG�YDQ�GH�EHYRONLQJ

66. In tabel 21 is weergegeven hoeveel de totale steun en de steun aan de

nijverheid in de Europese Unie per hoofd van de bevolking bedroeg. Hoewel

de correlatie niet sterk is, is de steun per hoofd van de bevolking in de meer

welvarende lidstaten over het algemeen hoger. Waarschijnlijk hangt dit samen

met een sterke lobby in deze landen, vooral wat het grote aantal ad-

hocsteunmaatregelen van bepaalde lidstaten betreft.
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7DEHO���

2YHUKHLGVVWHXQ�SHU�KRRIG�YDQ�GH�EHYRONLQJ�LQ�GH�(XURSHVH�8QLH�±�MDDUJHPLGGHOGHQ
���������

7RWDOH�RYHUKHLGVVWHXQ :DDUYDQ�VWHXQ�YRRU�GH
QLMYHUKHLG

in mln euro  euro per
hoofd van de

bevolking

in mln euro euro per
hoofd van de

bevolking

bevolking in
miljoenen

Oostenrijk
1.184 147 537 67 8,06

België
2.483 244 936 92 10,16

Denemarken
1.202 228 725 138 5,26

Duitsland
30.402 371 13.547 165 81,90

Griekenland
959 92 657 63 10,48

Spanje
5.365 137 2.472 63 39,27

Finland
432 84 383 75 5,12

Frankrijk
13.566 232 4.284 73 58,37

Ierland **
622 172 395 109 3,63

Italië
16.389 286 10.451 182 57,40

Luxemburg
67 161 46 111 0,42

Nederland
1.876 121 674 43 15,53

Portugal
842 85 537 54 9,93

Zweden
1.509 171 394 45 8,84

  Verenigd
Koninkrijk

4.698 80 1.640 28 58,80

(85���
81.596 219 37.680 101 373,16

In prijzen van 1996.

* Exclusief landbouw en zeevervoer.

** Exclusief de Ierse vennootschapsbelasting.
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67. De steun aan de nijverheid in de Europese Unie in de verslagperiode 1995-

1997 bedroeg gemiddeld circa 37,7 miljard euro per jaar (de in 1997 ten

gevolge van de Ierse regeling inzake de vennootschapsbelasting misgelopen

belastinginkomsten niet meegerekend). Voor de EUR 12 bedroeg het

overeenkomstige cijfer 36,4 miljard euro, tegenover 42 miljard euro in de

periode 1993-1995. Dit komt neer op een daling met 13%. Er dient echter te

worden onderstreept dat deze daling van de totale steun vrijwel volledig te

danken is aan de sterke afname van de steun in drie lidstaten, namelijk

Duitsland en in mindere mate Italië en Frankrijk. Als de steun aan de nieuwe

Duitse deelstaten (die met niet minder dan 30% is gedaald) bij de vergelijking

van de driejaargemiddelden buiten beschouwing wordt gelaten, dan blijkt de in

eerdere perioden geconstateerde neerwaartse tendens in de omvang van de

steun in de Europese Gemeenschap zich niet te hebben doorgezet.

68. Tussen de verschillende lidstaten blijven er sterke verschillen bestaan in de

steunbedragen die worden toegekend. Gemeten naar steun aan de nijverheid

in procent van de toegevoegde waarde is de spreiding aanzienlijk: het hoogste

steunpeil (in Griekenland) lag zesmaal boven het laagste (in het Verenigd

Koninkrijk en Zweden). Er is echter een trend naar geleidelijke convergentie

van de omvang van de steun waarneembaar, d.w.z. de verschillen tussen het

steunpeil van de diverse lidstaten worden steeds kleiner.

69. Worden de algemene verschillen binnen de Gemeenschap beschouwd vanuit

het oogpunt van de cohesie, dan blijkt dat het aandeel van de steun van de

vier cohesielanden - Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje - is toegenomen

van ongeveer 7,5% van de totale steun aan de nijverheid in de EUR 12 in de

vorige verslagperiode tot ongeveer 11% in 1995-1997. Ter vergelijking: het

aandeel van de vier grote economieën - Duitsland, Italië, Frankrijk en het

Verenigd Koninkrijk - in de totale steun aan de nijverheid is gedaald van 87%

tot 82% (Duitsland vertegenwoordigt 37% van het EUR 12-totaal, Italië 28%,

Frankrijk 12% en het Verenigd Koninkrijk 5%). Het relatieve belang van deze

landen is, hoewel nog altijd erg groot, gedaald ten gunste van de

cohesielanden. Wanneer de ad-hocsteun echter niet wordt meegerekend, is

het aandeel van de cohesielanden slechts gestegen van 7,5% in 1993-1995

tot 9,5% in de laatste verslagperiode.
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70. Wat de vorm betreft waarin de steun wordt verleend, hebben de lidstaten de

voorkeur gegeven aan begrotingsuitgaven. Ongeveer 75% van de steun aan

de nijverheid is gefinancierd uit de begroting. De voorkeur voor financiering via

de begroting boven steunverlening via het belastingstelsel, hetgeen minder

doorzichtig is, doet zich echter niet in alle lidstaten even sterk gelden. Wordt in

sommige landen bijna alle steun (meer dan 90%) gefinancierd uit de

begroting, in andere landen (zoals Frankrijk, Ierland, Italië en Portugal) wordt

meer dan 30% van de steun aan de nijverheid verleend in de vorm van

belastingvoordelen.

71. Wat de doelstellingen van de steun betreft, wordt het merendeel van de steun

aan de nijverheid in de Unie (57%) besteed aan regionale doelstellingen. Deze

steun is in hoofdzaak bestemd voor de minst welvarende regio's, d.w.z. regio's

die in aanmerking komen voor regionale steun uit hoofde van artikel 92, lid 3,

onder a), van het EG-Verdrag. Als de buitengewone steun van de

Treuhandanstalt en haar opvolgers aan de nieuwe Duitse deelstaten buiten

beschouwing wordt gelaten, daalt dit aandeel tot 51%. De steun voor

horizontale doelstellingen, zoals onderzoek en ontwikkeling, het milieu en

kleine en middelgrote ondernemingen, vertegenwoordigt 31%. Het aandeel

van de sectorale steun in de totale steun aan de nijverheid is met 12% nog

altijd hoog.

72. Net zoals in eerdere overzichten blijkt er nog altijd een relatief groot volume

ad-hocsteun aan individuele ondernemingen te worden verleend, buiten de

regelingen ter bevordering van horizontale, sectorale of regionale

doelstellingen om. Wanneer de nijverheid, de financiële diensten en het

luchtvervoer worden samen genomen, dan blijkt een beperkt aantal individuele

steunmaatregelen van grote omvang een onevenredig groot deel uit te maken

van de totale steun. Ad-hocsteun, die voornamelijk met het oog op redding en

herstructurering van ondernemingen wordt toegekend, brengt tegelijkertijd het

grootste risico op concurrentievervalsing met zich mee. In de nijverheid steeg

het aandeel van 6% van de totale steun in 1992 tot 10% in 1997. Wordt de via

de Treuhandanstalt/BvS aan de nieuwe Duitse deelstaten verleende steun

meegerekend - deze steun valt wel te vergelijken met ad-hocsteun - dan steeg

het aandeel in de totale steunverlening van 19% in 1992 tot 37% in 1994,

waarna weer een daling te zien was tot 20% in 1997.
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73. De totale overheidssteun in de EUR 15 bedroeg in de periode 1995-1997

jaarlijks circa 95 miljard euro, exclusief de in punt 9 beschreven Ierse

vennootschapsbelasting. Voor de EUR 12 bedraagt het overeenkomstige cijfer

88 miljard euro, tegenover 101 miljard euro in 1993-1995 (waarvan 2,9 miljard

bestemd was voor sociale maatregelen in de steenkoolindustrie). In de

nijverheid en de vervoerssector daalde de steun met ongeveer 10%, terwijl in

de visserij een nog sterkere daling zichtbaar was. De landbouw en de

steenkoolindustrie nemen elk circa 11% van de totale steun voor hun

rekening. De veranderingen in de steun aan de financiëledienstensector zullen

naar verwachting van voorbijgaande aard blijken, evenals de ontwikkelingen in

de steun aan het luchtvervoer.
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74. De historische introductie van de euro heeft de interne markt van de Europese

Unie aanzienlijk versterkt. Overheidssteun is een van de weinige middelen

waarmee ondernemingen zich nu nog kunnen beschermen tegen de

concurrentie, die nog sterker zal worden dan voorheen. Bovendien noopt de

gemeenschappelijke munt de lidstaten tot een sterke begrotingsdiscipline.

Aangezien subsidies als een van de laatste mogelijkheden tot

overheidsoptreden niet alleen een risico op concurrentievervalsing met zich

meebrengen, maar ook een niet te verwaarlozen deel van de

overheidsuitgaven vormen, dient strenge controle te worden uitgeoefend op

de omvang van de overheidssteun. Steunmaatregelen voor tal van doeleinden

die van gemeenschappelijk belang worden geacht zal de Commissie uiteraard

goedkeuren. Zo staat de Commissie duidelijk positief tegenover steun voor

onderzoek en ontwikkeling, kleine en middelgrote ondernemingen, opleiding,

werkgelegenheid, milieubescherming en regionale steun. Het aanhoudend

hoge steunpeil en het feit dat de in de afgelopen periode waargenomen daling

daarvan enkel te danken is aan een buitengewone afname van de Duitse

overheidssteun, vormen voor de Commissie een goede reden om druk te

blijven uitoefenen om de overheidssteun in de Gemeenschap terug te dringen.

75. De aanscherping van de controle op de overheidssteun is tevens een

essentieel onderdeel van de strijd tegen de werkloosheid, de voornaamste

prioriteit van de Europese Unie. Het mededingingsbeleid, en met name de

controle op de overheidssteun, bevordert de economische efficiëntie en maakt

daarmee de weg vrij voor duurzame groei en de totstandkoming van

levensvatbare arbeidsplaatsen. Voorkomen moet worden dat

steunmaatregelen hele bedrijfstakken of niet-levensvatbare ondernemingen

beschermen en er aldus voor zorgen dat werkloosheid van de ene lidstaat

naar de andere wordt geëxporteerd. In dit kader heeft de Europese Raad van

Wenen zich gebogen over de kwestie van schadelijke belastingconcurrentie.

Erkend wordt dat eerlijke belastingconcurrentie bijdraagt tot de succesvolle

werking van de interne markt. Schadelijke belastingconcurrentie, die ertoe

leidt dat de belastingdruk op arbeid ten opzichte van meer mobiele

belastinggrondslagen toeneemt, kan echter negatieve gevolgen hebben voor

de werkgelegenheid. De Commissie heeft op dit punt reeds actie ondernomen

door een Bekendmaking inzake fiscale steunmaatregelen te publiceren met

richtsnoeren voor de lidstaten betreffende de toepassing van artikel 92 van het

EG-Verdrag op het gebied van directe belastingen aan ondernemingen.
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Bovendien heeft de Commissie een diepgaand onderzoek gestart naar de

bestaande belastinggerelateerde maatregelen uit hoofde van de regels inzake

overheidssteun.

76. Daarnaast heeft de Commissie ook een onderzoek ingesteld naar de aan

ondernemingen verleende steun voor directe investeringen in het buitenland.

Hoewel steun voor zulke investeringen de ontwikkeling van de economie van

bepaalde landen kan bevorderen, kan hij ook aanzetten tot verplaatsing van

bedrijven en daarmee de inspanningen van de Unie om werkgelegenheid te

scheppen dwarsbomen. Bovendien kan zulke steun in strijd zijn met het in de

WHO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen

neergelegde verbod op exportsubsidies. Uit de voorlopige cijfers in dit

overzicht blijkt dat dit soort steun is toegenomen; in de toekomst zal dit nader

moeten worden onderzocht.

77. Tijdens de bijeenkomst van 1 mei 1998 heeft de Economische en Financiële

Raad een verklaring afgegeven waarin het belang werd onderstreept van

doelmatiger product- en kapitaalmarkten in de context van de EMU. De

Europese Raad van 15 en 16 juni te Cardiff sloot zich hierbij aan en stelde een

procedure in voor het toezicht op de werking van product- en kapitaalmarkten

en op de voortgang met structurele hervormingen. In zijn conclusies

beklemtoonde de Europese Raad dat de mededinging moet worden bevorderd

en dat factoren die voor distorsies zorgen, zoals overheidssteun, moeten

worden teruggedrongen. In de vervolgens gepubliceerde verslagen over de

werking van product- en kapitaalmarkten (COM (1998)10) en economische en

structurele hervormingen (COM(1999)61) heeft de Commissie de lidstaten

opgeroepen de hoogte en rechtvaardigingsgrond van overheidsingrijpen in

marktactiviteiten nog eens tegen het licht te houden, exacte doelstellingen

voor verlaging van de steunbegrotingen te formuleren en een tijdschema

daarvoor vast te stellen. Tijdens een bijeenkomst op 25 februari 1999 heeft de

Interne Marktraad in zijn conclusies bevestigd dat een toename van de

economische efficiëntie noopt tot voortzetting van de inspanningen om de

omvang van de overheidssteun te verminderen en de aandacht te

concentreren op transparante maatregelen die zijn gericht op doelstellingen

van gemeenschappelijk belang, zoals het scheppen van werkgelegenheid.

78. De Europese Raad te Wenen heeft de Interne Marktraad tevens uitgenodigd

een verslag op te stellen waarin wordt beoordeeld of de in het actieplan voor
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de interne markt beschreven doelen met betrekking tot de aanpak van de

voornaamste factoren die de markt verstoren, waaronder de doelen met

betrekking tot de controle op de overheidssteun, zijn bereikt. Het merendeel

van de doelstellingen op het gebied van overheidssteun is min of meer

verwezenlijkt. Een reeks in eerdere overzichten aangekondigde nieuwe

wettelijke instrumenten is inmiddels goedgekeurd om de Commissie te helpen

artikel 92 van het EG-Verdrag strikt te blijven toepassen en belangrijke

individuele gevallen van overheidssteun af te handelen. Met name de

machtigingsverordening�� verschaft de Commissie een rechtsgrondslag om

bepaalde categorieën overheidssteun, zoals steun voor het MKB, onderzoek

en ontwikkeling, milieubescherming en opleiding, vrij te stellen van de

aanmeldingsplicht. Aldus kan de Commissie haar middelen en inspanningen

concentreren op de belangrijkste en meest ingewikkelde steunmaatregelen

van de staten en doelmatiger werken. Daarnaast zal in de eerste helft van

1999 een procedureverordening van kracht worden, die niet alleen meer

rechtszekerheid verschaft doordat de bestaande praktijken van de Commissie

en de rechtspraak van het Europese Hof worden gecodificeerd, maar die de

Commissie bovendien in staat stelt de discipline ten aanzien van de

overheidssteun te versterken, onder meer wat de terugvordering van

onrechtmatig verleende steun betreft.

79. De resultaten van dit overzicht geven aan dat de omvang van de steun van de

lidstaten voor de herstructurering van de nijverheid aan het afnemen is. In de

komende twee à drie jaar zal naar verwachting eenzelfde tendens te zien zijn

in de steun voor de herstructurering van het luchtvervoer en de financiële

diensten. De aanhoudende neiging van sommige lidstaten om relatief hoge

bedragen aan ad-hocsteun toe te kennen maakt het echter des te meer

noodzakelijk de richtsnoeren van de Commissie betreffende reddings- en

herstructureringssteun te herzien, zoals reeds was voorgenomen naar

aanleiding van het actieplan voor de interne markt. Zelfs steun die is bedoeld

om bedrijven weer levensvatbaar te maken of de sociale gevolgen van het

aanpassingsproces in bepaalde sectoren te verzachten, kan grote kosten met

zich meebrengen wat betreft gemiste kansen om middelen efficiënt te

benutten. De instandhouding van niet-levensvatbare bedrijven vormt een

obstakel voor duurzame economische groei en de schepping van

arbeidsplaatsen en zet de voordelen van de interne markt op het spel. De
                                                          

20 Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de
artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde
soorten van horizontale steunmaatregelen (PB L 142 van 14.05.1998).



6688

Commissie houdt dan ook vast aan haar standpunt dat reddings- en

herstructureringssteun niet mag worden gebruikt als voorwendsel om

noodlijdende bedrijven of bedrijfstakken te beschermen.

80. Wat de cohesie binnen de Europese Unie betreft, wijzen de bevindingen van

dit overzicht erop dat de kloof tussen de omvang van de overheidssteun van

de rijkste lidstaten en die van de vier cohesielanden geleidelijk kleiner wordt.

De verschillen tussen de lidstaten nemen ook aanmerkelijk af wanneer de

steun wordt beschouwd in procent van de toegevoegde waarde. Het is zaak

ervoor te zorgen dat deze trends, die te danken zijn aan de daling van de

steun in Duitsland en Italië, zich voortzetten. Met de recente introductie van de

nieuwe richtsnoeren betreffende regionale steun beoogt de Commissie te

waarborgen dat regionale steun ten goede komt aan levensvatbare

investeringen die een duurzame bijdrage leveren tot de regionale ontwikkeling.

Ook de nieuwe kaderregeling voor regionale steun beschermt de

achtergestelde landen of regio's die kampen met een gebrek aan financiële

middelen tegen de concurrentie van meer welvarende gebieden. Erkend moet

worden dat het hoge steunpeil, met name in de rijkere lidstaten, een

bedreiging vormt voor de cohesie, aangezien het evident is dat de

cohesielanden niet tegen zulke hoge steunbedragen kunnen opboksen.

81. In juni 1993 werd tijdens de Europese Raad te Kopenhagen erkend dat de

economische, politieke en veiligheidsbelangen van de Midden- en Oost-

Europese landen en de Unie het best zouden worden gediend wanneer er zo

snel mogelijk nauwe betrekkingen zouden worden aangeknoopt met de

transitielanden. In de drie daaropvolgende jaren zijn associatie- en

samenwerkingovereenkomsten gesloten met tien landen in Midden- en Oost-

Europa. Overeenkomsten met Rusland, de Nieuwe Onafhankelijke Staten en

andere landen volgden. Al deze overeenkomsten behelzen op het model van

de Unie gebaseerde bepalingen over controle op de mededinging en de

overheidssteun. De tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten vormt een

uiterst belangrijke uitdaging terwijl de regels voor overheidssteun geleidelijk

ook in deze landen worden ingevoerd. In het algemeen wordt de goedkeuring

en toepassing van de uitvoeringsregels voor overheidssteun, afgezien van de

meer algemene beleidsoverwegingen, gezien als een belangrijke stap naar

vermindering van de fricties tussen de Gemeenschap en het desbetreffende

derde land in het handelsverkeer. Als deze regels goed worden toegepast,

dan hoeft geen van de partijen maatregelen te treffen op grond van de WHO-
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subsidieovereenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van compenserende

maatregelen naar aanleiding van subsidiekwesties. De prioritaire taak van de

Commissie is deze landen te helpen een geloofwaardig systeem van controle

op de overheidssteun te ontwikkelen en aldus bij te dragen tot de

totstandkoming van een concurrerend klimaat dat vergelijkbaar is met dat van

de Gemeenschap.

82. Dit is met name van belang met het oog op de onderhandelingen over de

toetreding. Door ruim voor de feitelijke toetreding de communautaire

verworvenheden inzake de overheidssteun over te nemen, zullen de

kandidaatlanden, wat de controle op de overheidssteun betreft, aan de

toetredingscriteria voldoen. De Commissie heeft zich ertoe verbonden de

ontwikkelingen op het gebied van overheidssteun nauwlettend te volgen

teneinde voldoende doorzichtigheid te garanderen, hetgeen van fundamenteel

belang is om te waarborgen dat deze landen gaan voldoen aan de

communautaire regels inzake overheidssteun. Dit overzicht vormt dan ook een

effectief referentiepunt voor de geassocieerde landen, op basis waarvan de

noodzakelijke mate van vergelijkbaarheid kan worden bereikt.

83. Terwijl controle op de overheidssteun van essentieel belang is om eerlijke en

rechtvaardige concurrentie in de Unie te kunnen waarborgen, moet ook op

mondiaal niveau druk worden uitgeoefend om overheidsoptreden dat de

concurrentie vervalst en het handelsverkeer ongunstig beïnvloedt, tegen te

gaan. Het multilaterale handelsstelsel moet derhalve worden versterkt in het

licht van de doelstellingen van het Europese mededingingsbeleid. Hiervoor

moet de Commissie samen met de lidstaten alle anticoncurrentiële activiteiten

die een bedreiging vormen voor de Europese industrie tegengaan door op drie

fronten te streven naar een grotere subsidiediscipline: ten eerste in de context

van de Wereldhandelsorganisatie en met name de WHO-

subsidieovereenkomst; ten tweede in het kader van bilaterale overeenkomsten

met derde landen, waarin de beginselen van een strakke subsidiediscipline

een belangrijke plaats blijven innemen; en ten derde dient de Unie op de

aangewezen internationale platforms te blijven pleiten voor verbetering van de

internationale arbeidsnormen en onder meer mogelijke verstoringen van het

handelsverkeer ten gevolge van onbevredigende normen te verzachten.
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In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de methoden en bronnen waarvan

bij het opstellen van dit overzicht over de overheidssteun is uitgegaan, met name wat

betreft:

I. Reikwijdte van de studie

Niet behandelde gebieden

II. Categorieën, vormen en doelstellingen van de steunverlening

III. Aard en herkomst van de gegevens en methoden voor het bepalen van het

steunbestanddeel

IV. Specifieke problemen

- onderzoek en ontwikkeling (O&O)

- agrolevensmiddelen

- opleiding en werkloosheid

- de toetreding van de drie nieuwe lidstaten
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1. In deze technische bijlage is aangegeven welke methoden en statistische

technieken werden gebruikt. Deze bijlage is een bijwerking van de voor het

vorige overzicht gehanteerde technische bijlage.

In het overzicht is de aandacht vooral uitgegaan naar overheidssteun voor

ondernemingen, als bedoeld in de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag en

artikel 95 van het EGKS-Verdrag. Algemene steunmaatregelen (ten aanzien

waarvan, indien zij concurrentievervalsend werken, artikel 101 van het EG-

Verdrag van toepassing is) zijn dan ook niet in de cijfergegevens verwerkt.

2. De volgende maatregelen of gebieden zijn buiten beschouwing gelaten:

2.1. Steun die niet aan ondernemingen wordt uitgekeerd

- steun voor huishoudens

- steun voor gehandicapten

- steun voor infrastructuur

- steun voor onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, volkshuisvesting

- steun voor openbare instellingen voor beroepsopleiding

- rechtstreekse steun aan ontwikkelingslanden

2.2. Algemene en andere maatregelen

- verschillen tussen de diverse belastingstelsels en algemene

socialezekerheidsstelsels in de lidstaten (afschrijving, tekorten sociale

zekerheid enz.)

- quota, overheidsopdrachten, afzetbeperkingen, technische normen

- specifieke belastingregelingen (coöperaties, eigenaren/exploitanten,

zelfstandigen enz.)21

- algemene BTW-verlaging (bijvoorbeeld voor levensmiddelen in het

Verenigd Koninkrijk)

                                                          
21 De toepassing van een verlaagd vennootschapsbelastingtarief voor kleine bedrijven is

evenwel een vorm van steun en wordt in dit verslag dan ook in aanmerking genomen (bv.
Duitsland).



7755

2.3. Door supranationale en multinationale organisaties toegekende steun

- communautaire fondsen (EFRO, EOGFL enz.)

- financiering door EIB en EBWO

- steun ten behoeve van het Europees Ruimte-Agentschap

2.4. Afzonderlijke steunregelingen

- steun voor defensie (zie punt 11.1 van deze bijlage)

- maatregelen met betrekking tot opleiding en werkloosheid (zie punt 12)

- steun voor openbare werken

,,��&DWHJRULHsQ��YRUPHQ�HQ�GRHOVWHOOLQJHQ�YDQ�GH�VWHXQYHUOHQLQJ

3. Categorieën steunmaatregelen

Iedere steunmaatregel brengt een uitgave of een verlies aan inkomsten voor

de overheid mee en levert financieel voordeel op aan de begunstigde. Hoe

groot het 'steunbestanddeel' is, m.a.w. hoeveel financieel voordeel de

begunstigde effectief uit het overgedragen nominaal bedrag haalt, hangt in

ruime mate af van de vorm waarin de steun wordt toegekend.

Steunmaatregelen moeten daarom worden ingedeeld naar de wijze waarop de

steun wordt verleend. Hierin wordt met vier categorieën steunmaatregelen

gewerkt. Iedere categorie wordt aangeduid met een letter (A, B, C of D),

gevolgd door een cijfer 1 of 2, naargelang de steun wordt gefinancierd uit

begrotingsmiddelen (steun uit de begroting van de centrale overheid) of via

belastingfaciliteiten (in het kader van het belastingstelsel), en de letter A indien

het steunbestanddeel bekend is. Zo wordt bijvoorbeeld met C1A verwezen

naar het steunbestanddeel (A) van een zachte lening (C1).

4. Groep A (A1 + A2)

4.1. Deze eerste categorie (A) betreft maatregelen waarvan de steun volledig aan

de begunstigde wordt overgedragen. Het steunbestanddeel is m.a.w. gelijk

aan de nominale waarde van de steun. De steunmaatregelen in deze eerste

categorie zijn verder onderverdeeld in twee groepen, naargelang de steun
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wordt gefinancierd uit begrotingsmiddelen (A1) of via het belasting- of het

sociale zekerheidsstelsel (A2).

4.2. Overzicht van de steunmaatregelen van de categorieën A1 en A2

- subsidies

- rentesubsidies die rechtstreeks aan de begunstigde ten goede komen

- belastingkredieten en andere belastingmaatregelen waarbij het voordeel

niet afhankelijk is van de verschuldigde belasting (in gevallen waarin het

belastingkrediet hoger is dan de verschuldigde belastingsom, wordt het

verschil uitgekeerd)

- belastingaftrek, vrijstellingen en tariefverlagingen waarbij het voordeel

afhankelijk is van de vraag of er belasting verschuldigd is

- verlaging van de socialezekerheidsbijdragen

- met subsidie gelijk te stellen maatregelen, zoals de verkoop of verhuring

van overheidsterreinen en -eigendom beneden de marktprijs

5. Groep B1

5.1. Uitgemaakt moet worden of de overdracht van financiële middelen door de

overheid in de vorm van deelneming in het bedrijfskapitaal een vorm van

steun aan de begunstigde is, dan wel een commerciële handeling van de

overheid die in dezen optreedt als een particuliere investeerder onder normale

marktomstandigheden. Daarom zijn de uiteenlopende vormen van

kapitaalparticipatie niet in de eerste categorie opgenomen, maar

ondergebracht in de afzonderlijke categorie B1.

5.2. Overzicht van de steunmaatregelen van categorie B1

- deelneming in het bedrijfskapitaal, ongeacht in welke vorm (inclusief

omzetting van schuld)

6. Groep C (C1 + C2)

6.1. De derde categorie steunmaatregelen (C) bestaat uit de overdracht van

financiële middelen waarin het steunbestanddeel overeenkomt met de

bedragen aan rente die de begunstigde bespaart gedurende de periode

waarin hij over het overgedragen kapitaal beschikt. De overdracht van
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financiële middelen kan de vorm aannemen van een zachte lening (C1) of

belastingfaciliteiten (C2). Het steunbestanddeel (C1A/C2A) ligt in deze

categorie veel lager dan de nominale waarde van de steun.

6.2. Overzicht van de steunmaatregelen van de categorieën C1 en C2

- zachte leningen uit zowel openbare als particuliere middelen

(rentesubsidies zijn opgenomen onder A1)

- participatieleningen uit openbare of particuliere middelen

- voorschotten, die kunnen worden teruggevorderd indien de onderneming

succes oplevert

- belastinguitstel (reserves, vrije of versnelde afschrijving enz.)

7. Groep D1

7.1. In de laatste categorie (D1) zijn de steunmaatregelen opgenomen die worden

verleend in de vorm van in nominale bedragen uitgedrukte garanties. Het

steunbestanddeel (D1A) is gewoonlijk aanzienlijk lager dan de nominale

bedragen; dit steunbestanddeel stemt immers overeen met het voordeel dat

de ontvanger geniet, kosteloos of - bij betaling van een risicopremie - beneden

het markttarief. Indien in het kader van de garantieregeling echter verliezen

worden gemaakt, dan valt het totale verlies, exclusief eventuele premies,

onder D1A, omdat dit verlies kan worden beschouwd als een definitieve

kapitaaloverdracht aan de ontvanger. De nominale bedragen van deze

garanties zijn onder D1 opgenomen om een indicatie te geven van de omvang

van de latente verplichting.

7.2.  Overzicht van de steunmaatregelen van categorie D1

- in het kader van garantieregelingen gedekte bedragen (D1)

- verliezen als gevolg van garantieregelingen, minus de betaalde premies

(D1A)
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8. Doelstellingen van de steun

8.1. De steunregelingen kunnen op basis van hun respectieve sector of functie in

de volgende negentien rubrieken worden onderverdeeld:

1.1. Landbouw

1.2. Visserij

2 Nijverheid/diensten

2.1 (Horizontale doelstellingen)

2.1.1 Onderzoek en ontwikkeling

2.1.2 Milieu

2.1.3 Midden- en kleinbedrijf

2.1.4 Handel

2.1.5 Energiebesparing

2.1.7 Bestrijding werkloosheid } zie punt 14 van

2.1.8 Opleidingssteun } deze bijlage

2.1.9 Andere doelstellingen

2 Nijverheid/diensten

2.2 (Specifieke sectoren)

2.2.1 Staal

2.2.2 Scheepsbouw

2.2.3 Vervoer (spoorwegvervoer, luchtvervoer, binnenscheepvaart en

zeevervoer)

2.2.4.1 Steenkool (lopende productie)

2.2.4.2 Steenkool (overige steun)

2.2.5 Andere sectoren

2.2.6 Financiële diensten

3 Regionale steun

3.1 Regio's ex artikel 92, lid 3, onder a)

3.2 Overige regio's
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9.  Lijst van regio’s ex artikel 92, lid 3, onder a), van kracht tot 31 december
199722

Lidstaat Regio’s

Griekenland } de volledige

Ierland } lidstaat

Portugal }

Oostenrijk Burgenland

Duitsland Berlijn (oostelijke stadsdistricten)

Brandenburg

Mecklenburg-Voorpommeren

Saksen

Saksen-Anhalt

Thüringen

Spanje Galicië

Asturië

Cantabrië

Castilië-Leon

Castilië-La Mancha

Extremadura

Comunidad Valenciana

Andalusië

Murcia

Ceuta y Melilla

Canarische Eilanden

Frankrijk Overzeese departementen

Italië Campanië

Mezzogiorno

Sicilië

Sardinië

Verenigd Koninkrijk Noord-Ierland

                                                          
22 PB C 212 van 12.08.1988, blz. 2-10 en latere aanpassingen.
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10. In de regel is uitgegaan van de daadwerkelijke uitgaven (of indien het om

steun in de vorm van belastingfaciliteiten ging, de effectieve

inkomstenderving).23 Wanneer dit niet kon, is - na overleg met de betrokken

lidstaten - gebruikgemaakt van gegevens over de op de begroting uitgetrokken

middelen of in programma’s aangegeven bedragen. Indien dergelijke

gegevens niet beschikbaar waren, zijn (tenzij anders aangegeven) de cijfers

uit vorige jaren geëxtrapoleerd.

10.1. Alle verzamelde gegevens waren uitgedrukt in nationale valuta en zijn in euro

omgerekend aan de hand van de koers van 1996.

In dit overzicht is gebruikgemaakt van de volgende statistische gegevens uit

de NEWCHRONOS-databank van EUROSTAT:

- bruto binnenlands product (BBP) tegen marktprijzen

- impliciete deflator van het BBP

- totale overheidsuitgaven

- bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen van nijverheidsproducten -

landbouw en vervoer

- toegevoegde waarde tegen factorkosten van de scheepsbouw

- beroepsbevolking, totale werkgelegenheid

- werkgelegenheid per bedrijfstak voor nijverheidsproducten en steenkool

- intracommunautaire uitvoer van industriële producten uit de rubrieken 5

tot en met 8 van de TCIH-normen, derde herziene uitgave

Voor de visserijsector is de bruto toegevoegde waarde berekend aan de hand

van de aanvoer.

Een beperkt deel van de niet-beschikbare gegevens is aangevuld met

statistische gegevens uit de door het Directoraat-Generaal voor economische

en financiële zaken (DG II) van de Commissie beheerde AMECO-databank.

                                                          
23 Benadrukt moet worden dat de jaarlijkse uitgaven (verplichtingen) niet noodzakelijkerwijs

identiek zijn aan de jaarlijkse begrotingskredieten voor een steunregeling.
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10.2. De herkomst van de cijfergegevens die de diensten van de Commissie ieder

voor hun sector hebben verstrekt, worden nader toegelicht in het

onderstaande. De meeste cijfers zijn verstrekt door de lidstaten.

Voor de landbouw werden de gegevens voorheen verstrekt overeenkomstig

de procedure die is ingesteld bij de resolutie van de vertegenwoordigers van

de regeringen der lidstaten, in het kader van de 306e zitting van de Raad op 2

oktober 1994 bijeen, die een volledig beeld moesten geven van alle geldende

steunmaatregelen van de lidstaten. Volgens de huidige verslagleggingseisen

van de OESO en de WHO moeten gegevens worden overgelegd over alle

steun die de lidstaten op nationaal en subnationaal niveau hebben verstrekt.

Deze zijn daarom opgenomen in dit overzicht. De cijfers hebben betrekking op

directe betalingen, vermindering van de kosten van productiemiddelen en

algemene diensten, alsmede middelen die het multifunctionele karakter van de

landbouw ondersteunen. Ook opgenomen zijn gegevens over steun voor de

schepping en het behoud van arbeidsplaatsen in plattelandsgebieden,

programma’s inzake milieubescherming in de landbouw die een evenwichtig

gebruik van land en het behoud en de vernieuwing van natuurlijke

hulpbronnen bevorderen, evenals bepaalde socialezekerheidsprogramma's en

buitengewone steun in verband met de BSE-crisis.

Voor de visserij zijn de gegevens verstrekt overeenkomstig de procedure die

is ingesteld bij de resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen der

lidstaten, in het kader van de 306e zitting van de Raad op 2 oktober 1974

bijeen. Toen dit verslag werd opgesteld waren alleen voor Denemarken,

Spanje, Finland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk gegevens over 1997

beschikbaar.

Voor de steenkoolindustrie is uitgegaan van de cijfers die de lidstaten hebben

verstrekt overeenkomstig de Beschikkingen 528/76/EGKS, 2064/86/EGKS en

3632/93/EGKS van de Commissie; hiervan is een overzicht opgenomen in de

jaarlijkse mededeling van de Commissie aan de Raad inzake steun aan deze

sector. Deze cijfers zijn uitgesplitst naar steunmaatregelen met betrekking tot

de lopende productie en niet voor de lopende productie bestemde steun

(d.w.z. bijzondere maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid voor

mijnwerkers en steun in verband met lasten uit het verleden). Sinds 1994

neemt de Commissie de cijfers over de financiering van sociale uitkeringen

echter niet meer op in haar jaarlijkse mededeling over steun in deze sector.
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Voor de vervoerssector (spoorwegen) is gewerkt met de gegevens die door de

lidstaten zijn verstrekt overeenkomstig Verordening nr. 1107/70 van de Raad.

Daarnaast wordt ook apart melding gemaakt van de steun voor

spoorwegondernemingen in het kader van Verordening nr. 1191/69 van de

Raad, zoals gewijzigd door Verordening nr. 1893/91 voor het nakomen van

openbaredienstverplichtingen.

Cijfers ontbreken over de steunmaatregelen voor het lokale vervoer.

10.3. Nijverheid

De cijfers over de steunmaatregelen voor de nijverheid zijn vrijwel uitsluitend

door de lidstaten overgelegd overeenkomstig de procedure van de

geharmoniseerde jaarverslagen. Deze is uiteengezet in de brief van de

Commissie van 22 februari 1994 aan de lidstaten en bijgewerkt in haar brief

van 2 augustus. Verder zijn de gegevens getoetst aan de beschikkingen van

de Commissie, publicaties van de lidstaten inzake de toekenning van steun,

nationale rekeningen, ontwerpbegrotingen en andere beschikbare

informatiebronnen.

10.4. Staal en scheepsbouw

De in dit overzicht opgenomen cijfers zijn ontleend aan de toezichtsverslagen

die de Commissie ten behoeve van de Raad heeft opgesteld.

10.5. Methoden voor het bepalen van het steunbestanddeel

10.5.1. Groep A - subsidies, verlaging van belastingen en socialezekerheidsbijdragen

enz.

Het is niet nodig het steunbestanddeel te berekenen, omdat de steun gelijk is

aan de subsidie of het subsidie-equivalent.

10.5.2. Groep B - participaties (inclusief schuldomzetting).

Overeenkomstig het vaste beleid van de Commissie vormt een dergelijke

maatregel alleen steun indien een particuliere investeerder zich onder normale

marktomstandigheden niet aan een dergelijke investering zou wagen. Zie

hierover de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de

artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn

80/723/EEG op openbare bedrijven in de industriesector, PB C 307 van 13
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november 1993, blz. 3. Voor deze methode wordt een berekening gemaakt

van het financiële voordeel voor de begunstigde.

10.5.3. Groep C - zachte leningen enz.

De steunbestanddelen (C1A/C2A) in deze categorie liggen veel lager dan de

kapitaalwaarde van de steun. Vanaf 1995 wordt, ingeval een lidstaat geen

gegevens verstrekt over de steunbestanddelen, 15% van het totale bedrag

van de door de regering verstrekte lening als steunbestanddeel aangemerkt,

ten opzichte van de vroegere methode waarbij 33% in aanmerking werd

genomen. Deze neerwaartse aanpassing wordt verklaard door het doorgaans

lagere peil van het steunbestanddeel als gevolg van de meestal lagere rente

in de lidstaten, ten opzichte van eerdere verslagperioden.

Deelde een lidstaat voor terugvorderbare voorschotten het

terugbetalingspercentage niet mee, dan werd uitgegaan van een

steunbestanddeel van 90%, omdat het terugbetalingspercentage gemiddeld

zeer laag blijkt te zijn.

10.5.4. Groep D - garanties.

Het steunbestanddeel (D1A) ligt veel lager dan de gegarandeerde

kapitaalwaarde. Is er geen informatie over het exacte bedrag van het

steunbestanddeel beschikbaar, dan worden de verliezen voor de overheid

genoemd als een benadering van het steunbestanddeel. Wanneer de

informatie van de lidstaat enkel cijfers bevat over de gegarandeerde

kapitaalwaarde, dan geldt 10% van dit bedrag als steunbestanddeel.



8844

,9��6SHFLILHNH�SUREOHPHQ

11. Onderzoek en ontwikkeling (O&O)

11.1. O&O-contracten

In het verslag zijn geen gegevens over onderzoek- en ontwikkelingscontracten

verwerkt, omdat het steunbestanddeel vooralsnog vaak niet te kwantificeren

is. Bovendien is het niet mogelijk om, op basis van de gebruikte

informatiebronnen, specifiek voor militaire doeleinden gesloten O&O-

contracten te onderscheiden, noch de invloed van dergelijke contracten op de

markt te beoordelen.24

11.2. Onderzoek voor rekening van de overheid

Er zijn geen cijfers opgenomen betreffende het steunbestanddeel van de

uitgaven van de overheid voor onderzoekswerk van overheidsinstellingen of

openbare onderzoekinstellingen of van instellingen voor hoger onderwijs.

Financiering door de overheid van O&O-activiteiten van openbare

hogeronderwijsinstellingen of openbare onderzoekcentra zonder

winstoogmerk valt normaalgesproken niet onder artikel 92, lid 1, van het EG-

Verdrag.25

11.3. Kernenergie

De lidstaten steunen de sector kernenergie via hun overheidsbedrijven of via

financiering van O&O-werkzaamheden (voornamelijk via O&O-contracten en

onderzoek voor rekening van de overheid). Slechts een deel van deze directe

financiering kon in de O&O-gegevens worden verwerkt. De cijfers betreffende

kernenergie kunnen daarom in werkelijkheid hoger liggen.

12. Opleiding en werkgelegenheid

In verscheidene lidstaten bestaan regelingen om het volgen van een

algemene opleiding of de opneming in het arbeidsproces aan te moedigen of

                                                          
24 Zie punt 2.5 van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en

ontwikkeling, PB C 45 van 17.02.1996.
25 Zie punt 2.4 van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en

ontwikkeling.
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te vergemakkelijken. In zoverre dergelijke regelingen niet uitsluitend voor

bepaalde bedrijfstakken gelden, maar voor de hele economie, en werkelijk

deel uitmaken van een algemeen stelsel van werkgelegenheidsstimulerende

maatregelen, worden zij niet altijd als overheidssteun beschouwd. Hoewel de

Commissie een aantal opleidings- en werkgelegenheidsregelingen als

overheidssteun heeft behandeld, zijn niet alle maatregelen van de lidstaten op

dit gebied tot in bijzonderheden onderzocht. Om voor de lidstaten met

vergelijkbare cijfergegevens te kunnen werken, zijn in dit verslag geen

opleidingsmaatregelen en werkgelegenheidsstimulerende maatregelen

onderzocht. Dankzij de toepassing van de onlangs goedgekeurde richtsnoeren

betreffende werkgelegenheids- en opleidingssteun kan het onderscheid

tussen maatregelen die overheidssteun behelzen en algemene maatregelen

echter wel worden gemaakt, zodat in de toekomst ook hierover gegevens

zullen worden opgenomen.

13. Toetreding van de drie nieuwe lidstaten halverwege de verslagperiode

Bij de vergelijking tussen de lidstaten is de analyse van de gegevens over

steun toegespitst op de jaargemiddelden voor de driejaarsperiode 1995-1997.

Aangezien de drie nieuwe lidstaten pas in 1995 zijn toegetreden, zijn er voor

deze landen slechts vanaf dat moment cijfers beschikbaar. Bijgevolg wordt in

de tabellen voor deze landen geen vergelijking gemaakt tussen de perioden

1993-1995 en 1995-1997.
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Voor nadere bijzonderheden omtrent de voor de volgende tabellen gehanteerde

methode: zie technische bijlage.

Tabel A1 Overheidssteun aan de nijverheid - jaarlijkse bedragen in 1993-1997, in

actuele prijzen en nationale munt

Tabel A2 Overheidssteun aan de nijverheid - jaarlijkse bedragen in 1993-1997, in

actuele prijzen en euro

Tabel A3 Overheidssteun voor de nieuwe Duitse deelstaten - jaargemiddelden in

euro over de periode 1993-1997

Figuur A1 Overheidssteun aan de nijverheid en door communautaire sociale en

regionale fondsen - jaargemiddelden per werknemer in euro over de

periode 1993-1997

Tabel 

A4/1-15 Totale overheidssteun - jaargemiddelde per lidstaat in de periode 1995-

1997
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2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG�LQ������������LQ�DFWXHOH�SULM]HQ
 miljoen, in nationale munt

1993 1994 1995 1996 1997
   Oostenrijk 0 0 6.449 6.646 8.521

   België 31.718 39.573 36.683 45.162 28.394

   Denemarken 4.259 4.210 4.747 5.351 5.966

   Duitsland 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168

   Griekenland 173.600 102.339 198.820 177.941 223.574

   Spanje 167.991 168.849 418.592 441.303 326.183

   Finland 0 0 2.288 1.905 2.508

   Frankrijk 35.198 27.057 21.158 24.496 38.026

   Ierland 270 244 255 344 339

   Italië 20.853 17.913 23.062 19.453 18.219

   Luxemburg 1.669 1.679 1.830 1.815 1.821

   Nederland 1.108 1.146 1.387 1.470 1.482

   Portugal 70.803 112.495 83.927 137.988 92.741

   Zweden 0 0 3.413 3.450 3.191

   Verenigd Koninkrijk 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

   Oude Duitse deelstaten 6.994 6.024 5.790 5.919 5.820

   Nieuwe Duitse deelstaten 31.104 32.787 23.811 18.752 17.348

   TOTAAL 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
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2YHUKHLGVVWHXQ�DDQ�GH�QLMYHUKHLG�LQ������������LQ�DFWXHOH�SULM]HQ
x miljoen euro

1993 1994 1995 1996 1997
   Oostenrijk 0 0 489 495 616

   België 784 998 952 1.149 701

   Denemarken 561 558 648 727 797

   Duitsland 19.675 20.167 15.798 12.920 11.794

   Griekenland 646 355 656 582 723

   Spanje 1.127 1.062 2.568 2.745 1.966

   Finland 0 0 401 327 426

   Frankrijk 5.306 4.110 3.243 3.773 5.750

   Ierland 368 307 313 434 454

   Italië 11.325 9.354 10.826 9.930 9.443

   Luxemburg 41 42 47 46 45

   Nederland 509 531 661 687 670

   Portugal 376 571 428 705 467

   Zweden 0 0 366 405 369

   Verenigd Koninkrijk 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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2YHUKHLGVVWHXQ�YRRU�GH�QLHXZH�'XLWVH�GHHOVWDWHQ���MDDUJHPLGGHOGH����������

x miljoen euro in % in % van de totale
steun

   Subsidies 5.327 51 39

   Belastingvrijstellingen 1.539 15 11

   Participaties 16 0 0

   Zachte leningen 3.036 29 22

   Belastingfaciliteiten 0 0 0

   Garanties 563 5 4

   TOTAAL 10.482 100 77

In de periode 1995-1997 is in totaal gemiddeld 10.482 miljoen euro per jaar bijstand

verstrekt aan de nieuwe Duitse deelstaten. Dit is 77% van alle Duitse steun voor de

nijverheid, die sinds 1993 aan het dalen is.
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I. Communautaire fondsen, instrumenten en programma’s en EGKS-

maatregelen

Deze bijlage bevat tabellen met gegevens over de via de voornaamste

communautaire en EGKS-maatregelen in de periode 1993-1997 verleende

steun. De via het EFRO verleende communautaire steun voor algemene

infrastructuur, de steun voor het buitenlands beleid en de administratieve

kosten van de instellingen blijven hier buiten beschouwing.

Aangezien de eerder in dit overzicht beschreven economische gevolgen van

steunmaatregelen van de lidstaten (d.w.z. steun die wordt gefinancierd uit de

nationale begroting of via het belastingstelsel) en van communautaire

steunmaatregelen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn, kunnen beide soorten

steunmaatregelen niet altijd rechtstreeks met elkaar worden vergeleken.

In de landbouwsector zouden vergelijkingen bijvoorbeeld tot verkeerde

conclusies kunnen leiden, omdat de begunstigden van communautaire

steunmaatregelen meestal geen ondernemingen zijn. Wat de vergelijking

tussen de verschillende lidstaten onderling betreft, profiteren alle

marktdeelnemers in de Unie van de communautaire steun, ongeacht waar de

uitgaven (exportrestituties of interventieaankopen) zijn verricht. Wat de

vergelijking tussen communautaire en nationale uitgaven betreft, worden de

uitgaven door de Unie evenwel sterk beïnvloed door de verschillen tussen de

schommelende wereldprijzen en de communautaire prijzen voor

landbouwproducten, hetgeen niet het geval is voor de meeste nationale

uitgaven.

Niettemin zij opgemerkt dat de totale bij de Commissie aangemelde steun, die

sinds 1988 - toen het eerste overzicht van de overheidssteun werd

gepubliceerd - steeds in omvang is afgenomen, in 1997 voor het eerst in de

buurt kwam van de communautaire begroting van de Gemeenschap. Als de

huidige trend zich voortzet, zal de steun van de lidstaten nog voor het einde

van het millennium tot onder de communautaire begroting dalen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de voornaamste EGKS-

maatregelen en communautaire fondsen, instrumenten en programma's, die

samen in 1997 ongeveer tweederde van de communautaire begroting
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uitmaakten. Nadere informatie is te vinden in de desbetreffende jaarverslagen

van de Commissie (zie punt 5).

Structurele maatregelen

In juli 1993 vond de tweede hervorming van de Structuurfondsen (EOGFL-

Oriëntatie, EFRO, Sociaal Fonds, FIOV) plaats. In overeenstemming met de

conclusies van de Europese raad te Edinburgh werden de middelen van de

Structuurfondsen voor de vier lidstaten die voor bijstand van het Cohesiefonds

in aanmerking kwamen (Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal) voor de

periode 1992-1999 verdubbeld en de totale middelen voor de

Structuurfondsen over de periode 1994-1999 verhoogd tot 141.471 miljoen

euro (in prijzen van 1992). Tevens trad in 1994 een nieuw instrument in

werking, het FIOV, dat moest dienen voor ondersteuning van de

herstructurering van de visserijsector.

De door de Commissie voorgestelde regels voor de Structuurfondsen voor de

periode 2000-2006 werden op het moment dat dit overzicht werd opgesteld

behandeld door de Europese Raad. Het voorstel bevat een gedetailleerde

beschrijving van alle richtsnoeren die de Commissie heeft aangekondigd in

haar in juli 1997 gepresenteerde strategische nota 'Agenda 2000 - voor een

sterkere en grotere Unie'. De voorgestelde hervorming van de

Structuurfondsen is gericht op drie prioriteiten: sterkere concentratie van de

steun, decentralisatie en vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de

steunmaatregelen, en bevordering van de doelmatigheid van en controle op

de steunmaatregelen.

EOGFL-Garantie

Uit de garantieafdeling van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de

landbouw (EOGFL) worden in het kader van het gemeenschappelijk

landbouwbeleid (GLB) en een aantal andere landbouwmaatregelen markt- en

prijsondersteunende maatregelen gefinancierd. De landbouw vormt de

voornaamste sector wat betreft begrotingsuitgaven (in 1999 40.440 miljoen

euro, ofwel 49% van de algemene begroting van de Europese Unie.

Het GLB vormde vanaf de invoering tot 1992 een eenvoudig, algemeen

systeem voor de ondersteuning van de voornaamste landbouwsectoren,
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waarvoor gemeenschappelijke marktorganisaties werden opgericht. In de

meeste gevallen bood het wettelijk kader voor deze marktorganisaties indirect

inkomenssteun aan de producenten door handhaving van de marktprijzen via:

– bescherming van de buitengrenzen van de Gemeenschap drempelprijzen

en andere minimumprijzen voor importproducten, evenals verschillende

invoerheffingen voor producten van buiten de Gemeenschap, die in het

algemeen tegen een veel lagere (wereld)prijs te koop werden aangeboden;

– betaling van exportrestituties voor naar derde landen uitgevoerde

producten teneinde het verschil tussen de communautaire en de -

doorgaans lagere - externe marktprijs te verkleinen; en

– openbare opslag, waarbij de Gemeenschap overschotten opkoopt tegen

een vooraf bepaalde interventieprijs en daarmee een minimumprijs

vaststelt.

Vanwege het ontbreken van zelfvoorziening bleek dit ondersteuningssysteem

minder ingewikkeld en lastig dan een systeem van directe steunverlening aan

producenten, omdat betalingen alleen werden verricht aan handelaren die hun

producten tegen de interventieprijs exporteerden of verkochten, m.a.w. voor

dat deel van de totale productie dat in de Gemeenschap niet tegen de

marktprijs kon worden verkocht. Als alle producten op de interne markt konden

worden afgezet tegen een hogere prijs dan de interventieprijs, hoefden de

autoriteiten zelfs helemaal niet te interveniëren en niets te restitueren.

De begrotingscrisis van 1983-1986 (toen de uitgaven via het EOGFL-

garantiefonds, nadat ze waren gestegen van 3.927 miljoen euro in 1973 tot

15.786 miljoen euro in 1983, met 40% toenamen tot 22.119 miljoen euro in

1986) werd veroorzaakt door het verschil tussen de afname en het aanbod

van landbouwproducten, dat steeds verder toenam onder invloed van de

modernisering en technologische vooruitgang, maar ook door de toetreding

van zes nieuwe lidstaten en de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappelijke

marktordeningen. De crisis noopte tot invoering van

stabiliseringsmechanismen en maakte een einde aan de onbeperkte steun

aan de voornaamste landbouwsectoren.

De in 1992 doorgevoerde hervorming van het landbouwbeleid vormde een

belangrijk keerpunt wat het soort steun betreft dat uit het EOGFL-

garantiefonds wordt gefinancierd: ten dele werd de steun in bepaalde
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belangrijke sectoren (graan en rundvlees) niet langer gekoppeld aan de

productie. De traditionele marktondersteunende maatregelen werden

versoepeld door de invoering van institutionele prijzen, waardoor de prijzen op

de interne markt daalden. Ter compensatie werden directe betalingen verricht

aan producenten - tot een bepaald plafond - naargelang de oppervlakte van

het bewerkte land of de veestapel. Daarnaast werden begeleidende

maatregelen geïntroduceerd (bebossing, vervroegde uittreding en

milieubescherming in de landbouw), die ook uit het EOGFL-garantiefonds

werden gefinancierd.

De voorstellen in 'Agenda 2000' zijn erop gericht de in 1992 in gang gezette

hervormingen na 1999 voort te zetten en te versterken. De toetreding van

nieuwe lidstaten met een beperkte welvaart maar een vrij grote

landbouwsector, gecombineerd met de noodzaak om het

concurrentievermogen van de Europese landbouw te versterken (vooral wat

de akkerbouw en veeteelt betreft), alleen al in reactie op de druk van de

handelspartners van de Gemeenschap binnen de Wereldhandelsorganisatie,

maakt het dringend noodzakelijk om de traditionele steun (met name

exportrestituties en interventieaankopen) te verminderen door verdere

prijsverlaging, waarvoor de producenten wederom op een of andere manier

moeten worden gecompenseerd in de vorm van directe betalingen. Tot slot

heeft de Commissie, overeenkomstig de in 1992 ingevoerde begeleidende

maatregelen, voorgesteld alle maatregelen inzake plattelandsontwikkeling die

niet onder de doelstelling-1-programma's vallen onder te brengen in één

afzonderlijke kaderregeling en ze te financieren uit het EOGFL-garantiefonds.

Dit laatste versterkt het multifunctionele karakter van de landbouw en van de

financiering van deze sector uit het EOGFL-garantiefonds.

EOGFL-Oriëntatie

Uit de EOGFL-Oriëntatie wordt in het kader van programma's die in

samenwerking met de lidstaten en de regionale autoriteiten zijn opgesteld,

medefinanciering verstrekt voor:

- versterking en reorganisatie van de land- en bosbouwstructuren, met

inbegrip van de structuren voor de verwerking en de afzet van de

producten;
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- compensatie van de gevolgen van de natuurlijke belemmeringen voor de

landbouw;

- reconversie van de landbouwproductie en ontwikkeling van aanvullende

activiteiten voor landbouwers; en

- ontwikkeling van de sociale structuur van de plattelandsgebieden en

behoud van de natuurlijke hulpbronnen.

Het EOGFL verleent medefinanciering in gebieden van de doelstellingen 1 en

5b. Het betreft hier inzonderheid:

- omschakeling, diversificatie, heroriëntatie en aanpassing van het

productiepotentieel van de landbouw;

- verkoopbevordering, kwaliteitskeurmerken en investeringen ten behoeve

van plaatselijke of regionale producten van land- en bosbouw van hoge

kwaliteit;

- ontwikkeling van structuren en infrastructuren op het platteland;

- maatregelen voor diversificatie, met name om landbouwers de

mogelijkheid te bieden verscheidene activiteiten te combineren;

- vernieuwing en ontwikkeling van het dorp, alsmede bescherming en

instandhouding van het landelijke erfgoed;

- aanmoediging van investeringen in de toeristische en ambachtelijke

sector;

- invoering van instrumenten ter voorkoming van natuurrampen (vooral in

de regio's van doelstelling 1) en herstel van door natuurrampen getroffen

productiepotentieel van landbouw en bosbouw;

- irrigatie, milieubescherming en herstel van landschappen;

- optimale benutting van bossen; en

- ontwikkeling van voorlichting en beroepsopleiding inzake bosbouw en

landbouw.

FIOV

Structurele bijstand voor de visserijsector werd voor de eerste keer verleend in

1971, toen besloten werd middelen van de afdeling Oriëntatie van het EOGFL

te gebruiken voor het aanmoedigen van de bouw en modernisering van

vissersvaartuigen voor kustvisserij en visserij in volle zee, alsmede het

bevorderen van de verwerking en de afzet van vis. In 1978 werden de

oorspronkelijke regels vervangen door een reeks jaarlijkse voorlopige
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maatregelen, waarvan het toepassingsgebied werd uitgebreid tot de

herstructurering van de kustvisserijvloot en de ontwikkeling van de

aquacultuur.

In 1983 werd een systeem van meerjarenprogramma’s ingevoerd dat

gebaseerd was op regelingen waardoor voor de herstructurering van de sector

en de omschakeling van de visserijactiviteiten steun kon worden toegekend. In

1986 leidde de noodzaak deze benadering te versterken ertoe dat de hele

reeks structuurmaatregelen voor modernisering van de vissersvloot en

aquacultuur werd samengebracht binnen één enkel regelgevend kader.

De maatregelen ter ondersteuning van de verwerking en de afzet van

visserijproducten gingen uit van een andere bron, die gedeeld werd met het

structuurbeleid voor verwerking en afzet van landbouwproducten. Gedurende

lange tijd werden de verwerking en de afzet van beide groepen producten

geregeld door een en dezelfde verordening. Om met de specifieke behoeften

van de visserijsector echter beter rekening te houden, werden in 1989 de twee

takken gesplitst; bijstand voor de verwerking en afzet van visserijproducten

valt sindsdien onder specifieke regelgeving, die van toen af ingebouwd was in

de communautaire Structuurfondsen.

In 1993 werden de structuurelementen van het gemeenschappelijk

visserijbeleid (GVB) grondig onderzicht, en werden drie belangrijke

veranderingen ingevoerd. Hierdoor werd gezorgd voor meer samenhang

tussen de verschillende aspecten van het beleid, kon aan de scheiding tussen

het GVB en de overige communautaire activiteiten een einde worden

gemaakt, en kon rekening worden gehouden met de veranderingen binnen de

sector. De structuurmaatregelen van het GVB werden binnen het

communautair systeem van de Structuurfondsen opgenomen toen deze in

1993 werden hervormd. Daarnaast werden de verschillende voor deze sector

beschikbare middelen samengebracht in één fonds, dat de naam kreeg van

Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV). Dit

instrument diende twee doelen: bijdragen tot de doelstellingen van het GVB en

de economische en sociale samenhang versterken. Via het FIOV werden

middelen beschikbaar gesteld voor structurele maatregelen met betrekking tot

de vangst, afzet en verwerking van vis en de aquacultuur, de ontwikkeling van

beschermde gebieden in de kustwateren en de ontwikkeling van

havenfaciliteiten. Modernisering en terugdringing van overcapaciteit gingen
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hand in hand. Ook aan andere activiteiten, zoals de bevordering van en het

zoeken naar nieuwe markten en sociale maatregelen, is steun verleend.

Sociaal Fonds

Met het Sociaal Fonds wordt een verbetering beoogd van de arbeidskansen

van jongeren (onder de 25 jaar) en andere kansarme groepen (langdurig

werklozen, gehandicapten, migrerende werknemers en andere sociaal

benadeelde groepen). Daartoe levert het Fonds een financiële bijdrage aan

particuliere en overheidsinitiatieven op de volgende gebieden:

- voorkomen van langdurige werkloosheid;

- beroepsopleiding;

- technisch advies inzake het scheppen van arbeidsplaatsen; en

- vergemakkelijken van de aanpassing van werknemers aan de industriële

ontwikkelingen en veranderingen in het productiesysteem.

Alle steunaanvragen worden via de lidstaten ingediend.

De steun van het Sociaal Fonds wordt op horizontale en niet op sectorale

basis uitgekeerd, waardoor een extrapolatie volgens het steunconcept in de

zin van artikel 92 van het Verdrag niet mogelijk is.

Regionaal Fonds

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft ten doel

ongelijkheden binnen de Gemeenschap te verminderen door financiële steun

te verstrekken aan:

- regio's met een ontwikkelingsachterstand (doelstelling 1);

- regio's met afnemende industriële activiteit (doelstelling 2);

- probleemgebieden op het platteland (doelstelling 5b); en

- de ontwikkeling van zeer dunbevolkte regio's (doelstelling 6).

Deze bijstand is vooral gericht op infrastructuur, menselijke hulpbronnen en

productieve investeringen.
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Daar de steun van het EFRO in het algemeen op horizontale en niet op

sectorale basis wordt uitgekeerd, is het niet altijd mogelijk vast te stellen of de

uitgaven overheidssteun vormen in de zin van artikel 92 van het Verdrag. In

plaats daarvan werd uitgegaan van cijfers in verband met de nijverheid, de

dienstensector en de economische ontwikkeling; de aldus verkregen

gegevens geven derhalve alleen een idee van de omvang van de verstrekte

EFRO-steun.

Cohesiefinancieringsinstrument - Cohesiefonds

Nadat het beginsel van het Cohesiefonds in het Verdrag van Maastricht was

opgenomen, werd tijdens de Europese Raad van Edinburgh besloten het

Cohesiefinancieringsinstrument tot stand te brengen. Dit instrument diende om

vanaf 1993 de communautaire financiële steun aan de begunstigde lidstaten

te verstrekken, zulks in afwachting van de inwerkingtreding van het Verdrag,

waardoor in mei 1994 het Cohesiefonds kon worden ingesteld.

De Commissie hechtte haar goedkeuring aan het voorstel voor een

verordening tot instelling van het Cohesiefinancieringsinstrument dat

gebaseerd was op artikel 235 van het Verdrag; deze verordening werd

vervolgens op 30 april 1993 door de Raad goedgekeurd en verlengd tot eind

1994.

Het Cohesiefonds werd opgericht bij artikel 130 D van het EG-Verdrag, zoals

gewijzigd door het Verdrag van Maastricht, en vormde een verder stadium in

het solidariteitsbeleid dat hoofdzakelijk dankzij de Structuurfondsen werd

ingevoerd. Dit Fonds levert zijn eigen specifieke en aanvullende bijdrage

aangezien het hoofdzakelijk gebaseerd is op de eisen die voortvloeien uit het

vooruitzicht van de economische en monetaire unie (die reeds een realiteit

begint te worden). Van meet af aan bouwde het Fonds zijn eigen identiteit uit,

uitgaande van drie hoofdbeginselen.

Het eerste beginsel is het beperkte toepassingsgebied ervan: in het Protocol

betreffende de economische en sociale samenhang wordt gezegd dat het

Cohesiefonds ‘financiële bijdragen van de Gemeenschap zal verlenen in

lidstaten met een BNP per capita van minder dan 90% van het gemiddelde

van de Gemeenschap’.

Ten tweede blijft de bijstand beperkt tot de gedeeltelijke financiering van

projecten inzake milieu en Trans-Europese vervoernetwerken.
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Ten derde steunt het Fonds, als gevolg van de samenhang ervan met de

totstandbrenging van de economische en monetaire unie, lidstaten die een

programma hebben uitgewerkt dat voldoet aan de in artikel 104 C genoemde

voorwaarden inzake buitensporige overheidstekorten.

Verder droeg het cohesiefinancieringsinstrument, en nadien - vanaf mei 1994 -

het Cohesiefonds, bij tot het bereiken van de cohesiedoelstelling, Daar de

beschikbare kredieten voor het grootste deel naar infrastructuurprojecten en

niet naar productieve investeringen gingen, zijn de cijfers slechts ter informatie

opgenomen (in de hierna volgende tabel B).

Onderzoek en technologische ontwikkeling in de Gemeenschap (OTO)

In april 1994 werd het vierde kaderprogramma voor onderzoek,

technologische ontwikkeling en demonstratie goedgekeurd voor het tijdvak

1994-1998. Dit nieuwe kaderprogramma omvat alle communautaire

activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en

demonstratie. De begroting ervan beloopt 13,215 miljard euro. Het programma

heeft drie doelstellingen:

- de wetenschappelijke en technologische grondslagen van Europa te

versterken en aldus bij te dragen tot de ontwikkeling van het internationale

concurrentievermogen van het communautaire bedrijfsleven en de kwaliteit

van het bestaan van de burgers van de Gemeenschap te verbeteren;

- onderzoekactiviteiten die voor de overige beleidstakken van de

Gemeenschap noodzakelijk worden geacht te bevorderen; en

- samenwerking te bevorderen en de coördinatie en exploitatie van

communautair onderzoek te verbeteren.

De onderzoekactiviteiten van de Gemeenschap worden hoofdzakelijk

uitgevoerd op twee niveaus:

- via activiteiten waarvan de kosten met derden worden gedeeld, zoals

onder meer OTO-projecten, thematische netwerken en gecoördineerde

werkzaamheden (indirecte activiteiten); en

- het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (directe activiteiten).

DG XII (Wetenschappen, Onderzoek en Ontwikkeling) beheert de indirecte

activiteiten van het kaderprogramma samen met DG III (Industrie), DG VI

(Landbouw), DG VII (Vervoer), DG XIII (Telecommunicatie, Informatiemarkt en

Exploitatie van de onderzoekresultaten), DG XIV (Visserij) en DG XVII

(Energie). Aan de OTO-activiteiten wordt vooral deelgenomen door
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universiteiten, onderzoekcentra en de nijverheid (met inbegrip van het MKB).

Iets meer dan 950 miljoen euro dient voor de ondersteuning van het

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.

Financiële verrichtingen van het EGKS

Via de EGKS wordt financiële bijstand verleend in de vorm van leningen en

subsidies. Er zijn drie hoofdcategorieën van leningen:

- industriële leningen;

- omschakelingsleningen; en

- leningen voor sociale woningbouw.

Dat de financiële instellingen die de leningen toekennen geen winstoogmerk

nastreven zou voor de ontvanger van de lening voordelig kunnen zijn, doch dit

voordeel wordt niet als steun in de zin van de Verdragen beschouwd. Inzake

subsidies is de situatie verschillend. Terwijl rentesubsidies (op leningen)

normaal als steun worden beschouwd, is dit voor andere maatregelen zoals

sociale uitkeringen aan voormalige werknemers uit de kolen- en staalsector

minder waarschijnlijk.

Europese Investeringsbank

De opdracht van de Bank bestaat erin de doelstellingen van de Europese Unie

te verwezenlijken door langetermijnfinanciering te verstrekken voor

betrouwbare investeringen. De Bank werd opgericht bij het Verdrag van Rome

en heeft de lidstaten als aandeelhouders; de Raad van Gouverneurs ervan

bestaat uit de Ministers van Financiën van deze lidstaten. Om voor steun in

aanmerking te komen, moeten de betrokken projecten en programma’s in vier

fundamentele opzichten levensvatbaar zijn: in economisch, technisch en

financieel opzicht en op milieugebied. Dankzij haar eigen leningen en haar

mogelijkheden nieuwe gelden aan te trekken heeft de Bank meer

financieringsmogelijkheden. Door het opnemen van leningen draagt de Bank

bij tot de ontwikkeling van de kapitaalmarkten in de Unie. Het beleid van de

Bank wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de lidstaten en de

andere instellingen van de Europese Unie. Tevens wordt nauw samengewerkt

met bedrijven, banken en de voornaamste internationale organisaties op dit

terrein.
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Europees Investeringsfonds

Het Europees Investeringsfonds is een nieuw financieel orgaan dat werd

opgericht om garanties te verstrekken ten behoeve van investeringen op

middellange en lange termijn op twee kerngebieden voor de ontwikkeling van

de Europese economie: de Trans-Europese netwerken (TEN) en het midden-

en kleinbedrijf. Dit in juni 1994 ingestelde Fonds vormt een nieuw en uniek

partnerschap waarbinnen de Europese Investeringsbank en de Europese Unie

- via de Commissie - samenwerken met de banken en de financiële

instellingen van de lidstaten. Door een richtlijn van de Commissie van 15

maart 1994 werd aan het Fonds het statuur van multilaterale

ontwikkelingsbank toegekend.

Het hoofddoel van het Fonds bestaat erin meer particulier kapitaal aan te

trekken voor de financiering van infrastructuur, en de stroom van financiële

middelen naar het midden- en kleinbedrijf te verbeteren. Hiertoe zullen

mechanismen worden ontwikkeld voor het overdragen en delen van financieel

risico; de werkzaamheden van het Fonds zullen worden toegespitst op het

verstrekken van financiële garanties voor middellange- en

langetermijnleningen van banken en andere financiële instellingen.

Naast langetermijnschulden met voorrang ten behoeve van TEN-projecten zal

het Fonds ook onderhandse leningen, de uitgifte van obligaties, door

inkomsten of activa gedekte effecten en achtergestelde leningen kunnen

dekken. Voor de financiering van MKB-projecten kan het Fonds gebruikmaken

van leningsportefeuilles, kredietlijnen en geëffectiseerde activa.

Het EIF kan ook participaties nemen in fondsen voor risicokapitaal.

Bij de uitvoering - op commerciële basis - van zijn opdracht treedt het EIF op

in aanvulling op de banksector en in coördinatie met andere financiële

instellingen en instrumenten van de EU.

II. Statistische gegevens

1. In tabel A wordt de totale financiële steun van de Europese Unie voor de

periode 1993-1997 weergegeven.

2. Tabel B geeft een overzicht van de andere communautaire instrumenten die in

de periode 1993-1997 werden toegekend.

3. De tabellen C1 en C2 geven respectievelijk voor de perioden 1993-1995 en

1995-1997 de gemiddelde jaarlijkse omvang van de communautaire bijstand

weer, zo veel mogelijk uitgesplitst per lidstaat.
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4. Meer bijzonderheden omtrent de communautaire Fondsen zijn opgenomen in

de technische bijlage.

5. Meer gedetailleerde informatie over de communautaire Fondsen en

instrumenten is te vinden in de volgende documenten:

- De toestand van de landbouw in de Europese Unie (jaarverslag 1996)

I SBN 92-827-9007-X

- Onderzoek- en technologische ontwikkelingsactiviteiten van de EU

Jaarverslag 1995 ISBN 92-77-93761-0

Jaarverslag 1996 ISBN 92-78-08603-7

Jaarverslag 1997 ISBN 92-78-23634-9

- De Structuurfondsen

Jaarverslag 1995 ISBN 92-78-10829-4

Jaarverslag 1996 ISBN 92-78-26044-4

Jaarverslag 1997 ISBN 92-78-39641-9

- Cohesiefinancieringsinstrument – Cohesiefonds

gecombineerd verslag 1993-1994 ISBN 92-827-5739-0

Jaarverslag 1995 ISBN 92-827-9688-4

Jaarverslag 1996 ISBN 92-827-8877-6

Jaarverslag 1997 ISBN 92-78-39497-1

- EGKS Financieel verslag 1995 ISBN 92-827-7933-5

EGKS Financieel verslag 1996 ISBN 92-828-0908-0

EGKS Financieel verslag 1997 ISBN 92-828-3852-8

- Europese Investeringsbank

Jaarverslag 1995 ISBN 92-827-6303

Jaarverslag 1996 ISBN 92-827-9943-3

Jaarverslag 1997 ISBN 92-828-3197-3
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7DEHO�$
-DDUOLMNVH�XLWJDYHQ�YDQ�GH�*HPHHQVFKDS x miljoen euro

���� ���� ���� ���� ����

EOGFL-Garantie – landbouw 34.715,9 33.376,8 34.463,3 39.073,7 40.641,5

EOGFL-Oriëntatie – landbouw 3.092,4 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.129,0

EOGFL-Garantie – visserij 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5

FIOV 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4

SOCIAAL FONDS 5.615,2 5.580,4 4.382,9 7.145,8 7.533,6

REGIONAAL FONDS (1) 1.555,5 1.899,6 1.969,8 2.261,3 2.501,7

COHESIEFONDS 1.560,6 1.853,1 2.151,7 2.443,7 2.748,7

EG-OTO-KADERPROGRAMMA 2.094,3 2.018,6 2.983,7 3.153,5 3.485,4

EGKS-subsidies

   Herplaatsing art. 56, lid 2, onder b) 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0

   IJzer en staal - sociale maatregelen art. 56, lid 2, onder b) 60,0 86,0 41,3 0,0 -

   Kolen - sociale maatregelen art. 56, lid 2, onder b) 50,0 40,0 40,0 23,2 29,0

   Onderzoek art. 55 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0

   Rentesubsidies art. 54/56 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8

TOTAAL 49.598,8 48.879,4 50.358,3 58.722,9 61.644,6

(1) Gedeelte dat ongeveer overeenkomt met het steunconcept in de zin van artikel 92 van het Verdrag.

Gegevens over 1995 zijn inclusief Oostenrijk, Finland en Zweden.
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7DEHO�%
2YHULJH�FRPPXQDXWDLUH�LQVWUXPHQWHQ

x miljoen euro

���� ���� ���� ���� ����

EGKS  (nieuw verstrekte leningen) 918,3 673,4 402,8 279,7 541,2

Europese Investeringsbank* 17.672,6 17.656,0 18.603,0 20.946,0 22.958,0

Europees Investeringsfonds** - 643,0 1.441,0 2.239,0 3.020,0

*   Financiering toegekend binnen de EU.
**  Garanties die werden verleend sinds de oprichting in 1994 (cumulatief totaal).
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7DEHO�&�
*HPLGGHOGH�MDDUOLMNVH�XLWJDYHQ�YDQ�GH�*HPHHQVFKDS�SHU�OLGVWDDW�������������������������������������������������������������������������������������������������������������[�PLOMRHQ�HXUR

EOGFL-
Garantie

EOGFL-
Oriëntatie

EOGFL-
Garantie -

Visserij

FIOV SOCIAAL
FONDS

REGIONAAL
FONDS

COHESIE-
FONDS

EG-OTO-
kader-

programma*

EGKS-
subsidies*

TOTAAL

BELGIË 1.363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1.512,4

DENEMARKEN 1.329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1.446,4

DUITSLAND 5.178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6.593,4

GRIEKENLAND 2.626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4.009,6

SPANJE 4.372,4 555,7 9,7 152,6 1.155,8 489,2 1.019,0 7.754,4

FRANKRIJK 8.176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9.481,1

IERLAND 1.513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2.252,7

ITALIË 3.862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5.370,0

LUXEMBURG 11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9

NEDERLAND 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

VERENIGD
KONINKRIJK

2.875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3.678,3

Technische bijstand 0,9 0,9

Directe betalingen 120,2 0,2 120,4

2.365,5 398,4 2.763,9

TOTAAL 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

* Er kan geen uitsplitsing per lidstaat worden gegeven.



112233

7DEHO�&�
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EOGFL
Garantie

EOGFL-
Oriëntatie

EOGFL-
Garantie -

visserij

FIOV SOCIAAL
FONDS

REGIONAAL
FONDS

COHESIE-
FONDS

EG-OTO-
kader-

programma*

EGKS-
subsidies*

TOTAAL

OOSTENRIJK 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2

BELGIË 1.246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1.430,5

DENEMARKEN 1.320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1.426,3

DUITSLAND 5.734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7.775,0

GRIEKENLAND 2.661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4.028,1

SPANJE 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

FRANKRIJK 9.013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10.344,2

IERLAND 1.714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2.561,1

ITALIË 4.235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5.937,8

LUXEMBURG 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8

NEDERLAND 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

ZWEDEN 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1

VERENIGD
KONINKRIJK

3.605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4.751,4

Technische bijstand 2,0 2,0

Directe betalingen 85,3 1,4 86,7

3.207,5 220,0 3.427,5

TOTAAL 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

* Er kan geen uitsplitsing per lidstaat worden gegeven.
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