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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om regionalpolitikken som en del af en bredere statsstøtteordning
(2013/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 174 ff. i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), som fastsætter et mål om økonomisk, social og territorial samhørighed og 
definerer de finansielle strukturfondsinstrumenter til opnåelse heraf,

– der henviser til artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF, som vedrører betingelser for 
regional statsstøtte med henblik på at fremme økonomisk udvikling i visse ugunstigt 
stillede områder i EU,

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 
(COM(2012)0496), som ændret ved (COM(2013)0146),

– der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's 
statsstøttepolitik1,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse nr. 2232/2012 af 1. februar 2013 om 
retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for perioden 2014-2020,

– der henviser til Kommissionens retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-
20132,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. maj 2012 med titlen "Modernisering af 
EU's statsstøttepolitik" (COM(2012)0209),

– der henviser til Kommissionens papir fra Generaldirektoratet for Konkurrence med udkast 
til retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-20203,

– der henviser til EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager T-443/08, T-455/08T, 
Mitteldeutsche Flughafen og Flughafen Leipzig/Halle mod Kommissionen,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2013),
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0026.
2 EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.
3 Bruxelles, 2012 (ingen dato).
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A. der henviser til, at Kommissionen er i færd med at gennemføre en modernisering af EU's 
statsstøttepolitik med det formål at fremme vækst, fokusere på større sager samt forenkle, 
strømline og fremskynde gennemførelsen af de relevante regler;

B. der henviser til, at den retlige ramme for de nye forslag er artikel 109 i TEUF, der kun 
omfatter høring af Parlamentet og ikke den almindelige lovgivningsprocedure;

C. der henviser til, at den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med 
lovgivningspakken for samhørighedspolitikken for de europæiske struktur- og 
investeringsfonde i perioden 2014-2020 endnu ikke er afsluttet;

D. der henviser til, at de mest almindelige former for statsstøtte omfatter tilskud og støtte, 
skattefradrag, dispensationer, tilskyndelsesordninger, lavt forrentede lån, garantier, lån til 
præferencesatser og erhvervelse af kapitalandele fra nationale, regionale og lokale 
myndigheder samt offentligt kontrollerede enheder;

E. der henviser til, at der findes en række regler og retningslinjer for statsstøtte, som 
anvendes på regionalt, sektorspecifikt eller horisontalt plan, men at det i en vis 
udstrækning overlades til medlemsstaterne at beslutte, hvilken type støtte der skal 
anvendes;

F. der henviser til, at statsstøtten i højere grad bør tilpasses de mål, der blev fastlagt af Det 
Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000, samtidig med at den supplerer målene i EU's 
øvrige politikker, navnlig samhørighedspolitikken;

G. der henviser til, at anvendelsen og fortolkningen af statsstøtteregler i høj grad også 
afhænger af EU-Domstolens retspraksis;

H. der henviser til, at en mekanisme, der sikrer effektiv gennemførelse og anvendelse af EU's 
statsstøtte, er en af de overordnede forhåndsbetingelser i udkastet til forordninger om 
samhørighedspolitikken for 2014-2020;

I. der henviser til, at den efterfølgende vurdering af indvirkningen af statsstøtten og 
statsstøttekontrollen på medlemsstater, regioner og lokale myndigheder samt på 
virksomheder, markeder og den samlede økonomi ikke er tilstrækkelig, hvilket fremgår af 
Revisionsrettens særberetning med titlen "Sikrer Kommissionens procedurer en effektiv 
forvaltning af statsstøttekontrollen"1;

J. der henviser til, at frygten for administrative byrder er den største bekymring for 
støttemodtagere, når de beskæftiger sig med statsstøtte eller regler under 
samhørighedspolitikken;

Koordinering af statsstøtteregler og samhørighedspolitik

1. mener, at gennemførelsen af såvel samhørighedspolitikken som reglerne om 
statsstøtteordninger til styrkelse af lokale og regionale investeringer er af afgørende 

                                               
1 Revisionsrettens særberetning nr. 15/2011: Sikrer Kommissionens procedurer en effektiv forvaltning af 
statsstøttekontrollen.
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betydning for at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed, regional og lokal 
udvikling samt industriel vækst og jobskabelse; er imidlertid bekymret over, hvorvidt 
statsstøttereglerne er i overensstemmelse med gennemførelsen af de europæiske struktur-
og investeringsfonde;

2. understreger, at statsstøttereglerne og målene for samhørighedspolitikken bør forbedre 
situationen for de mindre udviklede regioner, og at processen til modernisering af EU's 
statsstøttepolitik bør afspejle samhørighedsmålene i hele EU; mener, at moderniseringen 
af konkurrencereglerne bør bygge på kendskab til virkningen af disse regler på 
subnationalt plan;

3. glæder sig over Kommissionens målsætning om at gøre principperne klarere, enklere og 
nemmere i forbindelse med moderniseringen af EU's statsstøttepolitik; mener, at disse 
principper dels skal koordineres nøje med de øvrige EU-politikker og dels være 
tilstrækkeligt klare, forudsigelige og fleksible til at opfylde behovene i visse 
medlemsstater og regioner, som står over for en tid med krise og alvorlig økonomisk 
modgang; gentager sin anerkendelse af den rolle, som statsstøtten spiller, når det gælder 
om at tackle krisen; udtrykker sin bekymring over, at det forslag, der er offentliggjort med 
henblik på høring, ikke er tilstrækkeligt evidensbaseret og dermed er i strid med 
målsætningen om forenkling;

Territorial dækning af statsstøtte med regionalt sigte for perioden 2014-2020

4. understreger, at den geografiske zoneinddeling i de nye retningslinjer for statsstøtte med 
regionalt sigte for perioden 2014-2020 ikke bør reduceres, og opfordrer til at genoverveje, 
om støtteintensiteten bør mindskes i lyset af medlemsstaternes politiske, økonomiske og 
sociale situation; påpeger, at EU's økonomi i en global sammenhæng vil være ringere 
stillet i forhold til tredjelande, som drager nytte af løsere beskæftigelsesordninger eller 
lavere omkostninger;

5. fremhæver den begrænsende virkning af de nye regler for investering og vækst i 
regionerne, som går fra de mindre udviklede regioner til de mere udviklede regioner; er 
bekendt med, at visse regioner, der er berettiget til støtte under den nuværende ordning, 
ikke opfylder kriterierne for zoneinddeling i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt 
sigte i den kommende periode; mener, at disse regioner bør underlægges en særlig 
sikkerhedsordning, som svarer til den, der gælder for overgangsregioner under 
samhørighedspolitikken, og som gør dem i stand til at håndtere deres nye situation;

6. fremhæver statsstøttens betydning for de økonomier, der er særlig hårdt ramt af krisen, og 
hvor de offentlige midler fra samhørighedspolitikken kan være den eneste kilde til 
finansiering; understreger, at den alvorlige økonomiske situation endnu ikke er afspejlet i 
de oplysninger for perioden 2008-2010, som Kommissionen anvender som grundlag for 
statsstøtteberettigelse; bifalder, at Kommissionen agter at gennemføre en midtvejsrevision 
af regionalkortet i 2016;

Administrative byrder i forbindelse med statsstøtteregler under samhørighedspolitikken

7. mener, at statsstøttereglerne inden for samhørighedspolitikkens programmer bedre kan 
gennemføres, hvis der fokuseres på store støtteordninger, forenklede regler, forøgelse af 
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de minimis-loftet samt udvidelse af de horisontale kategorier i 
bemyndigelsesforordningen1 og reglerne om gruppefritagelse i den generelle 
gruppefritagelsesforordning2;

8. gentager sin opfordring til Kommissionen til at opstille detaljerede kriterier for, hvordan 
man skal skelne mellem vigtige og mindre vigtige sager om statsstøtte;

9. er af den opfattelse, at statsstøtteregler inden for samhørighedspolitikkens programmer, 
som anvendes i forbindelse med infrastrukturprojekter og økonomiske aktiviteter, kan 
medføre yderligere administrative byrder for de lokale og regionale myndigheder og/eller 
deres offentlige enheder, navnlig efter EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager 
Mitteldeutsche Flughafen og Flughafen Leipzig/Halle mod Kommissionen; understreger, 
at gennemførelsen af sådanne projekter kan være truet på grund af de krævende regler 
vedrørende økonomisk forvaltning, herunder frigørelsesreglen under 
samhørighedspolitikken og statsstøtteprocedurens klageregel;

10. gentager sin anmodning om præcisering af vurderingen af medlemsstaternes statsstøtte i 
henhold til gruppefritagelsesforordningerne, da denne støtte vil medføre særlige 
vanskeligheder ikke kun for SMV'er, men også for de lokale og regionale myndigheder og 
deres enheder for så vidt angår samhørighedspolitikkens programmeringsperiode 2014-
2020;

11. understreger, at den generelle forhåndsbetingelse for statsstøtte inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken indebærer, at Kommissionen anvender en mere proaktiv tilgang 
til sager om statsstøtte, navnlig hvis der sker en forøgelse af størrelsen og omfanget af den 
støtte, der er fritaget for anmeldelse; tilslutter sig Revisionsrettens udtalelse om, at 
Kommissionen bør øge opmærksomheden om anmeldelsespligt, fremme bedste praksis 
samt levere målrettet information om de forskellige former for anmeldelse og enten 
offentliggøre et jævnligt opdateret afsnit vedrørende ofte stillede spørgsmål, der skal 
offentliggøres på Kommissionens websted for konkurrence, eller oprette en helpdesk, som 
skal varetage spørgsmål vedrørende fortolkningen af retningslinjerne;

12. mener, at medlemsstaterne skal sikre en bedre koordinering af deres aktiviteter med 
Kommissionen for så vidt angår kvaliteten og rettidigheden af indsendelsen af oplysninger 
og udarbejdelsen af anmeldelser; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en korrekt 
anvendelse af forhåndsbetingelserne for statsstøtte inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken og til at sikre en bedre overholdelse af statsstøttereglerne på 
nationalt plan;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til specifikt at rette deres 
oplysningskampagner vedrørende statsstøtteregler mod de regionale og lokale 
myndigheder, da mange af disse kun lejlighedsvis har tildelt statsstøtte og derfor har et 
begrænset kendskab til de gældende regler; opfordrer Kommissionen til at tage behørigt 
hensyn hertil i forbindelse med vurderingen af de forhåndsbetingelser, der gælder for 
statsstøtte i medlemsstaterne;

                                               
1 Rådets forordning nr. 994/98 af 7. maj 1998.
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om den generelle gruppefritagelsesforordning.



PR\933994DA.doc 7/12 PE510.510v01-00

DA

14. er af den opfattelse, at nogle af de nye foreslåede regler i udkastet til retningslinjer for 
statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 – herunder kontrafaktiske scenarier, der klart 
dokumenterer, at støtten indvirker på en investeringsbeslutning, eller den betingelse, at et 
arbejde på et projekt ikke må indledes, før de kompetente myndigheder har truffet 
beslutning om tildeling af støtte – som Kommissionen i den kommende periode 
planlægger at pålægge de virksomheder, der ansøger om støtte, samt medlemsstaterne og 
deres subnationale forvaltningsstrukturer, er i strid med princippet om forenkling og 
afbureaukratisering, som fremgår af samhørighedspolitikken og andre EU-politikker og 
nationale politikker; gentager, at sådanne regler kan betyde, at visse projekter udelukkes 
fra investeringsstøtte;

Statsstøttereglernes betydning for regionernes tiltrækningskraft

15. understreger den betydning, som statsstøtteregler med regionalt eller sektorspecifikt sigte 
har for tiltrækningen af direkte udenlandske investeringer til EU og regionerne og for 
deres globale konkurrenceevne;

16. finder det ikke berettiget at udelukke store virksomheder fra de statsstøtteregler, der er 
omhandlet i artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF, hvilket skal ses i lyset af deres bidrag til 
beskæftigelsen, de forsyningskæder, der skabes med SMV'er, den fælles indsats på 
området for forskning og udvikling og deres rolle i forbindelse med den økonomiske 
krise; understreger, at tilstedeværelsen af store virksomheder ofte er nøglen til vellykkede 
SMV'er, som drager nytte af store virksomhedsklynger og underleverandøraktiviteter; 
understreger, at en beslutning om udelukkelse kan føre til tab af arbejdspladser, nedsat 
økonomisk aktivitet i regionerne og udflytning af virksomheder til andre regioner enten i 
eller uden for EU;

17. mener ikke, at de store virksomheders berettigelse til statsstøtte bør baseres på 
virksomhedens størrelse eller den pågældende sektor, men derimod på det antal 
arbejdspladser, der kan skabes i medfør af støtten, samt på arbejdspladsernes kvalitet eller 
projektets bæredygtighed; understreger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, at det 
bør overlades til medlemsstaterne, de pågældende regioner og de lokale myndigheder at 
beslutte, hvilke særlige projekter der har det største potentiale for at opfylde målene i EU's 
politikker;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning
I juni 2011 indledte Kommissionen en debat om lovgivningspakken for 
samhørighedspolitikken. Formålet hermed var at bidrage til et mere konkurrencedygtigt EU 
samt til Europa 2020-strategien i form af samhørighedsinvesteringer og samtidig hjælpe de 
mindre udviklede regioner med at tilpasse deres udvikling i forhold til de mere udviklede 
regioner. Som følge af ændringer indført med Lissabontraktaten henhører 
samhørighedspolitikken under den almindelige lovgivningsprocedure, hvormed Europa-
Parlamentet kan omdanne sine politiske budskaber til lovgivning. De interinstitutionelle 
drøftelser er endnu ikke afsluttet, og der søges fortsat efter et kompromis om en række 
spørgsmål.

Ud fra et statsstøtteperspektiv indfører lovgivningspakken for samhørighedspolitikken 
forhåndsbetingelser, som medlemsstaterne skal opfylde. Formålet hermed er at sikre en 
effektiv gennemførelse og anvendelse af EU's lovgivning om statsstøtte inden for 
samhørighedspolitikken, og pakken bør anvendes på alle former for støtte (herunder de 
minimis-støtte, tilskud eller støtte via finansielle instrumenter). Kommissionen fører tilsyn 
med, om medlemsstaterne opfylder forhåndsbetingelserne, og hvorvidt de nationale 
myndigheder er i stand til at forvalte disse sager, herunder rettidig tilbagesøgning.

I maj 2012 indledte Kommissionen en modernisering af statsstøttereglerne og udsendte 
meddelelsen med titlen "Modernisering af EU's statsstøttepolitik". De tre vigtigste mål med 
denne proces er at fremme væksten på et styrket, dynamisk og konkurrencedygtigt indre 
marked, koncentrere håndhævelsen af statsstøtten om sager med de største virkninger for det 
indre marked samt strømline og fremskynde beslutninger vedrørende statsstøtteprocedurer. 
Processen blev efterfulgt af en række nye udkast til dokumenter vedrørende sektorspecifikke 
statsstøtteregler samt et udkast til nye retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte. Alle 
disse dokumenter var genstand for offentlig høring mellem februar og april 2013, og de 
forventes at blive formelt godkendt af Kommissionen inden sommer.

Udkastet til retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, som blev offentliggjort af 
Kommissionen i begyndelsen af året, indebærer en række nye tiltag, hvoraf de vigtigste er 
følgende:

 Revision af den territoriale zoneinddeling i medfør af de nye retningslinjer og 
mindskelse af det overordnede loft for støtteberettigede arealer til 42 %

 Mindskelse af støtteintensiteten i a)-områder
 Indførelse af nye administrative forpligtelser, som skal opfyldes af støttemodtagerne
 Udelukkelse af store virksomheder fra støtte i c)-regioner og begrænsning af deres 

adgang til produktive investeringer i a)-regioner.

Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte vil blive suppleret med den ændrede 
gruppefritagelsesforordning (som forventes vedtaget ved udgangen af 2013) og vil sammen 
med de minimis-reglen, de nuværende støtteordninger, støtten til projekter vedrørende 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (SGEI) jf. Kommissionens SGEI-
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beslutning1 samt støtten i henhold til forordning nr. 1370/20072 skabe en række undtagelser 
fra kravene om forudgående anmeldelse.

I forbindelse med moderniseringen af EU's statsstøttepolitik har Europa-Parlamentet kun en 
rådgivende funktion og spiller dermed ikke en rolle i beslutningsproceduren. I sin beslutning 
af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik gav Europa-Parlamentet udtryk 
for sin bekymring over det demokratiske underskud ved denne beslutningsprocedure. Ud fra 
et regionalt perspektiv udgør de vigtigste punkter i denne beslutning den rolle, som 
statsstøtten spiller for medlemsstater og regioner i krisetider. Kommissionen blev opfordret til 
at være mere proaktiv i forhold til, hvordan man kan skelne mellem vigtige og mindre vigtige 
sager om statsstøtte, og det blev fremhævet, at 40 % af sagerne om statsstøtte under 
gruppefritagelsesforordningerne er problematiske ifølge Revisionsretten.

I december 2012 afsagde EU-Domstolen dom i Leipzig/Halle-sagen. Domstolen fastslog, at 
der er en sammenhæng mellem udnyttelsen af infrastruktur som en økonomisk aktivitet og 
opførelsen heraf med henblik på senere udnyttelse. Eftersom medlemsstaterne har en tendens 
til at mene, at opførelsen af infrastruktur ikke er omfattet af statsstøttereglerne (en opgave af 
almen interesse), udelades underretningen af Kommissionen ofte. Dette bør ikke længere være 
tilfældet, eftersom Domstolens afgørelse om offentlige infrastrukturer har præciseret disse 
forhold. Afgørelsen vil ikke desto mindre øge presset på de offentlige myndigheders
finansiering af offentlig infrastruktur under den kommende samhørighedspolitik samt øge 
frygten for flere administrative byrder for de lokale og regionale myndigheder, der investerer i 
sådanne projekter.

Eftersom ovennævnte punkter er indbyrdes forbundne og vil indvirke på udformningen og 
gennemførelsen af samhørighedspolitikken for perioden efter 2014, besluttede 
Regionaludviklingsudvalget på vegne af Europa-Parlamentet at reagere og udarbejde et 
udkast til forslag til beslutning.

Koordinering af statsstøtteregler og samhørighedspolitik
I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør 
samhørighedspolitikken bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale situation i de 
berørte mindre udviklede regioner3. Traktaten fastsætter desuden, at støtte til fremme af den 
strukturelle, økonomiske og sociale situation i mindre udviklede regioner er forenelig med 
EU's indre marked4. Selv om de to EU-politikker, dvs. statsstøttepolitikken og 
samhørighedspolitikken, har forskellige baggrunde, deler de fælles værdier, idet de hjælper de 
mindre udviklede regioner med at fremme deres udvikling og støtter de områder, der har en 
lavere levestandard, eller som er ramt af arbejdsløshed.

EU's institutioner bør tilstræbe en koordineret tilgang til begge politikker. Det igangværende 
arbejde vedrørende væsentlige lovgivningsinstrumenter for begge politikker og de forskellige 
godkendelsesprocedurer gør det ikke muligt blot at skabe et vist samspil mellem dem.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012XC0111(02):EN:NOT.
2 Forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej.
3 Artikel 174 i TEUF.
4 Artikel 107 i TEUF.
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Statsstøttereglerne eller mere specifikt retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, som 
er væsentlige for regionaludviklingen, forventes at blive vedtaget af Kommissionen, inden de 
interinstitutionelle forhandlinger om lovgivningspakken for samhørighedspolitikken 
gennemføres. Dette kan imidlertid føre til forskellige tilgange til begge politikker og mangel 
på klare, forudsigelige og fleksible regler i overensstemmelse med samhørighedspolitikken.

Territorial dækning af statsstøtte med regionalt sigte for perioden 2014-2020
Indførelsen af et nyt loft for de nye statsstøttereglers geografiske dækning samt mindskelsen 
af støtteintensiteten i a)-regioner udgør centrale elementer i de nye retningslinjer for 
statsstøtte med regionalt sigte. Ordføreren sætter imidlertid spørgsmålstegn herved, da der er 
skabt en vis bekymring i EU, hvilket støtter tanken om, at en sådan beslutning ikke bør 
træffes på nuværende tidspunkt.

Det første argument er krisen og de offentlige investeringers rolle i forbindelse med 
medlemsstaternes økonomiske vanskeligheder. Den statsstøtte, der tildeles i krisetider, er 
afgørende for regionaludviklingen og må ikke undervurderes. Ifølge Revisionsretten udgjorde 
statsstøtte til industrien og servicesektoren (bortset fra jernbaner, anden transport, landbrug og 
fiskeri) omkring 0,5 % af EU-27's BNP indtil den finansielle krises udbrud i andet halvår af 
2008, men i 2009 steg andelen til 3,5 % af BNP eller 410 mia. EUR, hvilket er det højeste 
niveau, siden Kommissionen i 1990 begyndte at udarbejde oversigter over statsstøtte1. Det er 
tydeligt, at tildelingen af støtteordninger hjælper visse medlemsstater og deres regioner med at 
overvinde de økonomiske vanskeligheder og bidrager til vækst og beskæftigelse.

Det er imidlertid ikke kun argumentet om krise i medlemsstaterne, der viser, at 
moderniseringen af EU's statsstøttepolitik skal foretages varsomt og afspejle virkeligheden. 
Der er også andre problemer, herunder EU's konkurrenceevne på det globale marked i forhold 
til tredjelande med løsere beskæftigelsesordninger og lavere omkostninger eller 
medlemsstaternes politiske og sociale situation. Alle disse argumenter bør være stærke nok til 
at forlade den oprindelige tanke om en mindskelse af den territoriale dækning i forbindelse 
med retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for perioden 2014-2020 eller en 
mindskelse af støtteintensiteten i regionerne. Moderniseringen af EU's statsstøttepolitik skal 
tage hensyn til medlemsstaternes og regionernes reelle situation samt bygge på kendskab til 
virkningen af de nye regler på subnationalt plan.

De regioner, der ikke er omfattet af regionalkortet, befinder sig ligeledes i en meget vanskelig 
situation. Det vil være urimeligt ikke at hjælpe disse regioner i form af et særligt 
sikkerhedsnet, som svarer til det, der gælder for overgangsregioner under
samhørighedspolitikken, og det vil ligeledes gøre det sværere for dem at opfylde EU 2020-
strategien. En løsning kunne f.eks. være at behandle alle nuværende a)-områder som c)-
områder, uanset deres formelle økonomiske og statistiske situation.

Administrative byrder i forbindelse med statsstøtteregler under samhørighedspolitikken
For at sikre en effektiv og nem anvendelse af statsstøttereglerne under 
samhørighedspolitikken er det vigtigt, at moderniseringen af EU's statsstøttepolitik 

                                               
1 Revisionsrettens særberetning nr. 15/2011: Sikrer Kommissionens procedurer en effektiv forvaltning af 
statsstøttekontrollen.
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koncentreres om store støttebeløb og om forenkling af reglerne. Dette kan ske ved at forøge 
de minimis-loftet samt udvide de horisontale kategorier i bemyndigelsesforordningen1 og 
reglerne om gruppefritagelse i den generelle gruppefritagelsesforordning2.

Kommissionen og medlemsstaterne bør ligeledes sikre en bedre anvendelse af 
fritagelsesreglerne. Kommissionen bør præcisere, hvilke kriterier der skal anvendes i vigtige 
og mindre vigtige sager, og medlemsstaterne skal give rettidige og fuldstændige oplysninger, 
når støttemodtagere stiller spørgsmål til enkeltsager. Ordføreren mener, at Kommissionens 
tilgang bør være mere proaktiv og øge opmærksomheden om sager om statsstøtte, navnlig i 
forbindelse med lokale og regionale myndigheder, som kun lejlighedsvis tildeler statsstøtte.

Efter EU-Domstolens afgørelse i de forenede sager Mitteldeutsche Flughafen og Flughafen 
Leipzig/Halle mod Kommissionen kan medlemsstaterne og de lokale og regionale 
myndigheder forvente øgede administrative opgaver vedrørende statsstøtte og øget 
bureaukrati i forbindelse med forvaltningen af projekter under samhørighedspolitikken. Dette 
gælder især for større infrastrukturprojekter, som udgør en fremtidig økonomisk aktivitet.

Revisionsrettens beretning henleder opmærksomheden på processen vedrørende forudgående 
anmeldelse. For 40 % af anmeldelsernes vedkommende tog det seks måneder eller derover at 
træffe en beslutning. Kommissionen anvender ofte sin ret til at anmode om præciserende 
oplysninger, hvilket ofte sker tæt på den lovbestemte frist. Eftersom medlemsstaten i mange 
tilfælde ikke svarer rettidigt og dermed forlænger sin svarfrist, bliver processen urimeligt 
lang. Dette er ligeledes tilfældet i forbindelse med åbningen af formelle 
undersøgelsesprocedurer, hvor klagebehandlingsproceduren er meget lang og ikke 
tilstrækkelig gennemsigtig. I lyset heraf kan de lokale og regionale myndigheder have 
problemer med at overholde de strenge regler vedrørende økonomisk forvaltning, herunder 
frigørelsesreglen under samhørighedspolitikken.

Hensigten om at forenkle gennemførelsen af samhørighedspolitikken samt de øvrige EU-
politikker er tvivlsom som følge af de nye statsstøtteregler. Det yderligere behov for 
forudgående anmeldelse i medfør af EFRU i forbindelse med infrastrukturprojekter under 
samhørighedsfonden medfører øget bureaukrati for disse projekter. Virksomhederne får også 
behov for øget administration som følge af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte 
for perioden 2014-2020, herunder kontrafaktiske scenarier, der klart dokumenterer, at støtten 
indvirker på en investeringsbeslutning, eller den betingelse, at et arbejde på et projekt ikke må 
indledes, før de kompetente myndigheder har truffet beslutning om tildeling af støtte. Det 
faktum, at procedurerne allerede er lange, og medlemsstaterne ofte mangler en forståelse af, 
hvad de skal vurdere og hvordan, kan føre til, at visse projekter udelukkes fra 
investeringsstøtte.

Statsstøttereglernes betydning for regionernes tiltrækningskraft
Der kan skabes incitamenter for medlemsstaterne i form af tilskud, skattefradrag, 
tilskyndelsesordninger, lån eller garantier, som ofte øger tiltrækningen af direkte udenlandske 
investeringer til regionerne. Dog bør betingelserne herfor i henhold til retningslinjerne for 

                                               
1 Rådets forordning nr. 994/98 af 7. maj 1998.
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om den generelle gruppefritagelsesforordning.
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statsstøtte med regionalt sigte begrænses i de områder, hvor statsstøtte tildeles til store 
virksomheder. Disse virksomheder bør udelukkes fra støtte i c)-regioner, og deres adgang til 
produktive investeringer i a)-regioner bør begrænses. I henhold til Kommissionens forslag bør 
de produktive investeringer i disse regioner være tilladt for SMV'er, men være begrænset for 
store virksomheder.

Denne beslutning er dog også forbundet med samhørighedspolitikken. I forslaget til 
forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling fra maj 2011 foreslog
Kommissionen en generel udelukkelse af store virksomheder fra de produktive investeringer.
Såvel Europa-Parlamentet som Rådet modsatte sig dog dette forslag og gav i forbindelse med 
de interinstitutionelle forhandlinger udtryk for deres vilje til at give disse virksomheder 
adgang til bestemte investeringsprioriteter og produktive investeringer.

De nye retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte bør afspejle de nuværende fremskridt i 
forhandlingerne om EFRU og den holdning, som begge institutioner har givet udtryk for, 
hvad angår ikke-SMV'ers deltagelse i regionaludviklingen. I henhold til nærhedsprincippet er 
det relevant at overlade til de nationale og subnationale myndigheder at beslutte, hvilke 
virksomheder der kan eller ikke kan tildeles støtte i de områder, der er omfattet af 
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte. Ordføreren mener imidlertid ikke, at 
kriterierne for tildeling af støtte bør baseres på virksomhedens størrelse, men derimod på 
virksomhedens bidrag til regionaludviklingen og beskæftigelsen samt på investeringens 
kvalitet eller projektets bæredygtighed.


