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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om regionalpolitiken som en del av mer omfattande system för statligt stöd
(2013/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 174 och följande i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), i vilka målet om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning fastställs och de finansiella strukturinstrument som ska användas för att 
nå detta mål specificeras,

– med beaktande av artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget, enligt vilken regionalt statligt 
stöd är tillåtligt om dess syfte är att främja den ekonomiska utvecklingen i vissa 
missgynnade områden i EU,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
(COM(2012)0496), i dess lydelse enligt (COM(2013)0146),

– med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2013 om modernisering av det statliga 
stödet1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande nr 2232/2012 av den 1 februari 2013 
Riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål för perioden 2014–2020,

– med beaktande av kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007-20132,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 maj 2012 Modernisering av det 
statliga stödet i EU (COM(2012)0209),

– med beaktande av kommissionens dokument Paper of the services of DG Competition 
containing draft guidelines on regional State aid for 2014-20203,

– med beaktande av domen från Europeiska unionens domstol i de förenade målen T-443/08 
och T-455/08 – Freistaat Sachsen och Land Sachsen-Anhalt respektive Mitteldeutsche 
Flughafen AG och Flughafen Leipzig-Halle GmbH mot Europeiska kommissionen,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2013)0026.
2 OJ C 54, 4.3.2006, p. 13.
3 Bryssel, 2012 (inget datum).



PE510.510v01-00 4/12 PR\933994SV.doc

SV

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2013), och 
av följande skäl:

A. Kommissionen håller på att modernisera det statliga stödet. Syftet med denna 
modernisering är att främja tillväxt, fokusera på viktigare fall samt förenkla, enhetliggöra 
och snabba upp genomförandet av reglerna i fråga.

B. Den rättsliga grunden för de nya förslagen, i enlighet med vad som anges i artikel 109 i 
EUF-fördraget, föreskriver endast att parlamentet ska höras, inte att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska tillämpas.

C. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet avseende det sammanhållningspolitiska 
lagstiftningspaketet rörande EU:s struktur- och investeringsfonder för perioden 2014–
2020 har ännu inte slutförts.

D. I sin vanligaste form utgörs statligt stöd av bidrag och subventioner, skatteavdrag, 
uppskov med skattebetalningar, incitamentbelöningar, mjuka lån, garantier, lån till 
förmånsräntor samt tillskott av eget kapital som beviljas av nationella, regionala och 
lokala myndigheter liksom av organ som kontrolleras av sådana myndigheter.

E. Det finns ett antal regler för statligt stöd och riktlinjer som är tillämpliga på regional, 
sektorspecifik eller horisontell nivå. Samtidigt är det i viss utsträckning upp till 
medlemsstaterna att välja vilken typ av stöd som ska användas.

F. Det statliga stödet bör anpassas bättre till de mål som fastställdes vid Europeiska rådets 
möte i Lissabon i mars 2000. Samtidigt bör det komplettera de mål som ställts upp för 
annan EU-politik, särskilt sammanhållningspolitiken.

G. Hur reglerna för statligt stöd tillämpas och tolkas är dessutom till mycket stor del 
beroende av rättspraxis vid Europeiska unionens domstol.

H. Ett av de allmänna förhandsvillkor som föreskrivs i förslaget till lagstiftningspaket för 
sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 är att det måste finnas en mekanism 
som säkerställer att EU:s statliga stöd genomförs och tillämpas effektivt.

I. Det har inte i efterhand i tillräckligt stor utsträckning utretts hur det statliga stödet och 
kontrollen av detta stöd påverkar medlemsstaterna, regionerna och de lokala 
myndigheterna liksom företag, marknader och ekonomin i stort, vilket påpekas i 
revisionsrättens rapport Garanterar kommissionens förfaranden att kontrollen av statligt 
stöd utförs ändamålsenligt?1.

J. Oro över administrativa bördor är den största huvudvärken för mottagarna när de hanterar 
reglerna för statligt stöd eller för sammanhållningspolitiken.

                                               
1

 Särskild rapport nr 15/2011 från revisionsrätten: Garanterar kommissionens förfaranden att kontrollen av statligt stöd utförs 
ändamålsenligt? 2011.
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Samordning av reglerna för statligt stöd och sammanhållningspolitiken

1. Europaparlamentet anser att det för att främja ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, regional och lokal utveckling, industriell tillväxt och nya arbetstillfällen 
är av central betydelse att man genomför såväl sammanhållningspolitiken som reglerna för 
statliga stödsystem för att stärka lokala och regionala investeringar. Parlamentet är 
emellertid tveksamt till om reglerna för statligt stöd är förenliga med genomförandet av 
EU:s struktur- och investeringsfonder.

2. Europaparlamentet betonar att reglerna för statligt stöd, liksom de 
sammanhållningspolitiska målen, bör leda till en förbättring av situationen i mindre 
utvecklade regioner, och att moderniseringen av det statliga stödet måste återspegla 
sammanhållningens mål i hela EU. Parlamentet anser att moderniseringen av 
konkurrensreglerna måste bygga på kunskaper om vilka konsekvenser dessa regler får på 
regional och lokal nivå.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens målsättning att i samband med 
moderniseringen av det statliga stödet se till att principerna blir tydligare, lättfattligare och 
enklare. Parlamentet anser att dessa principer bör vara både väl samordnade med övrig 
EU-politik och tillräckligt tydliga, förutsebara och flexibla för att tillmötesgå behoven i 
vissa medlemsstater och regioner som konfronteras med kris och stora ekonomiska 
svårigheter. Parlamentet konstaterar på nytt att det statliga stödet spelar en viktig roll för 
att hantera krisen, och uttrycker vissa farhågor för att förslaget, i den lydelse det har 
publicerats för samråd, inte är tillräckligt faktabaserat och att det kommer att strida mot 
målet att göra förenklingar.

Det statliga regionalstödets geografiska täckning under perioden 2014–2020

4. Europaparlamentet anser att zonindelningen i de nya riktlinjerna för statligt stöd för 
regionala ändamål för perioden 2014–2020 (nedan kallade riktlinjerna för statligt 
regionalstöd) inte bör reduceras, och att beslutet att minska stödnivån bör omprövas med 
tanke på den politiska, ekonomiska och sociala situationen i medlemsstaterna. Parlamentet 
påpekar att EU:s ekonomi i en global kontext skulle kunna missgynnas i förhållande till 
tredjeländer som drar fördel av lösare anställningsförhållanden eller lägre kostnader.

5. Europaparlamentet påpekar att nya regler inverkar negativt på investeringarna och 
tillväxten i regionerna i samband med att dessa övergår från kategorin mindre utvecklade 
till kategorin mer utvecklade regioner. Parlamentet är medvetet om att vissa av de 
regioner som är berättigade till statligt stöd enligt det nuvarande systemet inte kommer att 
uppfylla de indelningskriterier som fastställs i de nya riktlinjerna för statligt regionalstöd 
under den kommande planeringsperioden. Parlamentet anser att ett särskilt 
säkerhetssystem borde tas fram för dessa regioner, liknande det som gäller för de regioner 
som betecknas som övergångsregioner enligt sammanhållningspolitiken, för att göra det 
möjligt för att dem att hantera sin nya situation.

6. Europaparlamentet betonar det statliga stödets roll i ekonomier som har drabbats särskilt 
hårt av krisen eller för vilka sammanhållningspolitikens offentliga finansiering kanske är 
den enda investeringskällan. Parlamentet påpekar att den svåra ekonomiska situationen 
inte återspeglas i uppgifterna för perioden 2008–2010, vilka är de uppgifter som 
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kommissionen ska utgå ifrån när den beslutar om vilka regioner som är berättigade till 
statligt stöd. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att genomföra en 
halvtidsöversyn av de regionala kartorna 2016.

De administrativa restriktioner som reglerna för statligt stöd leder till inom ramen för 
sammanhållningspolitiken 

7. Europaparlamentet anser att tillämpningen av reglerna för statligt stöd inom ramen för 
sammanhållningspolitikens program skulle kunna bli bättre om man fokuserade på 
storskaligt stöd, förenklade reglerna, höjde taket för stöd av mindre betydelse samt 
utvidgade de övergripande kategorierna i bemyndigandeförordningen1 och 
tillämpningsområdet för de allmänna gruppundantag som fastställs i den allmänna 
gruppundantagsförordningen2.

8. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att i detalj redogöra för hur man ska 
skilja mellan viktiga och mindre viktiga fall av statligt stöd.

9. Europaparlamentet anser att tillämpningen av reglerna för statligt stöd inom ramen för 
sammanhållningspolitikens program i infrastrukturprojekt som genomförs som en 
vinstdrivande verksamhet, särskilt efter domstolens ovannämnda dom i de förenade målen 
Mitteldeutsche Flughafen och Flughafen Leipzig/Halle mot kommissionen, kan öka de 
administrativa bördorna för lokala och regionala myndigheter och/eller de organ som 
lyder under dem. Parlamentet betonar att genomförandet av dessa projekt kan komma att 
äventyras av de krävande reglerna för finansiell förvaltning, inbegripet återtaganderegeln i 
sammanhållningspolitiken och praxis för ingivande av klagomål inom statsstödsprocessen.

10. Europaparlamentet upprepar sin begäran om ett förtydligande av granskningen av statligt 
stöd som beviljats av medlemsstaterna enligt gruppundantagsförordningen eftersom detta 
kommer att innebära särskilda svårigheter inte bara för små och medelstora företag utan 
också för lokala och regionala myndigheter och deras organ inom ramen för den 
sammanhållningspolitiska planeringsperioden 2014–2020.

11. Europaparlamentet betonar att det allmänna förhandsvillkor för statligt stöd som finns i 
sammanhållningspolitiken kräver att kommissionen agerar mer proaktivt i statsstödsfall, 
särskilt om omfattningen på och tillämpningsområdet för stöd som är undantaget från 
anmälningskravet ökar. Parlamentet stöder revisionsrättens synpunkt att kommissionen 
bättre bör uppmärksamma anmälningsplikten, främja bästa praxis, tillhandahålla riktad 
information om de olika anmälningstyperna och antingen se till att det på kommissionens 
webbplats om konkurrensärenden finns en regelbundet uppdaterad sektion som tar upp 
vanliga frågor eller inrätta en hjälpfunktion som hanterar frågor om tolkningen av 
riktlinjerna.

12. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bättre bör samordna sina åtgärder med 
kommissionen när det gäller kvalitets- och tidsaspekterna av den information de ska 
lämna in och de anmälningar de ska förbereda. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
säkerställa att de förhandsvillkor som enligt sammanhållningspolitiken gäller för det 

                                               
1

 Rådets förordning nr 994/98 av den 7 maj 1998.
2

 Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (800/2008) av den 6 augusti 2008.
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statliga stödet tillämpas korrekt och att se till att reglerna för statligt stöd följs bättre på 
nationell nivå.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt rikta sina 
informationskampanjer om statligt stöd till regionala och lokala organ, eftersom många av 
dessa endast vid ett fåtal tillfällen har beviljat statligt stöd och därför har begränsade 
kunskaper om de regler som gäller. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta detta 
när den bedömer de förhandsvillkor som gäller för statligt stöd i medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet anser att vissa av de nya regler som föreslås i utkastet till riktlinjer för 
statligt regionalstöd för perioden 2014–2020, såsom kontrafaktiska scenarier, tydliga bevis 
för att stödet påverkar valet av investering eller villkoret att projekt inte får inledas innan 
de offentliga myndigheterna har fattat beslut om att bevilja stöd, strider mot den princip 
om förenkling och ”avbyråkratisering” som främjas inom sammanhållningspolitiken och 
annan EU-politik och nationell politik. Kommissionen skulle vilja införa dessa regler 
under den kommande perioden, både för företag som ansöker om stöd och för 
medlemsstaterna och deras regionala och lokala myndigheter. Parlamentet upprepar att 
sådana regler kan komma att leda till att vissa projekt inte får tillgång till investeringsstöd.

Att främja regionernas attraktionskraft genom reglerna för statligt stöd 

15. Europaparlamentet betonar hur viktiga reglerna för statligt stöd för regionala och 
sektorsspecifika ändamål är för att locka utländska direktinvesteringar till EU och dess 
regioner och för att säkerställa att regionerna står sig i den internationella konkurrensen.

16. Europaparlamentet anser att det inte är befogat att utesluta stora företag från reglerna för 
statligt stöd i områden som omfattas av artikel 107.3 c i EUF-fördraget, med tanke på 
deras bidrag till sysselsättningen, de försörjningskedjor de skapar tillsammans med små 
och medelstora företag, deras utbredda engagemang i forskning och utveckling och deras 
roll i den ekonomiska krisen. Parlamentet anser att förekomsten av stora företag ofta är en 
förutsättning för att små och medelstora företag ska bli framgångsrika eftersom dessa 
utnyttjar de kluster som leds av stora företag och deras underleverantörsverksamhet. 
Parlamentet understryker att ett sådant beslut kan leda till att arbetstillfällen går förlorade, 
till att den ekonomiska verksamheten i regionerna avtar samt till att företag söker sig till 
andra regioner inom eller utanför EU.

17. Europaparlamentet anser att frågan om huruvida stora företag är berättigade till statligt 
stöd inte bör avgöras av deras storlek eller av vilken sektor de är verksamma i, utan av det 
antal arbetstillfällen som skulle kunna skapas med hjälp av stödet, kvaliteten på dessa 
arbetstillfällen och projektets hållbarhet. Parlamentet betonar att det enligt 
subsidiaritetsprincipen är medlemsstaterna samt berörda regionala och lokala myndigheter 
som bör besluta vilka specifika projekt som har störst potential att nå målen för 
EU:s politik.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning
Kommissionen inledde diskussionen om det lagstiftningspaket som rör 
sammanhållningspolitiken i juni 2011. Dess fokus ligger på att bidra till en ökning av 
EU:s konkurrenskraft och till Europa 2020-strategin med hjälp av sammanhållningspolitiska 
investeringar, samtidigt som de mindre utvecklade regionerna får hjälp att närma sig 
utvecklingsnivån i de mer utvecklade regionerna. Till följd av de ändringar som infördes via 
Lissabonfördraget omfattas lagstiftning som rör sammanhållningspolitiken av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, vilket gör att parlamentet kan infoga sitt politiska budskap i 
förordningarna. De interinstitutionella diskussionerna har ännu inte avslutats och man söker 
fortfarande en kompromiss i många frågor.

Lagstiftningspaketet avseende sammanhållningspolitiken inför förhandsvillkor för statligt stöd 
som måste uppfyllas av medlemsstaterna. Syftet med förhandsvillkoren är att tillse att 
EU:s lagstiftning om statligt stöd genomförs och tillämpas effektivt inom ramen för 
sammanhållningspolitiken. Villkoren bör tillämpas på alla typer av stöd (inbegripet stöd av 
mindre betydelse, bidrag eller stöd som tillhandahålls via finansiella instrument). 
Kommissionen ska kontrollera att medlemsstaterna följer dessa förhandsvillkor och huruvida 
de nationella förvaltningarna är i stånd att hantera fallen, också i fråga om återbetalning i tid.

I maj 2012 påbörjade kommissionen processen för att modernisera reglerna för statligt stöd 
genom att offentliggöra sitt meddelande om modernisering av det statliga stödet. Denna 
process har tre huvudsakliga mål, nämligen att fokusera på tillväxt på en starkare, dynamisk 
och konkurrenskraftig inre marknad, fokusera på de största fall av statligt stöd som snedvrider 
den inre marknaden och enhetliggöra och snabba upp besluten om statligt stöd. Processen 
följdes av en rad nya förslag till dokument om frågor som rör reglerna för statligt stöd för 
sektorsspecifika ändamål och ett nytt förslag till riktlinjer för reglerna för statligt stöd för 
regionala ändamål. Alla dessa handlingar var tillgängliga för offentligt samråd mellan februari 
och april 2013, och kommissionen förväntas godkänna dem formellt före sommaren.

I det förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd som kommissionen offentliggjorde i början 
av året ingår en rad nya frågor. De viktigaste av dessa är följande:

 Omprövning av zonindelningen i de nya riktlinjerna och minskning till 42 procent av 
det övergripande taket för stödets täckning för områden som är berättigade till stöd.

 Minskning av stödnivån i ”a”-områden.
 Införande av vissa nya administrativa skyldigheter som mottagarna måste fullgöra.
 Uteslutande av stora företag från stöd i ”c”-regioner och begränsning av vinstgivande 

investeringar för dem i ”a”-regioner.

De nya riktlinjerna kommer att kompletteras av ändrade regler för allmänna gruppundantag 
(förväntas vara klara i slutet av 2013), vilka tillsammans med reglerna om stöd av mindre 
betydelse, stöd som beviljas enligt de nuvarande systemen, stöd för projekt som betecknas 
som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med kommissionens beslut om tjänster 
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av allmänt ekonomiskt intresse1 och stöd för vilket förordning 1370/20072 tillämpas skapar en 
grupp av undantag från kravet på förhandsanmälan.

I samband med processen för att modernisera det statliga stödet har parlamentet bara 
möjlighet att bli hört eftersom processen inte omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Europaparlamentet uttryckte farhågor om det demokratiska 
underskottet i den typen av beslutsfattande i sin resolution av den 17 januari 2013 om 
moderniseringen av det statliga stödet. Ur ett regionalt perspektiv belyste resolutionen framför 
allt den viktiga roll som det statliga stödet spelar för medlemsstaterna och regionerna i 
kristider, uppmanade kommissionen att på ett mer proaktivt sätt skilja mellan viktiga och 
mindre viktiga fall och uppmärksammade de 40 procent fall inom ramen för den allmänna 
gruppundantagsförordningen, vilket enligt revisionsrätten är problematiskt.

I december 2012 utfärdade Europeiska unionens domstol en dom i målet Leipzig-Halle. 
Domstolen avgjorde att det finns en koppling mellan utnyttjandet av infrastruktur i 
vinstdrivande syfte och uppförandet av infrastruktur i syfte att senare utnyttja den. Eftersom 
medlemsstaterna ofta har en tendens att betrakta uppförandet av infrastruktur som fallandes 
utanför reglerna för statligt stöd (på grund av att infrastrukturen används för att säkerställa 
tjänster av allmänt intresse) har skyldigheten att anmäla projektet till kommissionen ofta inte 
fullgjorts. Detta borde inte längre inträffa eftersom domstolens dom om offentlig infrastruktur 
har klargjort frågan. Detta kommer emellertid att innebär större press på offentliga 
myndigheter som finansierar uppförandet av offentlig infrastruktur inom ramen för den 
framtida sammanhållningspolitiken och farhågor för att de administrativa bördorna kommer 
att öka för lokala och regionala myndigheter som investerar i sådana projekt.

Med beaktande av ovanstående frågor som är knutna till varandra och som kommer att 
påverka utformningen och genomförandet av sammanhållningspolitiken efter 2014 beslutade 
REGI-utskottet att reagera och utarbeta ett förslag till Europaparlamentets resolution.

Samordning av reglerna för statligt stöd och sammanhållningspolitiken
Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör sammanhållningspolitiken 
koncentrera sig på den ekonomiska, sociala och territoriella situationen i de drabbade och 
mindre utvecklade regionerna3. I fördraget föreskrivs det också att stöd som beviljas för att 
förbättra den strukturella, ekonomiska och sociala situationen i mindre utvecklade regioner är 
förenligt med EU:s inre marknad4. Även om EU:s politik för statligt stöd respektive 
sammanhållningspolitiken har olika bakgrund delar de vissa gemensamma värderingar: att 
hjälpa mindre utvecklade regioner, främja deras utveckling, stödja områden med lägre 
levnadsstandard eller områden som drabbats av arbetslöshet.

EU:s institutioner bör sträva efter att ha en samordnad strategi för båda dessa politikområden. 
Den nuvarande tidsplanen för arbetet med den viktigaste lagstiftningen avseende de 
två politikområdena, liksom de olika godkännandeförfaranden som gäller för dem, gör det 
emellertid omöjligt att ens få till stånd ett partiellt klargörande av hur de två områdena 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC1129(02):SV:NOT
2 Förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg.
3 Artikel 174 i EUF-fördraget.
4 Artikel 107 i EUF-fördraget.
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interagerar. Reglerna för statligt stöd, eller riktlinjerna för statligt regionalstöd som är särskilt 
viktiga för den regionala utvecklingen, kommer sannolikt att antas av kommissionen innan 
man har avslutat de interinstitutionella förhandlingarna om lagstiftningspaketet avseende 
sammanhållningspolitiken. Detta skulle i själva verket kunna leda till att olika 
tillvägagångssätt tillämpas inom respektive politikområde och till att det inte görs tillräckligt 
för att säkerställa tydliga, förutsebara och flexibla regler som är förenliga med 
sammanhållningspolitiken.

Det statliga regionalstödets geografiska täckning under perioden 2014–2020
En av de viktigaste aspekter som införs genom de nya riktlinjerna för statligt regionalstöd är 
ett nytt tak för geografisk täckning för de nya reglerna för statligt stöd samt lägre stödnivåer i 
”a”-regioner. Föredraganden ifrågasätter detta eftersom det inom EU finns vissa faktorer som 
talar för att ett sådant beslut inte bör fattas just nu.

Det första argumentet är krisen och de offentliga investeringarnas roll i samband med 
ekonomiska svårigheter i medlemsstaterna. Den roll som beviljandet av statligt stöd spelar i 
detta läge är avgörande för regional utveckling och får inte underskattas. Enligt 
revisionsrätten ”[låg] det statliga stödet till industrin och tjänstesektorn (med undantag av 
järnvägar, annan transport, jordbruk och fiske) […] på omkring 0,5 % av BNP i EU-27 fram 
till finanskrisens utbrott under det andra halvåret 2008, men steg till 3,5 % av BNP eller 
410 miljarder euro 2009, vilket är den högsta nivån sedan kommissionen påbörjade sina 
undersökningar av statligt stöd 1990”1. Det är uppenbart att beviljandet av statligt stöd och 
incitament hjälper vissa medlemsstater och deras regioner att komma tillrätta med sin 
ekonomiska situation och bidrar till tillväxt och arbetstillfällen.

Det är dock inte bara argumentet om kris i medlemsstaterna som visar på att moderniseringen 
av det statliga stödet måste genomföras försiktigt och återspegla verkligheten. Det finns också 
andra aspekter, t.ex. EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden jämfört med 
tredjeländer som drar nytta av lösare anställningsformer eller lägre kostnader, eller det 
politiska och sociala läget i medlemsstaterna. Sammantaget bör dessa argument vara 
tillräckliga för att man ska överge den tanke man från början hade om att minska den 
geografiska täckningen i de nya riktlinjerna för statligt regionalstöd eller sänka stödnivån i 
regionerna. Moderniseringen måste beakta de faktiska förhållandena i medlemsstaterna och 
regionerna, vilket är möjligt om man förstår vilka konsekvenser de nya reglerna får på 
regional och lokal nivå.

Även fallet med regioner som hamnar utanför regionalstödskartorna är mycket besvärligt. Det 
skulle vara orättvist att inte hjälpa dessa regioner via någon sorts särskilt skyddsnät liknande 
det som gäller för regioner som enligt sammanhållningspolitiken betecknas som 
övergångsregioner och det skulle kunna göra det svårare för dem att nå målen i Europa 2020. 
En lösning vore till exempel att alla nuvarande ”a”-områden behandlades som ”c”-områden, 
oberoende av hur deras ekonomiska situation ser ut enligt officiell statistik.

                                               
1 Särskild rapport nr 15/2011 från revisionsrätten: Garanterar kommissionens förfaranden att kontrollen av statligt stöd utförs 
ändamålsenligt? 2011.
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De administrativa restriktioner som reglerna för statligt stöd leder till inom ramen för 
sammanhållningspolitiken 
För att det ska bli lättare att effektivt tillämpa reglerna för statligt stöd inom ramen för
sammanhållningspolitiken är det viktigt att moderniseringen av det statliga stödet fokuserar på 
storskaligt stöd och på regelförenkling. Detta skulle kunna ske genom att taket för stöd av 
mindre betydelse höjs eller genom att de horisontella kategorierna i 
bemyndigandeförordningen1 liksom tillämpningsområdet för reglerna om gruppundantag i 
den allmänna gruppundantagsförordningen2 utvidgas.

Detta kräver också att kommissionen och medlemsstaterna bättre tillämpar reglerna om 
undantag. Kommissionen bör tydliggöra vilka kriterier som är tillämpliga på viktiga och 
mindre viktiga fall och medlemsstaterna bör i tid tillhandahålla fullständig information när de 
får en förfrågan från mottagare avseende ett enskilt fall. Föredraganden anser att 
kommissionen bör agera mer proaktivt så att kännedomen om statligt stöd ökar, särskilt när 
det gäller lokala och regionala myndigheter som endast sällan beviljar statligt stöd.

Efter domstolens dom i de förenade målen Mitteldeutsche Flughafen och Flughafen 
Leipzig/Halle mot kommissionen förväntar sig medlemsstaterna och lokala och regionala 
myndigheter en ökning av administrationen och byråkratin i samband med hanteringen av 
statsstödprojekt inom ramen för sammanhållningspolitiken. Detta är särskilt relevant för 
projekt som är inriktade på mer omfattande infrastruktur, om denna är avsedd att utnyttjas för 
framtida ekonomisk verksamhet.

I revisionsrättens rapport uppmärksammas det att det preliminära granskningsförfarandet och 
anmälningsförfarandet tar lång tid. I 40 procent av fallen tar det över sex månader att nå ett 
beslut. Kommissionen utnyttjar ofta sin rätt att begära klargörande uppgifter från 
medlemsstaterna, som ofta lämnar in de begärda uppgifterna kort innan den fastställda 
tidsfristen löper ut. Eftersom medlemsstaterna i många fall inte svarar i tid och begär att få 
förlängd tidsfrist blir processen outhärdligt lång. Detsamma gäller för det formella 
granskningsförfarandet – klagomålsförfarandet är mycket långdraget och inte tillräckligt 
öppet. Med beaktande av detta kan lokala och regionala myndigheter ha svårt att följa de 
strikta finansiella förvaltningsreglerna, inbegripet sammanhållningspolitikens 
återtaganderegel.

Avsikten att förenkla genomförandet av sammanhållningspolitiken liksom annan EU-politik 
kommer på skam med de nya reglerna för statligt stöd. Större behov av förhandsanmälningar 
eller anmälningar också i samband med infrastrukturprojekt som faller inom ramen för Eruf 
eller Sammanhållningsfonden kommer att öka projektbyråkratin. I och med reglerna för det 
statliga regionalstödet kommer administrationen att öka även för företagen, bl.a. genom att det 
införs sådant som kontrafaktiska scenarier, tydliga bevis för att stödet påverkar valet av 
investering eller villkoret att projekt inte får inledas innan de offentliga myndigheterna har 
beslutat om att bevilja stöd. Eftersom förfarandena redan är långdragna och medlemsstaterna 
själva ofta saknar kunskaper om vad det är de ska bedöma och hur bedömningen ska ske, kan 
detta i själva verket leda till att vissa projekt inte längre får investeringsstöd.

                                               
1 Rådets förordning nr 994/98 av den 7 maj 1998.
2 Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (800/2008) av den 6 augusti 2008.
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Att främja regionernas attraktionskraft genom reglerna för statligt stöd 
Möjligheten för medlemsstaterna att erbjuda stöd, i form av antingen bidrag, skatteavdrag, 
incitamentbelöningar, lån eller garantier, gör ofta att de berörda regionerna upplevs som mer 
attraktiva för utländska direktinvesteringar. Enligt förslaget till riktlinjer för statligt 
regionalstöd bör emellertid möjligheterna att bevilja stöd för stora företag i områden som är 
berättigade till stöd vara begränsade. Detta innebär att stora företag i ”c”-regioner ställs 
utanför stödet och att vinstgivande investeringar i ”a”-regioner begränsas. Enligt 
kommissionens förslag ska vinstgivande investeringar i dessa regioner vara tillåtna för små 
och medelstora företag och begränsas för stora företag.

Detta beslut är dock också knutet till sammanhållningspolitiken. I förslaget till förordning om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden från maj 2011 föreslog kommissionen att stora 
företag som allmän regel skulle uteslutas från vinstgivande investeringar. Både 
Europaparlamentet och rådet var dock emot detta, och under de interinstitutionella 
förhandlingarna meddelade de att de var villiga att öppna vissa investeringsprioriteringar även 
för dessa företag och deras vinstgivande investeringar.

De nya riktlinjerna för statligt regionalstöd bör spegla de framsteg som görs i förhandlingarna 
om Eruf och budskapet från de två institutionerna när det gäller deras syn på bidraget till den 
regionala utvecklingen från andra företag än små och medelstora företag. Det är fullt relevant 
att beslutet om vilka företag som ska beviljas stöd i områden som omfattas av riktlinjerna för 
statligt regionalstöd ska fattas på nationell eller på regional eller lokal nivå, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. Föredraganden anser dock även att kriteriet för huruvida stöd ska 
beviljas inte ska vara ett företags storlek, utan dess bidrag till den regionala utvecklingen, 
sysselsättningen, investeringens kvalitet och projektets hållbarhet.


