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REGIONKOMMITTÉN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE

med beaktande av

Europaparlamentets beslut av den 21 april 2005 att i enlighet med artikel 265 i EG-fördraget höra 
kommittén om "Översynen av riktlinjerna för nationellt regionalstöd",

ordförandens beslut av den 19 maj 2005 att ge utskottet för territoriell sammanhållningspolitik i 
uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet,

det icke-officiella samrådsdokumentet från Europeiska kommissionens GD Konkurrens om översynen 
av riktlinjerna för regionalstöd,

Europeiska kommissionens meddelande om tredje rapporten om ekonomisk och social samman-
hållning (KOM(2004) 107 slutlig),

förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004) 492 slutlig –
2004/0163 AVC) och de andra förslagen till förordningar om Sammanhållningsfonden 
(KOM(2004) 494 slutlig – 2004/0166 AVC), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
(KOM(2004) 495 slutlig – 2004/0167 COD),

kommitténs yttrande om "Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning"
(CdR 120/2004 fin)1,

kommitténs yttrande om "Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och budgetmedel i ett 
utvidgat EU 2007–2013" (CdR 162/2004 fin),

slutsatserna från Europeiska rådets toppmöten i Barcelona och Göteborg, där medlemsstaterna nådde 
en kompromiss om att minska nivån på det statliga stödet i Europeiska unionen och att rikta stödet 
mot områden av gemensamt intresse, bland annat ekonomisk och social sammanhållning,

kommitténs utkast till yttrande (CdR 77/2005 rév. 1) som antogs den 29 april 2005 av utskottet för 
territoriell sammanhållningspolitik (föredragande Vicente Alvarez Areces, regionpresident i Asturien          
(ES–PSE)),

  
1 EUT C 318, 22.12.2004, s. 1.
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och av följande skäl:

1) I artikel 158 i EG-fördraget definieras sammanhållningsmålet: "För att främja en harmonisk 
utveckling inom hela gemenskapen skall denna utveckla och fullfölja sin verksamhet för att 
stärka sin ekonomiska och sociala sammanhållning." I och med artikel III-220 i fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa utökas målet med en territoriell dimension.

2) Även om statligt stöd enligt bestämmelserna i EG-fördraget vanligen anses snedvrida 
konkurrensen2, kan regionalstöd motiveras när det begränsas till vissa bestämda regioner och 
särskilt syftar till att skapa utveckling i dessa regioner3.

3) Ett regelverk för nationellt regionalstöd kan vara av avgörande betydelse för omfördelningen 
av inkomster och välstånd inom EU som en del av det europeiska ekonomiska och sociala 
projektet, och kan därigenom bidra till att lägga en starkare grund för en stabil ekonomisk 
tillväxt.

4) Regionalstöd är en av de faktorer som påverkar investeringslokaliseringar, och utlokalisering 
växer sig allt starkare på den europeiska inre marknaden och även globalt. Stöd från de 
offentliga myndigheterna via statligt stöd måste betraktas från två håll, dvs. både i en 
europeisk kontext och mot bakgrund av globaliseringen. 

5) Regionalstöd kan utgöra ett användbart styrmedel för att uppnå Lissabonstrategins mål, bidra 
till balanserad utveckling av industripolitiken i EU som helhet och uppnå hållbar tillväxt med 
skapande av högkvalificerade arbetstillfällen.

Mot bakgrund av ovanstående antog Regionkommittén följande yttrande vid sin 
60:e plenarsession den 6–7 juli 2005 (sammanträdet den 7 juli):

*

*          *

I. Regionkommitténs synpunkter

1. Allmänna kommentarer

1.1 När det gäller överensstämmelsen med de mål för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 158 i EG-fördraget anser Regionkommittén att nationellt 
regionalstöd är ett styrmedel som kan användas av de offentliga myndigheterna vid 

  
2 Artikel 87 i EG-fördraget.

3 Riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål (98/C 74/06), EGT C 74, 10.3.98.
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utformningen av deras ekonomiska politik och företagspolitik. Det bör ske en samordning av 
de befogenheter som dessa myndigheter har tillerkänts på det här området i syfte att undvika 
ökad obalans mellan länder och regioner.

1.2 Kommittén anser att målinriktat statligt stöd bör ha tre tydliga mål, nämligen

a. att neutralisera marknadsmisslyckanden, utan att samtidigt snedvrida konkurrensen,

b. att bidra till minskad obalans mellan olika områden,

c. att öka företagens och områdenas konkurrenskraft.

Regionalstöd har enligt de undersökningar som Europeiska kommissionen har tillgång till visat sig 
vara effektivt för att uppnå de två förstnämnda målen, men det tredje målet kan komma att kräva ett 
mer selektivt stöd, t.ex. övergripande stöd (FoU, miljö, utbildning, sysselsättning, små och medelstora 
företag, osv.). Alla dessa stödformer bör emellertid samordnas när det gäller syfte och genomförande, 
och bör inriktas mot att uppnå sammanhållningsmålen i EU som helhet.

1.3 Kommittén anser att allt stöd som ges till ett visst område bör ingå i en strategisk regional 
utvecklingsplan, där de projekt som klart främjar regional utveckling ges högre prioritet. 
Detta stöd kan tillsammans med andra ekonomiska och näringslivsrelaterade faktorer få 
effekter när det gäller företagslokaliseringar och ökad regional konkurrenskraft.

1.4 Vi anser att sammanhållningspolitiken har nått positiva resultat under senare år och att 
riktlinjerna för nationellt regionalstöd tillsammans med riktlinjerna för multisektoriellt stöd 
till större investeringsprojekt har bidragit till att uppnå målen för EU:s regionalpolitik. 
Europeiska kommissionens roll vid kontrollen av det stöd som delas ut av statliga 
myndigheter är därför mycket viktig för regioner som släpar efter i utvecklingen. 

1.5 Vi menar också att man för att uppnå en balanserad utveckling i EU:s olika regioner bör 
beakta att dessa kan delas upp i två grupper beroende på vilket av de två viktigaste problemen 
de står inför:

− Regioner som har särskilda svårigheter att skapa ekonomisk utveckling och uppnå 
konvergensmålen på europeisk nivå.

− Regioner som har större inkomster och högre välstånd än de ovannämnda regionerna och 
som måste öka sin konkurrenskraft både i förhållande till mer konkurrenskraftiga 
regioner i Europa och på global nivå.
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a) Bedömning av det statliga stödet under senare år

1.6 Kommittén noterar att olika undersökningar har visat att stödvolymen under senare år har 
tenderat att minska i mindre utvecklade regioner, medan mer konkurrenskraftiga regioner 
ökar sitt stöd till det egna näringslivet genom utvecklingen av olika system för statligt stöd på 
grundval av olika undantag som anges i EG-fördraget. Detta får oönskade effekter, t.ex. en 
påtaglig försvagning av regionalstödets effektivitet och en ökning av de totala offentliga 
utgifterna för statligt stöd på gemenskapsnivå.

b) Regler

1.7 Regionkommittén stöder följande allmänna principer som kommissionen antagit i fråga om 
reformeringen av riktlinjerna för nationellt regionalstöd:

– Inriktning på de fattigaste regionerna (i EU-25),

– Regionernas konkurrenskraft, i enlighet med Lissabonprocessen som fått nytt liv,

– Kontinuitet och en mjuk övergång från det befintliga till det nya regelverket.

Kommittén vill även stödja följande princip:

– Komplementaritet i förhållande till de framtida strukturfondsprogrammen.

1.8 Regionkommittén anser att riktlinjerna för regionalstöd utgör ett regelverk för samordning av 
andra regler om övergripande och sektorsinriktat stöd och att de kan tjäna som utgångspunkt 
när man skall försöka lösa de problem som ofta uppstår vid tillämpningen av reglerna om 
statligt stöd. En översyn av övriga statliga stödinstrument bör göras med utgångspunkt i 
antagandet att sammanhållningsmålet skall uppnås samtidigt som det statliga stödet på 
gemenskapsnivå sänks rent generellt, i enlighet med Europeiska rådets slutsatser i Stockholm 
och Barcelona.

1.9 Vi anser att kommissionens förslag att inarbeta de nya riktlinjerna för regionalstöd i en 
förordning om undantag från informationsskyldigheten skulle kunna leda till tydligare och 
enklare regler om statligt stöd. Vi rekommenderar dock att de nya reglerna skall innebära 
tydliga kriterier, krav och begränsningar när det gäller investeringar som kan fonderas.

1.10 Kommittén menar att förslaget att inarbeta EU:s riktlinjer om multisektoriellt stöd till större 
investeringsprojekt i riktlinjerna om regionalstöd skulle kunna bidra till att förenkla de 
gällande reglerna.
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c) Nya tröskelvärden som anges i kommissionens förslag

1.11 Regionkommittén riktar uppmärksamheten på kommissionens förslag till högsta stödnivåer, 
vilket bygger på medlemsstaternas åtaganden vid Europeiska rådets möten i Stockholm och 
Barcelona. Vi menar emellertid att det förslag till generell minskning av de högsta 
stödnivåerna som kommissionen lägger fram i sina samrådsdokument eventuellt – och särskilt 
i vissa regioner – inte är förenligt med de ambitiösa målen inom Lissabonstrategin och med 
de nödvändiga satsningarna på ökad sammanhållning till följd av utvidgningen. Målet att 
minska den totala stödnivån skulle kunna uppnås på ett sätt som i högre grad överensstämmer 
med det europeiska politiska projektet genom en omorientering av stöd i riktning mot mer 
selektiva övergripande kriterier eller kriterier för sammanhållning, vilka fastställts vid olika 
möten i Europeiska rådet.

1.12 Vi anser att minskningen av de högsta stödnivåerna bör ske gradvis och beakta olika kriterier 
när det gäller effekter på den regionala ekonomiska utvecklingen.

1.13 Kommissionen borde utforma övergångsåtgärder för nationellt regionalstöd, vilka är i linje 
med regionernas nya ekonomiska situation och de nya målen för EU:s samman-
hållningspolitik. Därigenom skulle de regioner som går över från en status till en annan få en 
gradvis minskning av stödet, vilket skulle göra att förlusten av rätten till statligt stöd som ett 
styrmedel i den regionala utvecklingspolitiken inte skulle drabba dem lika hårt.

1.14 Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kan endast uppnås om olika situationer 
behandlas på olika sätt. I detta sammanhang skulle regionalstödet kunna bidra till att ge 
kompensation för de ogynnsamma förhållanden som råder i vissa områden i Europa.

Indikatorer:

1.15 Regionkommittén framhåller att kommissionen bibehåller den klassifikation av regioner som 
anges i artikel 87.3 a i EG-fördraget, på basis av bruttonationalprodukten som ett sätt att 
harmonisera kriterier och stödområdeskartor med de kriterier som gäller för stöd inom ramen 
för strukturfonderna.

1.16 Vi anser att regioner som inte erhåller stöd bör klassificeras i enlighet med sin 
konkurrenskraft. För att avgöra regionernas konkurrenskraft skulle andra indikatorer än 
BNP kunna användas. I detta hänseende föreslås även att den regionala 
sysselsättningsgraden inkluderas, vilket förmodligen skulle ligga mer i linje med artikel 
87 i EG-fördraget, i bokstavlig bemärkelse, och målen för gemenskapens 
sammanhållningspolitik. Det bör också framhållas att sysselsättningsgraden är den faktor 
som anges som mål i Lissabonöverenskommelsen. Kommissionen bör överväga att 
tillämpa andra indikatorer, exempelvis arbetslösheten, befolkningens åldrande och FoU-
kapaciteten.
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Netto- respektive bruttobidrag:

1.17 Regionkommittén anser att kommissionens förslag att basera det högsta tillåtna 
stödbeloppet på bruttobidrag (till skillnad från tidigare perioder då de olika 
skattesystemen beaktades via metoden med nettobidragsekvivalenter), i stället för att 
minska den totala stödvolymen, vilket kommissionen påstår, kommer att öka 
skillnaderna mellan det stöd som kan ges till olika företag, eftersom hänsyn inte tas till 
sammanhållningskriterierna utan till skattesystemen i olika länder. Det bör noteras att 
skattetrycket varierar avsevärt mellan EU:s 25 medlemsstater. 

1.18 Vi anser att förenkling inte är ett tillräckligt skäl att avskaffa beräkningen av netto-
bidragsekvivalenter. Denna kalkyl erhålls genom att tillämpa en formel som ofta har använts 
under den innevarande programperioden och som inte på något avgörande sätt försvårar 
stödtilldelningsförfarandet. Dessutom bör metoden med nettobidragsekvivalenter användas 
för att beräkna det statliga stödets verkliga effekt på den regionala utvecklingen.

2. Områden som skulle kunna omfattas av undantaget i EG-fördragets artikel 87.3 a

2.1 Regionkommittén noterar att kommissionen föreslår en minskning av de maximala 
stödnivåerna och en differentiering på basis av tre BNP per capita-kategorier, med en extra 
tilldelning till små och medelstora företag. Vi föreslår att denna bestämmelse ses över så att 
den totala minskningen av det statliga stödet kan uppnås genom att stöd ges i enlighet med 
mer selektiva (övergripande och sammanhållningsrelaterade) kriterier, snarare än genom 
sänkta maximitak.

2.2 Kommittén föreslår att man gör en särskild undersökning av dessa förhållanden. 

2.3 Regionkommittén lovordar kommissionen för att man gett de yttersta randområdena en 
särställning, i linje med bestämmelserna i det konstitutionella fördraget, och att stöd till dem 
kan beviljas enligt artikel 87.3 a.

2.4 Regionkommittén konstaterar dock att kommissionen inte tagit särskild hänsyn till situationen 
i regioner vars strukturella förutsättningar försvårar deras utveckling, t. ex. öregioner, 
bergsregioner, regioner med låg befolkningstäthet, landsbygdsområden, gränsregioner eller 
regioner som påverkats negativt av strukturomvandlingen.
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2.5 De regioner som drabbas av den statistiska effekten bör omfattas av artikel 87.3 a under 
programperiodens löptid4. Konvergensmålet i kommissionens nya sammanhållningspolitik rör 
mindre utvecklade stater och regioner, inbegripet regioner som drabbas av den statistiska 
effekten.

2.6 Vi menar att tröskelvärdet på 75 % av BNP per capita bör avskaffas när det gäller statligt stöd 
för regioner som drabbas av den statistiska effekten, i enlighet med artikel 5 i förslaget till 
förordning om allmänna bestämmelser om strukturfonderna. På så sätt skulle det råda 
fullständig överensstämmelse mellan konvergensmålet, som tas upp i kommissionens 
lagstiftningsförslag, och de olika regionalstöden. Den enda skillnaden mellan de regioner som 
påverkas av den statistiska effekten och andra regioner som omfattas av konvergensmålet 
skulle vara att de förstnämnda får mindre stöd, till följd av att de strukturfondsmedel de 
omfattas av minskar.

2.7 Motsatsen skulle innebära att dessa regioner missgynnades. När regioner omfattas av artikel 
87.3 a ger detta nämligen en effekt som inte enbart begränsas till det procentuella taket i 
enlighet med nu gällande lagstiftning om statsstöd, något som behandlas nedan i punkt 2.12. 
Problem skulle även uppstå vid utformningen av strukturfondsåtgärder under konvergens-
målet, i och med att regioner med stödsystem som skyddas av andra bestämmelser än 
artikel 87 i fördraget skulle komma att omfattas. 

a) Extra tilldelning till vissa regioner

2.8 Regionkommittén anser att extra tilldelning även skulle kunna komma i fråga när det gäller 
andra regioner som har naturbetingade, geografiska eller demografiska nackdelar:

− Landsbygdsområden.

− Områden som påverkas av strukturomvandlingar.

− Regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, 
t.ex.

• de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet,

• öregioner,

• gränsregioner,

• bergsregioner.

  
4 Se kommitténs påpekande i yttrandet om tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning (CdR 120/2004 fin).
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b) Driftsstöd

2.9 Kommittén påpekar att det i de gällande riktlinjerna för regionalstöd sägs följande: 
"I undantagsfall kan dessa stöd visa sig otillräckliga för att ge upphov till en regional 
utvecklingsprocess, eftersom de strukturella handikappen i det berörda området är alltför 
stora. Endast i sådana fall kan regionalstöden kompletteras med driftsstöd"5.

2.10 Vi vill erinra om att de omständigheter som måste bedömas för att fastställa huruvida 
de strukturella handikappen är "alltför stora" anges i det konstitutionella fördragets artikel 
III-220.

2.11 Vi noterar att i förslaget till nya riktlinjer för regionalstöd undantas de yttersta randområdena 
och regioner med låg befolkningstäthet från det generella förbudet mot driftsstöd. Man 
nämner dock inte några andra tydliga strukturella handikapp, t.ex. de som öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner lider av. När det gäller regioner med permanenta nackdelar 
vore det rimligt att inte kräva att driftsstödet skall vara gradvis minskande och tillfälligt.

c) Andra konsekvenser för regioner som inte längre faller under artikel 87.3 a

2.12 Regionkommittén betonar att när regioner inte längre faller under artikel 87.3 a så kommer 
inte bara stödandelen att minska. Även den procentuella tilldelningen av extra stöd kommer 
att försvinna i olika sektorsövergripande och sektorsspecifika sammanhang, och undantag 
från vissa förbud eller begränsningar kommer att försvinna, t.ex. driftsstöd, stöd till företag i 
svårigheter, individuellt stöd, osv.

2.13 Vi uppmanar kommissionen att undersöka om regioner med naturbetingade, strukturella eller 
demografiska nackdelar som inte längre faller under artikel 87.3 a skulle kunna dra fördel av 
den förmånligare behandling som beviljas sådana regioner.

3. Områden som skulle kunna omfattas av undantaget i EG-fördragets artikel 87.3 c

3.1 Regionkommittén välkomnar att kommissionen är villig att justera procentandelen invånare i 
regioner som faller under artikel 87.3 c genom att inbegripa alla de regioner som inte längre 
omfattas av artikel 87.3 a. Vi anser dock att regioner som drabbas av den statistiska effekten 
av utvidgningen i allt väsentligt bör omfattas av artikel 87.3 a och därför inte bör ingå i detta 
avsnitt.

3.2 Vi vill upprepa ReK:s begäran i yttrandet om den tredje sammanhållningsrapporten där det 
framhålls att regioner som berörs av naturliga effekter (regioner som på grund av ekonomisk 
tillväxt inte längre omfattas av artikel 87.3 a) bör "övergå från att omfattas av artikel 87.3 a 
till att omfattas av artikel 87.3 c under stödperioden". Vid denna övergång bör stödets 

  
5 Riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål (98/C 74/06), punkt 5 i Inledning.
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omfattning och gradvisa förändring vara anpassat till det stöd som planeras för de regioner 
som berörs av den statistiska effekten.

3.3 Kommittén anser att bland de regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 c (regioner 
som tidigare föll under artikel 87.3 a) bör följande specialfall beaktas:

− Regioner som av ekonomiska skäl inte längre faller under artikel 87.3 a när den 
övergångsperiod som nämns i punkt 3.2 är avslutad. 

− Regioner som – förutom att de inte längre omfattas av artikel 87.3 a – är

− områden med låg befolkningstäthet,

− öar, gränsområden eller bergsområden,

− landsbygdsområden och områden som berörs av industriell omvandling.

3.4 Vi anser att dessa regioner bör kunna dra fördel av den extra tilldelningen över den högsta 
nivån för generellt stöd.

3.5 Vi vill också att territorier som drabbas av allvarlig ekonomisk kris tillfälligt skall ha rätt till 
stöd enligt artikel 87.3 c. Detta skulle gälla i situationer som präglas av omfattande 
omstrukturering (t.ex. ett stort företag som lägger ned verksamheten, med förlust av ett stort 
antal arbetstillfällen).

3.6 Vi vill dessutom att regioner som drabbats av något av de ovan angivna handikappen, med en 
BNP per capita som inte överstiger 100 % eller med en onormalt låg sysselsättningsgrad, 
tillfälligt skall ha rätt till stöd enligt artikel 87.3 c. Kommissionen bör regelbundet se över de 
ekonomiska indikatorerna för att bedöma om regioner som erhåller stöd enligt riktlinjerna för 
regionalstöd verkligen är stödberättigade, med beaktande av den ekonomiska tillväxten och 
arbetslöshetsgraden.

3.7 Kommittén begär att regioner med låg befolkningstäthet, t.ex. öar, som inte omfattas av 
artikel 87.3 a skall falla under artikel 87.3 c och få transportstöd som inte är tillfälligt eller 
minskande.

3.8 Kommittén anser att de olika problemen i varje region bör utvärderas mot bakgrund av olika 
kriterier i syfte att mäta regionens konkurrenskraft och ekonomiska utvecklingspotential, och 
att det bör finnas en viss flexibilitet vid utdelning av statligt stöd i enlighet med dessa 
kriterier.



- 10 -

CdR 77/2005 fin  EN-ES/GG-GSA-CT-Sv/HK/mp

4. Områden som omfattas av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

4.1 Regionkommittén välkomnar kommissionens beslut att välja en tematisk metod i stället för en 
som bygger på utvalda geografiska områden, för att se till att konkurrenspolitiken och 
regionalpolitiken överensstämmer med de mål som sattes upp i Lissabon och Göteborg.

4.2 När det gäller den bestämmelse som innebär att regioner för vilka artiklarna 87.3 a och 87.3 c 
inte längre skall gälla kan ha rätt till övergripande stöd i linje med de mål som 
Europeiska rådet satt upp vid sina möten på senare tid, vill vi påminna om att den ekonomiska 
situationen och de geografiska skillnaderna kanske måste beaktas om man vill kunna uppnå 
de regionalpolitiska målen.

4.3 ReK föreslår därför att regionerna klassificeras i enlighet med sin konkurrenskraftsnivå, så att 
det övergripande stödet kan anpassas efter de olika nivåerna.

4.4 Vi anser att kriterierna för geografisk klassificering av regioner som inte erhåller stöd bör 
ingå i de nya riktlinjerna för regionalstöd, i syfte att uppnå verklig överensstämmelse mellan 
konkurrenspolitiken och regionalpolitiken, och att de övergripande ramarna bör lämna 
utrymme för en mer gynnsam behandling av regioner med lägre konkurrenskraftsnivå, 
baserad på den klassificering som anges i riktlinjerna för regionalstöd. Denna mer gynn-
samma behandling skulle kunna omfatta extra tilldelning utöver de högsta stödnivåer som 
anges i de övergripande ramarna.

4.5 Vi vill uppmärksamma kommissionen på att den enda procentuella ökningen som beaktades i 
dess senaste förslag till högsta nivåer för regionalstöd rörde små och medelstora företag i icke 
stödberättigade regioner. Detta skall jämföras med den avsevärda minskning som planeras för 
vissa stödberättigade områden (särskilt de som påverkas av statistiska och naturliga effekter). 

4.6 Kommittén anser att de sammanhållningspolitiska mål som anges i fördraget måste behandlas 
olika beroende på vilken situation och vilka problem som faktiskt föreligger. Vi uppmanar 
kommissionen att fastställa hur de olika regionerna skall behandlas beroende på 
utvecklingsnivå och konkurrenskraft. 

4.7 Vi vill framhålla det fall då regioner som inte erhåller stöd gränsar till en annan, 
stödberättigad region. Vi vill att man i sådana fall, vid sidan av att fastställa högsta tillåtna 
skillnader i stödandelar mellan regioner som gränsar till varandra, skall beakta andra 
parametrar vid jämförelser av regionernas ekonomiska kapacitet och konkurrenskraft. Detta 
skulle förhindra situationer som är oförsvarliga mot bakgrund av den europeiska 
sammanhållningspolitiken. 
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4.8 Vi vill att det införs ett tak för totalt statligt stöd som är avhängigt av den regionala 
konkurrenskraftsnivån. Detta tak skulle kunna beräknas i förhållande till BNP per capita eller 
till folkmängden.

5. Regionalstöd och övergripande ramar

5.1 Regionkommittén anser att det övergripande stödet (FoU, miljö, sysselsättning, utbildning, 
små och medelstora företag osv.) bör sättas in, särskilt i regioner med lägre ekonomisk 
utvecklingsnivå och svagare konkurrenskraft, i syfte att uppfylla de strategiska mål som sattes 
upp vid toppmötena i Lissabon och Göteborg. Särskild tonvikt bör därför läggas på att 
samordna de olika reglerna för regionalstöd och övergripande stöd. 

5.2 Vi anser att både stödberättigade regioner och sådana som inte erhåller stöd bör kunna erhålla 
extra tilldelning över de högsta stödnivåer som anges i de olika regelverken för övergripande 
stöd. Denna extra tilldelning skall vara både nivåanpassad och ligga i linje med de olika 
regionala förhållandena, och den skall särskilt fokusera på och medge större flexibilitet för 
centrumen för teknisk innovation.

5.3 Vi menar att försumbart stöd, lågnivåstöd och stöd med begränsad effekt på handeln inom EU 
inte på egen hand kan motverka låga utvecklingsnivåer i en viss region. Tvärtom kan denna 
typ av stöd användas i högre grad i länder eller regioner med större ekonomisk kapacitet och 
därför med högre välfärdsindikatorer. 

5.4 Kommittén föreslår därför att Europeiska kommissionen analyserar och beaktar effekterna av 
denna typ av stöd på regional utveckling.

6. Sektorsstöd och regional utveckling

6.1 Regionkommittén framhåller att stöd som ges inom vissa sektorer påverkar den ekonomiska 
utvecklingen i regionerna särskilt starkt. Detta gäller exempelvis stöd inom transportsektorn. 
Vi vill rikta uppmärksamheten mot lågprisflyg och sjöfart, som kan bidra till att stärka 
utvecklingen i regioner med stora ekonomiska problem, som ofta beror på geografiska hinder.

6.2 Kommittén föreslår att särskilda satsningar görs på detta område i syfte att effektivt samordna 
allt stöd som påverkar den regionala utvecklingen, så att en gynnsam behandling av 
sektorsstöd i mindre utvecklade, mindre konkurrenskraftiga regioner kan garanteras.

6.3 Kommittén välkomnar Europeiska kommissionens ansträngningar att utforma ett regelverk 
för statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. För regioner som släpar efter i 
utvecklingen och för regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller geografiska 
nackdelar borde det även finnas ett mer gynnsamt regelverk när det gäller utveckling av 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt en klar och fullständig ram för de tjänster som 
skall anses ha ekonomisk betydelse till skillnad från dem som anses mindre viktiga.
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6.4 Undantaget från skyldigheten att informera om ersättning för tillhandahållande av offentliga 
tjänster bör utvidgas till att omfatta tjänster i allmänhetens intresse som motsvarar de 
offentliga myndigheternas viktigaste funktioner, bl.a. när det gäller subventionerat boende, 
offentliga sjukhus, utbildning och tjänster i allmänhetens intresse. Kommissionen bör höja 
gränsen för informationsskyldigheten. Informationen bör lämnas i efterhand. Då skulle inte 
detta formella förfarande få negativa följder för tillhandahållandet av de nödvändiga 
tjänsterna, som i annat fall skulle kunna blockeras.

7 Olika typer av stöd

7.1 Regionkommittén erinrar om att regionalstöd ges som direktstöd till investeringar eller 
investeringsrelaterat sysselsättningsstöd. Andra stödformer har emellertid också visat sig vara 
särskilt värdefulla för att stärka företagandet och främja produktiva investeringar i syfte att 
förbättra det ekonomiska klimatet. Detta gäller t.ex. förvärv av aktier i företag, regionala 
riskkapitalfonder, företagskuvöser, garantier, industrimark till överkomligt pris (särskilt i 
regioner där industrimark är mycket dyr).

7.2 Vi uppmanar kommissionen att överväga nya former för att underlätta regionalstöd, så att de 
offentliga medlen kan användas på bästa sätt och påverkan på konkurrensen begränsas.

8. Stöd och utlokalisering

8.1 Regionkommittén noterar med tillfredsställelse att man i förslaget till gemenskapens nya 
strukturfondsförordningar inför ett krav på att investeringar skall bibehållas under sju år och 
att gemenskapsstödet förverkas om det stödmottagande företaget omlokaliserar verksamheten 
till annan ort innan denna period löper ut. Undantag kan dock beviljas alltefter de olika 
sektorernas tekniska särdrag.

9. Definition av nyinvestering

9.1 Regionkommittén anser att det är lika viktigt att konsolidera företag som redan är etablerade i 
ett visst område som att attrahera nya företag. Företag som redan är etablerade i ett visst 
område och som investerar i utvidgnings- och konsolideringssyfte bör därför aldrig behandlas 
ogynnsamt i jämförelse med liknande investeringsprojekt som syftar till att starta nya företag i 
samma område. Om stöd endast ges till nyföretagande, kan företag dessutom stimuleras att 
omlokalisera sin verksamhet.

9.2 Vi menar att kostnader för inköp av mark och utbyggnadskostnader i hög grad varierar mellan 
olika regioner, beroende på rent fysisk-geografiska förutsättningar – i stället för att förbjuda 
stöd till kostnader relaterade till markinköp skulle det vara bättre att begränsa stödet till en 
viss andel av de totala planerade investeringarna i regioner där inköp av mark, utbyggnad osv. 
är en viktig kostnadsfaktor.
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9.3 Kommittén föreslår också att det införs system eller procentandelar för immateriella 
investeringar i syfte att begränsa det maximala stödbeloppet i relation till de totala 
investeringarna.

II. Regionkommitténs rekommendationer

1. Regionkommittén menar att regionalstödet bör reformeras i syfte att minska det samlade 
stödbeloppet, i enlighet med vad som fastställts vid rådsmötena i Stockholm och Barcelona, 
samt ges en ny inriktning i enlighet med sammanhållningsmålen, med hänsyn tagen till de 
skilda regionala förutsättningarna och de prioriteringar som EU satt upp. Det samlade 
regionalstödet kan minskas på ett mer rättvist sätt än genom en allmän minskning av 
tröskelvärdena.

2. Begreppet nettobidragsekvivalent, som används vid beräkningen av regionalstödet, bör 
behållas.

3. Övergångsperioder bör övervägas för regioner som upphör att omfattas av artikel 87.3 a och i 
stället omfattas av 87.3 c. I dessa fall föreslår vi att stödet fasas ut, så att dessa regioner inte 
behöver betala kostnaderna för utvidgningen (regioner som påverkas av statistiska och 
naturliga effekter). Även de regioner som omfattas av artikel 87.3 c och de som upphör att 
omfattas av denna artikel bör få en bättre behandling, samtidigt som befolkningsgränsen för 
rätt till regionalstöd respekteras.

4. Objektiva kriterier och välgrundade juridiska argument bör utformas för att klassificera 
regioner och nivåanpassa regionalstödet till sammanhållningsmålen.

5. Klassificeringskriterier bör införas så att de specifika förutsättningarna i varje region kan 
beaktas, oberoende av geografiskt läge. Denna klassificering bör anpassas så att hänsyn kan 
tas till de framsteg som undan för undan görs i de olika regionerna.

6. Man bör överväga att dela ut procentuella extraanslag till regioner med naturbetingade, 
strukturella eller demografiska nackdelar, oavsett om de faller under artikel 87.3 a eller 
artikel 87.3 c i EG-fördraget.

7. Man bör också överväga att införa extraanslag i regelverken för övergripande stöd till 
regionerna i enlighet med deras utvecklingsnivå och konkurrenskraft (både stödberättigade 
regioner och sådana som inte erhåller stöd).

8. Riktlinjerna för regionalstöd bör samordnas med det övergripande stödet och med de mål som 
prioriteras i Lissabonagendan.

9. Sammanhållningskriterier bör ingå i riktlinjerna för regionalstöd när det gäller stöd till 
sektorer som spelar en avgörande roll för regional utveckling.
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10. Kommissionen bör studera och analysera de olika situationerna i EU:s regioner, så att 
förslagen anpassas efter rättvisekriterier.

11. De stöd som ett område är berättigat till bör ingå i strategiska planer för regional utveckling.

12. Andra kriterier bör användas för att utvärdera den ekonomiska situationen i en region, t.ex. 
med avseende på sysselsättningen och särskilt i regioner som inte får stöd.

13. Man bör undersöka möjligheten att använda andra former av företagsstöd som kräver mindre 
förvaltning och mindre offentliga medel.

14. Tröskelvärdena för informationsskyldighet rörande tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
bör höjas, och informationen bör lämnas i efterhand. Man bör också skilja mellan dessa 
tjänster och de rättigheter som erkänns i nationella författningar och inte är ekonomiska 
tjänster.

15. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot nya former av företagsstöd (riskkapital, garantier, 
aktieförvärv, skattebefrielse, osv.).

Bryssel den 7 juli 2005

Regionkommitténs ordförande Regionkommitténs generalsekreterare

Peter Straub Gerhard Stahl

____________


