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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet instämmer i kommissionens åsikt att en omfattande reform av 
politiken för statligt stöd verkligen behövs.

2. Europaparlamentet upprepar att ett rättvist, välavvägt, stabilt och förutsägbart system för 
statligt stöd på EU-nivå är mycket viktigt för att skapa en gynnsam ram för främjande av 
regional utveckling.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt, som den redogör för i 
handlingsplanen, att modernisera praxis och förfaranden för statligt stöd.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att minska byråkratin och göra bestämmelserna 
och förfarandena för statligt stöd öppnare och mer förutsägbara.

5. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens avsikt att höja 
tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i linje med Lissabonstrategin bedöma de 
olika typerna av statligt stöd och deras effektivitet mer ingående och detaljerat, för att se 
om vissa former av stöd är mer fördelaktiga än andra när det gäller deras inverkan på den 
regionala utvecklingen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på att infrastrukturer i mindre 
utvecklade regioner i allt högre grad byggs genom samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer, särskilt uppmärksamma frågan om tillhandahållande av statligt stöd och 
offentlig-privata partnerskap, och därigenom lämna juridisk vägledning om alla frågor om 
tillämpningen av reglerna för statligt stöd i detta sammanhang.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bevilja betydande regionala tillägg inom 
ramen för de övergripande bestämmelserna om statligt stöd.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även tillämpa de principer som anges i 
handlingsplanen för de särskilda bestämmelser som gäller för vissa sektorer, såsom 
jordbruk, fiske, kolproduktion och transport, vilka ofta är koncentrerade till områden som 
är berättigade till stöd från strukturfonderna, och att lägga fram mer specifika förslag för 
att reformera dessa särskilda bestämmelser.
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MOTIVERING

I färdplanen för reform av det statliga stödet 2005–2009 anges de vägledande principerna för 
en omfattande reform av bestämmelserna och förfarandena för statligt stöd under de 
kommande fem åren. Denna övergripande reform syftar till att genomföra Europeiska rådets 
åtagande om ”mindre men bättre riktat” statligt stöd.
Reformen består av fyra huvuddelar:

1. Ett mindre, men bättre riktat statligt stöd, som uppfyller tydligt identifierade mål av 
gemensamt intresse.

2. Ett förfinat ekonomiskt angreppssätt, som omfattar en bedömning av huruvida beviljat 
statligt stöd är lämpligt och proportionerligt.

3. Effektivare förfaranden och genomförande, ökad förutsägbarhet, mindre byråkrati och 
ökad öppenhet.

4. Ökat erkännande av Europeiska kommissionens och medlemsstaternas delade ansvar 
på detta område.

I handlingsplanen beskrivs i stora drag de allmänna målen och huvudfrågorna för följande 
specifika bestämmelser för statligt stöd:

• Statligt stöd och innovation, forskning och utveckling.

• Statligt stöd och investeringar i mänskliga resurser.

• Statligt stöd och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

• Gruppundantag.

• Riktlinjer för regionalt stöd.

• Riktlinjer för miljöstöd.
Handlingsplanen innehåller dessutom en rad förslag om att modernisera praxis och 
förfaranden för statligt stöd.
Denna handlingsplan för statligt stöd innefattar den pågående reformen av 
gemenskapsriktlinjerna för regionalstöd, i syfte att anta nya riktlinjer som skall tillämpas från 
och med 2007 inom ramen för den övergripande reformen av EU:s system för statligt stöd. 
Detta dokument utgör ramen för reformen av de allmänna bestämmelserna, som kompletterar 
tillämpningen av statligt stöd i mindre utvecklade regioner som är berättigade till regionalt 
stöd.
Detta dokument är ett samrådsdokument och alla berörda aktörer uppmanas att sända sina 
synpunkter till Europeiska kommissionen senast i september 2005.
Föredraganden anser att utskottet för regional utveckling bör ta till vara på detta tillfälle för att 
åter betona sin ståndpunkt om att statligt stöd kan vara ett hjälpmedel för regional utveckling. 
Statligt stöd inverkar på den territoriella sammanhållningen, och det sätt som det statliga 
stödet beviljas på kommer att betyda mycket för den regionala utvecklingen.
Öppna och förutsägbara förfaranden och praxis för att anmäla statligt stöd medför säkerhet för 
investerare och underlättar följaktligen investeringsbesluten. Föredraganden uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram konkreta förslag som bygger på de principer och idéer för att 
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göra förfarandena mer öppna och förutsägbara som anges i handlingsplanen. Förfarandena för 
att anmäla statligt stöd får inte avskräcka företagen från att investera inom områden där de 
kan få statligt stöd. Internet kan vara ett viktigt hjälpmedel för att öka öppenheten och 
ytterligare påskynda förfarandena.

Risken för återkrav av statligt stöd som har beviljats på ett otillåtet sätt måste dessutom 
minimeras. Regional utveckling kräver stabila och förutsägbara investeringsvillkor.

Rättslig osäkerhet måste även undvikas inom ramen för partnerskap mellan offentliga och 
privata aktörer. Dessa partnerskap blir allt viktigare för den regionala utvecklingen. Stora 
infrastrukturprojekt på områdena transport, energi och informations- och 
kommunikationsteknik blir i allt högre grad beroende av offentlig-privata partnerskap, med 
hänsyn till budgetsituationen i de flesta medlemsstaterna. Det är därför viktigt att reglerna för 
statligt stöd är tydliga för bedömningen av de offentliga medel som är involverade i 
partnerskap mellan offentliga och privata aktörer. Kommissionen bör tillhandahålla ytterligare 
juridisk vägledning på detta område.

Minskad byråkrati är en annan central faktor för att förbättra det rättsliga företagsklimatet. 
Höjningen av tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse är ett mycket positivt steg för att 
begränsa förfarandet till att omfatta de viktigaste fallen.
Kommissionen har tidigare ständigt betonat att reformen av de allmänna riktlinjerna för 
statligt stöd kompletterar reformen av riktlinjerna för regionalt stöd. De regioner som släpar 
efter ekonomiskt måste följaktligen särskilt kunna dra nytta av statligt stöd. Om man inte tar 
tillräcklig hänsyn till dessa regioner i de nya allmänna riktlinjerna, som kommer att ses över 
för att anpassa dem bättre till Lissabonstrategin, riskerar Lissabonstrategin att undergräva 
sammanhållningsmålen. Föredraganden anser följaktligen att avsevärda, differentierade och 
rättvisa regionala tillägg i bestämmelserna för statligt stöd för allmänna ändamål bör beviljas 
regioner som är berättigade till regionalt statligt stöd.
Reformen av bestämmelserna för särskilda sektorer, såsom jordbruk, fiske, kolproduktion och 
transport, behandlas inte i handlingsplanen. Dessa sektorer fyller ofta en viktig funktion inom 
områden som är berättigade till strukturfonder. Därför är även dessa bestämmelser av särskild 
vikt för den regionala utvecklingen. Kommissionen bör tillämpa samma principer för 
bestämmelserna inom dessa särskilda sektorer och bringa de sektorspecifika bestämmelserna i 
samklang med de förslag som anges i färdplanen.
Sist, men inte minst, välkomnar föredraganden kommissionens avsikt att göra en ytterligare 
ingående och detaljerad bedömning av hur olika typer av statligt stöd inverkar när det gäller 
stödens effektivitet och snedvridningen av konkurrensen. Denna bedömning kan även visa 
vilken typ av statligt stöd som är mest fördelaktig för regional utveckling.


