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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om det direkta statliga stödets roll som verktyg för regional utveckling
(2004/2255(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska kommissionens icke-officiella dokument från 
GD Konkurrens för diskussion vid ett första multilateralt möte med sakkunniga från 
medlemsstaterna,

– med beaktande av artikel 87.3 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 158 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens meddelande – Tredje rapporten om ekonomisk och 
social sammanhållning (KOM(2004)0107),

– med beaktande av sin resolution av den 22 april 2004 om Tredje rapporten om ekonomisk 
och social sammanhållning1,

– med beaktande av målen för Lissabonstrategin,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möten i Barcelona och Göteborg, 
och särskilt överenskommelsen mellan medlemsstaterna om att sänka statsbidragsnivåerna 
i Europeiska unionen och begränsa bidragen till att omfatta ändamål som är av gemensamt 
intresse, däribland ekonomisk och social sammanhållning,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-…/2005), och av 
följande skäl:

A. Sammanhållningspolitiken och politiken för statligt stöd kompletterar varandra och 
bestämmelserna för strukturfonderna och regionala riktlinjer för stödet bör i möjligaste 
mån samordnas.

B. I artikel III-220 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa utökas 
sammanhållningsmålet genom att en territoriell dimension införs.

C. De flesta medlemsstaterna har sänkt det statliga stödet och gett det en ny inriktning mot 
övergripande mål i enlighet med EU:s strategi, men inriktningen mot 
sammanhållningsmål är mindre tydlig eftersom det regionala stödet har minskat. 

D. Det statliga stödet inverkar på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen 
i Europeiska unionen.

  
1 EUT C 104 E/2004.



PE 359.940v01-00 4/10 PR\569419SV.doc
Extern översättning

SV

E. Kommissionen bör också ta hänsyn till det statliga stödets totala belopp (per capita) i varje 
enskild region när den utvärderar konsekvenserna av regionalt statligt stöd.

F. Endast cirka 10 procent av det totala statliga stödet regleras i riktlinjerna för regionalt 
stöd, och statligt stöd kan ge en positiv stimulans till den ekonomiska utvecklingen i 
regioner som släpar efter.

G. Man bör ha full insyn i beviljandet av statligt stöd, så att stödet blir ett rättvist instrument 
för en balanserad regional utveckling och så att det blir möjligt att analysera följderna av 
det statliga stödet och därigenom tillämpa principen ”mer valuta för pengarna”.

H. Ett antal avancerade och exakta indikatorer på regional utveckling och konkurrenskraft 
bör användas när effekterna av statligt stöd utvärderas.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens provisoriska förslag i dess icke-officiella 
dokument om översynen av riktlinjerna för regionalt stöd från februari 2005 att dela in de 
områden som nämns i artikel 87.3 a i EG-fördraget i tre kategorier.

2. Europaparlamentet föreslår att de yttersta randområdena automatiskt skall få status som 
artikel 87.3 a-områden på grundval av fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa (artikel III-220, punkt 3) och föreslår även att regionernas speciella förutsättningar 
skall beaktas särskilt.

3. Europaparlamentet rekommenderar att regioner som drabbas av den statistiska effekten 
skall bibehålla sin status som områden i enlighet med artikel 87.3 a, vilket redan framgår 
av Europaparlamentets ovan nämnda resolution om Tredje rapporten om ekonomisk och 
social sammanhållning, och garanteras samma behandling som de regioner som är 
berättigade till stöd på grundval av konvergensmålen i de allmänna bestämmelserna för 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

4. Europaparlamentet anser att de regioner för vilka medlemsstaterna presenterar program 
för medfinansiering från ERUF skall klassificeras som områden i enlighet med 
artikel 87.3 c i enlighet med målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning. 

5. Europaparlamentet föreslår att kommissionen skall använda sysselsättningsgraden som en 
av indikatorerna när det gäller att fastställa stödets omfattning för områden i enlighet med 
artikel 87.3 c genom att bevilja tilläggsbelopp till områden med särskilt hög arbetslöshet.

6. Europaparlamentet kräver att de regionala ekonomiska indikatorerna skall ses över 
vartannat år när de nya riktlinjerna för regionalt stöd har trätt i kraft, särskilt i 
utfasningssyfte, och att regionerna skall omklassificeras i olika stödkategorier utifrån 
denna översyn. 

7. Europaparlamentet välkomnar överlag kommissionens inställning till beviljande av statligt 
stöd till regioner som inte är berättigade till regionalt statligt stöd.

8. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen skall tillåta medlemsstaterna att 
använda statligt stöd för att åtgärda särskilda ekonomiska problem i regioner som inte är 
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stödberättigade genom att göra det möjligt för dem att bevilja 10 procent i statligt stöd till 
stora företag, särskilt när medlemsstaterna också använder sig av strukturfonderna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höja stödtaken i de första två 
områdeskategorierna i enlighet med artikel 87.3 a med 5 procent, på grundval av principen 
om rättvisa och skälighet, så att villkoren för beviljande av statligt stöd i syfte att utveckla 
regioner förblir desamma under den nya programperioden som under den föregående 
perioden 2000–2006, och att av samma skäl också beakta det totala statliga stödet (per 
capita) i varje enskild region.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att bevilja lämpliga 
tilläggsbelopp till regioner som är missgynnade av naturliga, geografiska eller 
demografiska skäl eller där det råder hög arbetslöshet.

11. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen fastställer ett fungerande tak för 
skillnaden i stöd mellan regioner utan stöd som har landgränser till regioner som erhåller 
stöd och kräver att en konsekvensanalys utförs i detta syfte.

12. Europaparlamentet ser det som positivt att kommissionen tilldelar små och medelstora 
företag betydande tilläggsbelopp.

13. Europaparlamentet anser också att riktlinjerna för övergripande stöd måste utformas med 
vederbörlig hänsyn till territoriella skillnader för att inte äventyra sammanhållningsmålen.

14. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att bevilja högre statligt stöd till 
fattigare regioner när det statliga stödet beviljas på grundval av de nya riktlinjerna för 
övergripande stöd.

15. Europaparlamentet föreslår att dessa tilläggsbelopp inte bara skall fastställas på grundval 
av BNP per capita utan också skall grundas på arbetslöshetsgraden.

16. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess avsikt att i stort lämna definitionen av 
nyinvesteringar oförändrad.

17. Europaparlamentet välkomnar att tillfälliga och minskande driftsstöd även fortsättningsvis 
skall kunna utgå till regioner i enlighet med artikel 87.3 a, under förutsättning att de syftar 
till att komma till rätta med tydligt definierade flaskhalsar i den regionala utvecklingen 
och att de är proportionerliga.

18. Europaparlamentet välkomnar att driftsstöd till transporter även fortsättningsvis tillåts i de 
yttersta randområdena och de glest befolkade områdena.

19. Europaparlamentet föreslår att driftsstöd också skall tillåtas selektivt under vissa 
förutsättningar för de regioner som nämns i artikel III 220 i konstitutionsfördraget.

20. Europaparlamentet föreslår att kommissionen inför en maximal procentsats för det totala 
statliga stöd som beviljas till vissa immateriella investeringsprojekt i syfte att begränsa det 
maximala stödbeloppet i förhållande till den totala investeringen.
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21. Europaparlamentet betonar att kravet på att investeringen skall behållas bör stämma 
överens med kraven för strukturfonderna.

22. Europaparlamentet understryker behovet av en differentierad strategi, genom att föreslå att 
små företag i synnerhet endast bör åläggas att behålla investeringarna i regionen i fem år. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa detaljerade regler för 
återbetalning av stöd om villkoren inte efterlevs.

24. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att införliva de sektorsövergripande 
rambestämmelserna i de nya riktlinjerna för regionalstöd.

25. Europaparlamentet betonar att alla sektorer bör behandlas lika (bilindustrin såväl som 
syntetfiberbranschen) och att ingen sektor bör lämnas utanför de nya riktlinjerna för 
regionalstöd.

26. Europaparlamentet varnar för att kommissionens förslag att grunda den maximala 
stödprocentsatsen på bruttobidragsnivåer (till skillnad från under den föregående perioden, 
då man tog hänsyn till skillnaderna i skattesystem genom att tillämpa en formel för 
nettobidrag) kommer att öka skillnaderna mellan de stöd som kan utgå till företag utan 
hänsyn till sammanhållningskriterierna.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att använda nettobidragsformeln 
för att beräkna den faktiska inverkan som det statliga stödet har på den regionala 
utvecklingen.

28. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att göra gruppundantag från kravet 
på förhandsanmälan för öppna former av regionalt investeringsstöd och rekommenderar 
att inflationen tas med i beräkningen för taken för gruppundantagen.

29. Europaparlamentet understryker att kommissionen bör göra reglerna för gruppundantag 
enkla och tydliga, men att den bör införa en passande kontrollmekanism för att förhindra 
att gruppundantagen missbrukas.

30. Europaparlamentet ber kommissionen att samråda med Europaparlamentet om det slutliga 
förslaget till nya riktlinjer för regionalstöd.

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och till Regionkommittén. 
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MOTIVERING

Statligt stöd påverkar den territoriella sammanhållningen inom Europeiska unionen, även om 
det inte är lätt att fastställa omfattningen av denna påverkan. Stöd i form av statsbidrag till 
företag är en av faktorerna som påverkar företagens beslut att investera i en viss region och 
därigenom bidra till ekonomisk tillväxt och till att arbetstillfällen skapas i denna region.
I princip är inte statligt stöd tillåtet enligt EU-fördraget (artiklarna 87–89) om det påverkar 
den inre marknaden, eftersom statligt stöd kan snedvrida konkurrensen. Vissa former av 
statligt stöd i specifika syften undantas dock från denna generella princip, såsom bidrag som 
skall stimulera den ekonomiska utvecklingen i missgynnade regioner i EU.
I samråd med medlemsstaterna fastställer kommissionen ramarna för de maximala stödbelopp 
som offentliga myndigheter får bevilja till företagen. Europeiska kommissionen har inlett en 
översyn av reglerna för beviljande av statligt stöd till företag för specifika syften, för att 
genomföra slutsatserna från Europeiska rådets möten i Stockholm och Barcelona.
Vid Europeiska rådets möten i Stockholm och Barcelona krävdes att de totala 
statsbidragsnivåerna skulle sänkas och att detta stöd skulle riktas om mot övergripande mål av 
gemensamt intresse, däribland ekonomisk och social sammanhållning, samt att det skulle 
inriktas på att rätta till identifierade brister på marknaden. Kort sagt strävar Europeiska rådet 
efter ”ett lägre och mer målinriktat statligt stöd”.

I det sammanhanget lade kommissionen sedan fram flera icke-officiella dokument om 
översyn av riktlinjerna för regionalt stöd som en del av en samrådsprocess med 
medlemsstaterna. Reformeringen av riktlinjerna för regionalt stöd kommer att följas av en 
översyn av de övergripande riktlinjerna för statligt stöd, vilket anger ramarna för beviljande 
av statligt stöd i andra syften, såsom för att främja forskning och utveckling, förbättra miljön 
med mera.

Föredraganden välkomnar Europeiska kommissionens insatser för att genomföra Europeiska 
rådets slutsatser. Reformeringen av EU:s regler för statligt stöd bör bidra till att förverkliga 
Lissabonstrategin, som syftar till att öka EU:s konkurrenskraft. Således måste regioner som 
har skapat tillväxt men som behöver förbättra sin konkurrenskraft stödjas så effektivt som 
möjligt.
Detta får dock inte ske på bekostnad av sammanhållningsmålen. De regionala skillnaderna i 
EU har ökat efter utvidgningen. De nya riktlinjerna för regionalt stöd måste bidra till att nå 
sammanhållningsmålen, och således inrikta sig på de regioner som har störst behov.

Det går bara att sänka det statliga stödet utan att äventyra sammanhållningsmålen – trots 
ökade regionala skillnader – om det statliga stödet blir mer målinriktat. Det statliga stödet 
måste bli mer målinriktat och stödnivåerna och de stödberättigade områdena måste 
differentieras mer exakt.

Föredraganden anser att strukturfonderna och möjligheten att bevilja statligt stöd är två 
samverkande nyckelfaktorer när det gäller att nå sammanhållningsmålen.

Föredraganden uppskattar att kommissionen i sitt förslag koncentrerar det statliga stödet till 
konvergensregionerna, det vill säga de mest behövande regionerna.

Samtidigt bör man införa större differentiering och flexibilitet i fråga om beviljande av statligt 
stöd i fattigare regioner med en BNP per capita över 75 procent av EU-genomsnittet och 
genomföra en översyn av kategoriindelningen vartannat år för alla kategorier.
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För att föra en konsekvent linje med den nya sammanhållningspolitiken bör också områden 
som omfattas av målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning och för vilka 
medlemsstaterna presenterar program för medfinansiering från ERUF kunna dra nytta av 
statligt stöd.

De nya riktlinjerna för regionalt stöd måste innehålla en möjlighet för medlemsstaterna att 
bevilja statligt stöd till områden som drabbats av en ekonomisk kris. Stigande arbetslöshet –
kombinerat med genomsnittlig BNP per capita – bör användas som en indikator på ekonomisk 
kris. Dessa regioner bör tillfälligt bli berättigade till statligt stöd i enlighet med artikel 87.3 c.

Föredraganden oroas över att många av de regioner som drabbas av den statistiska effekten 
inte har ökat sitt välstånd och därmed inte kan komma i kapp andra regioner i samma 
medlemsstat. Därigenom kan de regionala skillnaderna inom en medlemsstat komma att öka.
Därför skulle den bästa lösningen vara att de regioner som drabbas av den statistiska effekten 
får behålla sin status som region i enlighet med artikel 87.3 a. De regioner som drabbas av den 
statistiska effekten bör åtminstone behandlas på samma sätt som de rikaste 
konvergensmålsområdena fram till slutet av 2009, som kommissionen föreslog i sitt senaste 
icke-officiella dokument.

Det avgörande är överensstämmelse med regelverket för strukturfonderna. Därför håller 
föredraganden med Europeiska kommissionen om att konvergensregionerna i den nya 
strukturfondsförordningen måste uppfylla definitionen för regioner i enlighet med 
artikel 87.3 a i de nya riktlinjerna för regionalt stöd, också de regioner som drabbas av den 
statistiska effekten.
Föredraganden anser att definitionen i artikel 87.3 c också måste ta hänsyn till antalet 
arbetslösa. Regioner som är stödberättigade i enlighet med artikel 87.3 c och som drabbas av 
en särskilt hög arbetslöshet bör få en bonus i form av höjd stödnivå.

Föredraganden föreslår vidare att ett skyddsnät införs för att se till att övergången till de nya 
riktlinjerna för regionalt stöd går bra och att snedvridande effekter när riktlinjerna ses över 
undviks. 
Övergången måste också gå bra geografiskt sett. Detta lyfter fram frågan om grannregioner. 
Man måste särskilt undvika att det uppstår negativa konsekvenser för konkurrensen i regioner 
som uppbär stöd i dag, som kommer att förlora sitt regionala stöd eller få sin ställning 
nedgraderad, och som gränsar till en region med en annan ställning som innebär en mycket 
högre stödnivå.

Därför föreslår föredraganden att det införs en maximal skillnad i stöd mellan angränsande 
regioner.

Lissabonstrategin måste vara det övergripande syftet bakom riktlinjerna om statligt stöd. 
Stödet måste i synnerhet ökas till nystartade företag och nyskapande entreprenörer, för att 
göra den europeiska ekonomin mer dynamisk.
Samtidigt måste de övergripande riktlinjerna för det statliga stödet utformas med hänsyn till 
sammanhållningsdimensionen. Detta kan ske genom att en bonus utdelas i form av höjda 
stödnivåer på grundval av beviljat statligt stöd enligt det tematiska synsättet på 
stödberättigade områden i riktlinjerna för regionalt stöd. Denna bonus bör inte bara beräknas 
med hänsyn tagen till genomsnittlig BNP per capita, utan också med hänsyn till antalet 
arbetslösa.
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Detta innebär att sammanhållningsdimensionen kopplas samman med Lissabonstrategin för 
att skapa fler och bättre arbetstillfällen.

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att i stort sett behålla definitionerna av 
stödberättigade utgifter oförändrade.

Enligt föredragandens mening bör inte statligt stöd användas för att finansiera omfattande 
avskedanden och nedläggningar av produktionsanläggningar i andra regioner inom EU. 

Man bör emellertid inte glömma att statligt stöd inte är det viktigaste kriteriet när företag 
bestämmer sig för att omlokalisera. Beslut om var ekonomisk verksamhet skall bedrivas 
bottnar mer i hur förutsebara de ekonomiska och politiska förutsättningarna är, arbetskraftens 
kvalifikationer och skattesystemets utformning.

Skyldigheten att behålla investeringar som har finansierats med statligt stöd i minst sju år 
tycks inte skapa tillräcklig flexibilitet för att företagen skall kunna anpassa sig till snabba 
förändringar av de ekonomiska förutsättningarna, särskilt inte företag som ägnar sig åt den 
nya tekniken, som är stadd i snabb utveckling. 

Därför förefaller det som att det behövs en mer differentierad strategi. Reglerna bör skilja 
mellan storskaliga investeringar å den ena sidan och projekt i små och medelstora företag å 
den andra.
Sist men inte minst är det ytterst viktigt att kommissionen utarbetar exakta regler för 
återbetalning av stöd om villkoren inte efterlevs. Annars blir den avskräckande effekten av ett 
tvång att behålla subventionerade investeringar inom en region ganska begränsad. Dessutom 
skulle den samordnade tillämpningen av gemenskapsrätten som en grundläggande rättsprincip 
för EU äventyras.

Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att införliva de sektorsövergripande 
rambestämmelserna i de nya riktlinjerna för regionalstödet, eftersom det kommer att leda till 
förenklingar och större insyn.
Det finns inget stöd för idén att förändra beräkningsmetoden genom att basera de maximala 
stödprocentsatserna på bruttobidragsnivåer (till skillnad från den nuvarande 
beräkningsmetoden som tar hänsyn till skillnaderna i skattesystem genom att använda sig av 
nettobidragsformeln). Denna förändring kommer att leda till stora skillnader i de statsbidrag 
som utgår till företag i regioner som har samma ställning i bidragshänseende men som har 
olika skattesystem. 
Eftersom bolagsskatter inte är samordnade på EU-nivå leder detta till att konkurrensen 
snedvrids och att stora skillnader, utan hänsyn till sammanhållningskriterierna, införs.
Föredraganden anser att insyn och förenkling måste vara ledstjärnorna när reglerna för 
gruppundantag ses över.
Generellt sett anser föredraganden att statligt stöd absolut inte är någon patentlösning för 
utveckling eller sanering. För att kunna uppnå verkliga och effektiva resultat måste det till en 
blandning av åtgärder som syftar till att förbättra infrastrukturen för vägar och järnvägar, att 
uppgradera mänskliga resurser, att utforma en konkurrenskraftig framtid för regionen, att 
bygga upp institutionell kapacitet, att skapa faciliteter för små och medelstora företag och så 
vidare. Men samtidigt är det självklart att ett korrekt använt, kontrollerat och noga undersökt 
statligt stöd kan vara ett värdefullt bidrag till regional utveckling som syftar till att skapa 
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konkurrenskraftiga regioner med tillväxt och arbetstillfällen i enlighet med Lissabonstrategins 
mål.


