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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 utkastet till kommissionens meddelande om riktlinjerna för statligt stöd 
till regionala ändamål 2007–2013,

– med beaktande av 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 den 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 bestämmelserna som ledde till att medlemsstaterna gick med på att sänka 
statsstödsnivån i EU och begränsa stöden till ändamål av allmänt 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 statsstödspolitiken kompletterar varandra och 
bestämmelserna för strukturfonderna och de regionala riktlinjerna för stöd bör i möjligaste 
mån samordnas.

B. Det statliga stödet inverkar på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen 
i EU.

C. De flesta medlemsstaterna har sänkt det statliga stödet och omfördelat stödet till
övergripande mål i enlighet med EU:s strategi, men omfördelningen till 
sammanhållningsmål är mindre tydlig eftersom det regionala stödet har minskat. 

D. Sammanhållningsmålet bör stärkas genom en ökad territoriell dimension.

  
1 EUT C 104 E/2004.
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E. Regionalt statsstöd till ekonomisk utveckling av vissa mindre gynnade regioner bör beakta 
behovet av en lämplig ökning av den ekonomiska konkurrenskraften i den berörda 
regionen.

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

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

H. 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 effekterna av 
det statliga stödet och därigenom tillämpa principen ”mer valuta för pengarna”.

I. Ett antal olika avancerade och exakta indikatorer på regional utveckling och 
konkurrenskraft bör användas när kriterier fastställs och effekterna av statligt stöd 
utvärderas, inklusive det totala stödbeloppet som beviljas en särskild region.

J. Det främsta målet för att bevilja regionalt stöd bör vara att främja tillväxt och skapa 
sysselsättning.

1. Europaparlamentet välkomnar utkastet till meddelande om riktlinjerna för statligt stöd till 
regionala ändamål 2007–2013 som syftar till att driva på utvecklingen i de minst gynnade 
regionerna.

2. Europaparlamentet anser att stödtaken i de första två områdeskategorierna enligt 
artikel 87.3 a skall på grundval av rättviseprincipen förbli desamma under den nya 
programplaneringsperioden som under den tidigare perioden 2000–2006.

3. Europaparlamentet ställer sig positivt till att de yttersta randområdena automatiskt skulle
få status som artikel 87.3 a-områden samtidigt som regionernas speciella förutsättningar 
skall beaktas.

4. Europaparlamentet betonar att samtliga sammanhållningsaspekter är viktiga och kräver att 
lämplig hänsyn tas till dels landsbygdsområden, dels områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och dels regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade 
eller demografiska nackdelar såsom de nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

5. Europaparlamentet välkomnar att regioner som drabbas av den statistiska effekten 
behåller sin status som artikel 87.3 a-regioner, vilket redan krävs i ovan nämnda resolution 
om den tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning. Fram till den 
30 december 2009 garanteras dessa regioner samma behandling som de regioner som är 
berättigade till stöd på grundval av konvergensmålen i de allmänna bestämmelserna för 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

6. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att 2009 se över situationen för de 
regioner som drabbats av den statistiska effekten och kräver att dessa skall få behålla sin 
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status som artikel 87.3 a-regioner om deras ekonomiska situation inte förbättrats i 
förhållande till EU:s genomsnittliga BNP 2006.

7. Europaparlamentet uppskattar att kommissionen ämnar använda sysselsättningsgraden 
som en stödjande indikatorer för områden som medlemsstaterna skall utse i enlighet med 
artikel 87.3 c.

8. Europaparlamentet välkomnar att fler regioner kan beviljas artikel 87.3 c-status. Dessa 
områden täcker 6,7 procent av befolkningen i EU-25 i enlighet med de stödtak per land 
som kommissionen fastställt och som också beaktar skillnaderna i arbetslöshet i de olika 
regionerna.

9. Europaparlamentet påpekar ännu en gång att allt regionalt stöd som omfattas av 
undantaget enligt artikel 87.3 c måste utgöra en del av en sammanhängande och integrerad 
regionalpolitik i medlemsstaterna.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att behöriga myndigheter i 
regionerna genom partnerskapsprincipen kan prioritera investeringsprojekt som är av 
särskilt intresse för deras regioner, så som anges i utkastet till riktlinjer.

11. Europaparlamentet ställer sig positivt till kommissionen avsikt att införa ytterligare ett 
säkerhetsnät så att ingen medlemsstat förlorar mer än 50 procent av den befolkning som 
omfattades 2000–2006.

12. Europaparlamentet noterar att de regionala ekonomiska indikatorerna skall ses över vart 
tredje år när de nya riktlinjera för statligt stöd till regionala ändamål har trätt i kraft, 
särskilt för att minska statistikens effekt på regionerna, och att regionerna utgående från 
denna översyn vid behov skall omklassificeras i olika stödkategorier utifrån hur stort 
stödet är.

13. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med kommissionens förslag att låta 
medlemsstaterna använda statligt stöd till regionala ändamål för att åtgärda särskilda 
ekonomiska problem, inklusive kända regionala skillnader under NUTS III-nivån som tar 
sig uttryck i lägre BNP, högre arbetslöshet eller andra erkända ekonomiska indikatorer, 
samt att ge medlemsstaterna möjlighet att bevilja statsstöd också till större företag. 
Parlamentet välkomnar därför att små och medelstora företag kan anhålla om lämplig 
bonus.

14. Europaparlamentet anser att ändamålsenligt driftsstöd till regioner med permanenta 
naturbetingade eller demografiska nackdelar är ett effektivt sätt att ge investeringsstöd till 
dessa regioner och välkomnar den flexibilitet som medlemsstaterna ges på detta område.

15. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen överväger att bevilja lämpliga 
tilläggsdriftsbelopp till regioner som är missgynnade av naturliga, geografiska eller 
demografiska skäl.

16. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen fastställt ett tak för skillnader i stöd för 
regioner som får ett lägre stöd och som har landgränser till regioner som får ett högre stöd 
utan att taket sänks i de regioner som får ett högre stöd.
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17. Europaparlamentet ser det som positivt att kommissionen ger medlemsstaterna en 
möjlighet att tilldela små och medelstora företag betydande statligt tilläggsstöd till 
regionala ändamål.

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

19. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att ytterligare höja taket för högre 
statligt stöd och ta med en regional komponent till förmån för fattigare regioner när det 
statliga stödet beviljas på grundval av de nya riktlinjerna för övergripande stöd.
Stödbonuset för det övergripande stödet bör differentieras beroende på det regionala 
stödets omfattning i enlighet med artiklarna 41–46 i utkastet till riktlinjer för statligt stöd 
till regionala ändamål.

20. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag till definition av nyinvesteringar, 
särskilt åtskillnaden mellan stödberättigade utgifter i små och medelstora företag och stora 
företag enligt artikel 31 och efterföljande artiklar i utkastet till riktlinjer för statligt stöd till 
regionala ändamål.

21. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen godkänner att formen på det regionala 
stödet kan variera och uppmanar kommissionen att göra en undersökning som utvärderar 
vilket slag av statligt stöd som främst kan gagna den regionala utvecklingen och som 
minst kan snedvrida konkurrensen.

22. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen ämnar kräva att stödberättigade 
immateriella tillgångar skall finnas kvar inom den stödberättigade regionen, något som 
kommer att garanteras genom en rad villkor i artikel 53 i utkastet till riktlinjer 2007–2013. 

23. Europaparlamentet välkomnar att tillfälliga och minskande driftsstöd även fortsättningsvis 
skall kunna utgå till artikel 87.3 a-regioner, förutsatt att de syftar till att komma till rätta 
med tydligt definierade problem i den regionala utvecklingen och att de är 
proportionerliga.

24. Europaparlamentet välkomnar att driftsstöd till transporter även fortsättningsvis tillåts i de 
yttersta randområdena och de glest befolkade områdena, om det är förenligt med vissa 
objektiva kriterier i enlighet med artikel 79 i utkastet till riktlinjer.

25. Europaparlamentet föreslår att driftsstöd också skall tillåtas selektivt under vissa 
förutsättningar i regioner med allvarliga och permanenta naturbetingade eller 
demografiska nackdelar såsom de nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

26. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inför en maximal procentsats för det 
totala statliga stöd som beviljas till vissa immateriella investeringsprojekt i stora företag i 
syfte att begränsa det maximala stödbeloppet i förhållande till den totala investeringen.

27. Europaparlamentet betonar att det allmänna kravet på att investeringar som fått statsstöd 
skall hållas kvar i en viss region bör vara förenligt med strukturfondskraven.
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28. Europaparlamentet välkomnar att kravet att behålla en investering inom en region på en 
allmän nivå fastställts till minst fem år. Parlamentet ställer sig också positivt till att frågan 
sköts med en viss flexibilitet så att den inte förhindrar att en anläggning eller utrustning 
som blivit föråldrad på fem år till följd av snabba tekniska förändringar ersätts, förutsatt 
att den ekonomiska verksamheten stannar kvar i den berörda regionen.

29. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna när det gäller små och medelstora företag 
reducera dessa femårsperioder för bibehållandet av investeringar eller skapade 
arbetstillfällen till minst tre år.

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

31. Europaparlamentet betonar att alla ekonomiska sektorer skall behandlas likvärdigt och att 
samstämmigheten mellan alla viktiga rättsliga instrument bevaras på ett ändamålsenligt 
sätt.

32. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen, med tanke på förenkling och insyn, 
ämnar integrera bestämmelserna från de sektorsövergripande rambestämmelserna från 
2002 (MSF-2002) i riktlinjerna för statligt stöd till regionala ändamål 2007–2013.

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

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta ett sätt att använda 
nettobidragsformeln för att beräkna den faktiska inverkan som det statliga stödet har på 
den regionala utvecklingen.

35. 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.

36. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen gör reglerna för gruppundantag enkla 
och tydliga, men att den kommer att införa en passande kontrollmekanism för att 
förhindra att gruppundantagen missbrukas.

37. Europaparlamentet uppskattar kommissionens avsikt att förbättra insynen i det regionala 
statsstödet i ett utvidgat EU och kräver att alla berörda parter lätt skall få tillgång till all 
dokumentation om tillämpliga regionala stödsystem inom EU.

38. Europaparlamentet tackar kommissionen för att den beaktat parlamentets åsikter under 
rådfrågningsperioden som ledde till att de förslag till riktlinjer utarbetades som nämns i 
denna resolution.

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


